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ВОВЕД 
 
ДАЛИ ОВАА ПРОГРАМА ЗА УЧЕЊЕ Е ЗА ВАС? 
 
Да, дпкплку сакате да заппшнете или да гп ппдпбрите спцијалнптп претпријатие! 

 
Оваа прпграма за ушеое е ппгпдна за луде кпи веќе имаат пснпвни ппзнаваоа пд 
спцијалнптп претприемнищтвп, какп и за нпви ушесници. Дури и да немате пснпвнп 
ппзнаваое, ние ви нудиме прпграма за ушеое на пснпвните кпнцепти кпи ќе ви требаат и 
референциите за да гп прпщирите знаеоетп. 
 
Оваа прпграма не ги ппфаќа сите мпжни делпви пд управуваоетп на претпријатие. Туку се 
фпкусира на пдредени делпви пд спцијалнптп претпријатие. Прпграмата за ушеое е 
спздадена за да гп надппплни пснпвнптп знаеое. Ќе ви ппмпгне да ги „претвприте“ ващите 
спцијални претприемашки вещтини за да пдгпвараат на етишките и спцијалните прпблеми. 
 
Следната табела ја прикажува разликата вп некпи важни аспекти пд претпријатиетп. 
 

Аспекти пд 
претпријатиетп 

Прпграма за традиципналнп 
претпријатие 

СПЕ прпграма за ушеое 

Цел на претпријатие Бизнис цел – 
максимизираое на 
прпфит 

Спцијална цел – максимизираое на 
спцијален и ппщтествен бенефит. 

Перспнал, управуваое, 
меначмент 

Одлуки вп пднпс на 
пари; хиерархии; 
синчир на наредби 

Спцијална мптивација; 
партиципативнп лидерствп; 
демпкратија; рабпта сп вплпнтери; 
целпснп врабптуваое. 

Прпизвпди и услуги Секпј вид Ппзитивен придпнес за 
ппщтествптп; етишки пдраз за 
пдржливпста и „дпбрата“ рабпта. 

Испитуваоа на 
пазарпт 

Бараое на клиенти Спцијални пптреби; свеснпст за 
шувствителнпста и бараоата на 
клиентите. 

Цел на претпријатие Бизнис цел – 
максимизираое на 
прпфит 

Спцијална цел – максимизираое на 
спцијален и ппщтествен бенефит. 

Маркетинг Бучет за 
рекламираое и 
кпнкуренција 

Спцијална кпмуникација; 
бенефиции за ппщтествптп; 
транспарентнпст; фер цени и 
спрабптка. 

Финансии Кредити и 
инвестираое 

Кплективнп финансираое; 
сппствен капитал; спцијални 
инвеститпри. 

Правни структури Кпмпании, 
партнерства 

Спрабптници; кпмпании; 
здруженија; фпндации; 
непрпфитни претпријатија. 

Влијание Прпфит и загуба; 
биланс на спстпјба 

Спцијалнп влијание, какп и 
финансиска пдржливпст. 

 
Важнп е за лудетп кпи управуваат сп спцијални претпријатија да разберат дека 
претпријатиетп ппстпи за да спздаде спцијални и/или ппщтествени бенефиции.  
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МОДУЛ 0. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОМЕНА НА СВЕТОТ 

 
МПТИВАЦИЈА ЗА СПЦИЈАЛНП ПРЕТПРИЕМНИШТВП 

 
Мпдулпт се пднесува на лишните ставпви и мптивацијата. Оснпваоетп на спцијалнп 
претпријатие е важен избпр и какп спцијален претприемаш треба да размислите щтп ве 
мптивира да гп преземете пвпј шекпр. 
 
Мпжеби има луде кпи се наклпнети на спцијалнптп претпријатие ппради инпвациите вп 
кпнцептите. Други се наклпнети ппради нпвипт „маркетинг“ на спцијалнптп 
претприемнищтвп. Трети мпжеби ја забележале мпжнпста да ја искпристат спцијалната 
пптреба. Четврти мпжеби самп сакаат да дпзнаат нещтп ппвеќе. Од друга страна, едни 
ушесници мпжеби извесен перипд рабптеле вп пва ппле и сакаат да ги „напплнат 
батериите“; други мпжеби сакаат да гп прпверат нивнптп реалнп спцијалнп влијание, 
трети мпжеби сакаат да наушат щтп другите рабптат вп пбласта на спцијалнптп 
претпријатие. Има еден куп пришини зпщтп ушесниците сакаат да ушат и пред да се 
прпдплжи вп сите слушаи треба да се ппттикне истражуваое на мптивацијата и реалнипт 
став. 
Оваа прпграма за ушеое нема да ви суди за ващата мптивиранпст. Ве пхрабруваме да 
бидете свесни за ващата мптивација. 
 
Некпи мптивации за да се стане дел пд спцијалнптп претприемнищтвп... 
 
Менуваоетп на светпт не е лесна задаша, навистина! Оснпваоетп на претпријатие не е 
леснп! 
 
Па, замислете кплку е тещкп да се прпмени светпт преку пснпваое и управуваое сп 
претпријатие!  
 
Мпжете да се мптивирате пд резултатпт на ващата рабпта (мптивациска ненадминливпст) 
бидејќи пна щтп ќе гп извлешете пд неа (надвпрещна мптивиранпст) и пна щтп ви се дппада 
вп активнпста (внатрещна мптивиранпст). Преппрашуваме да впсппставите рамнптежа 
ппмеду трите видпви на мптивиранпст. 
 
Ќе заппшнете еднп неверпјатнп патуваое. Какп првп, на ппшетпкпт пд патуваоетп 
преппрашуваме да ги разгледате мптивациите и вещтините. 
 
Акп сте дел пд тим, првп преппрашуваме самите да направите увид и пптпа да ги сппделите 
заклушпците сп тимпт. 
 
Ппжелни вещтини за спцијалнп претприемнищтвп... 
 
Искуствптп ппкажува дека има некпи кприсни вещтини за спцијалните претприемаши: 
 
Издржливпст: сппспбнпста да се надминат прпблемите и фрустрациите и да се пправите пп 
неуспесите. Да гп кпнтрплирате стреспт и да не се „зампрувате“. Предизвикпт да се пди 
спрптивнп вп една „неплиберална“ бизнис средина и пптрпщувашкп ппщтествп – да се биде 
пптимист, нп и да се биде пбјективен вп пднпс на прпблемите или заканите. 
 
Сппшуваое сп перманентна прпмена: преку ппстпјанп ушеое и присппспбуваое на 
прганизацијата и ппнудените услуги, нп без да се изгуби мисијата пд вид. Прпбиваое низ 
хапспт и справуваое сп слпжени пращаоа. Управуваое сп времетп и сппспбнпста 
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истпвременп да се рещаваат некплку предизвици. Да се биде креативен и да се изнапдаат 
нпви рещенија за секпј прпблем и да се фпрмираат инцијативи за нивнп спрпведуваое. Да 
се размислува за минатптп и да се дискутира за идните планпви. 
 
Сппспбнпст да се рабпти сп луде: Избегнуваое на кпј билп вид елитизам или патернализам 
вп пристаппт и третираоетп на исклушените луде. Да се впди сметка за ващите емпции и 
емпциите на пстанатите и рещаваое на лишни кпнфликти. Сппспбнпст лпкалнп да се рабпти 
вп тимпви, нп истп така и пбид да се биде дел пд глпбалната мрежа. 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
  
Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 
…ќе станете свесен за слпженпста на спцијалнипт прпблем кпј сакате да гп рещите – и 
истпвременп – ќе спздадете и ќе управувате сп бизнис сп цел да се сппшите сп прпблемпт 
или сп пптребата. Ппради тпа, важнп е да се псигурите дека мпжете ппдпбрп да ја 
разберете ващата улпга вп светпт кпј се менува. 
 
…да станете ппсвесен за сппствената мптивација ппради кпја рабптите вп пваа пбласт сп 
цел да се избегнат грещки и фрустрации. Мнпгу луде кпи рабптат вп мпдулпт мпжеби ќе 
ппмислат дека немаат дпвплнп искуствп вп спцијалнипт свет или вп претприемннищтвптп, 
нп мпжеби имаат дпбри намери да гп „прпменат светпт“. 
 
…ќе ги дефинирате сппствените сппспбнпсти и ќе мпжете критишки да ги анализирате 
сппствените вещтини, индивидуалнп и какп тим. Оснпваоетп на спцијалнп претпријатие 
бара ппсебни вещтини и сппспбнпсти за да се управува сп мптивациите и сп емпциите, кпи 
се разлишни пд пние за прпфитните бизниси. Меду пвие вещтини се напда сппспбнпста да се 
игра сп спцијалните цели и пдржливпста, какп и да се управува сп кпнфликтпт и сп 
исцрпенпста. 
 
 
АКТИВНПСТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРЕДЛПЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: РАЗВПЈ НА МПДУЛПТ 
 
Важнп е да се преппзнае извпрпт на ващите системи за ппддрщка и истпвременп да се 
пбрне внимание на слпженпста и прпблемите пд спцијалната прпмена. 
 
Ви предлпжуваме некплку идеи: 
 

1. Напищете кратпк текст за тпа щтп ве мптивиралп да пснпвате спцијалнп 
претпријатие, пптпа сппделете гп сп пстанатите ушесници. 

2. Прпшитајте и гледајте ги студиите на слушај (Инфпрмаципнен лист) за спцијалнптп 
претпријатие. Дали има нещтп интереснп и кприснп да се забележи? 

3. Оценете ги ващите сппспбнпсти и видете каде мпжете да дпбиете дппплнителна 
ппмпщ пд други луде. 

4. Идентификувајте ги пбластите кпи треба да ги ппправите. Направете списпк сп 
главни тпшки за ушеое кпи ќе ви требаат вп иднина. 

5. Гледајте видеп клиппви за сппспбнпстите и мптивациите на претприемашите. 
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ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ 
 
Етишките вреднпсти се неппхпдни за еднп спцијалнп претпријатие. 
 
Опстанпкпт и прпфитпт на спцијалнптп претпријатие не се важни дпкплку се изгуби 
филпзпфијата и активнпста не се пднесува на мисијата или на пришината зпщтп се пснпвалп 
спцијалнптп претпријатие. 
 
Ппнекпгащ ќе биде тещкп да се издржи притиспкпт да се управува сп кпј друг билп бизнис. 
 
Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Сппзнајте се себеси, нп внимавајте да не ги класификувате лудетп вп стрпги категприи; 

ѻ Бидете птвпрени, нп истпвременп пбидете се да не бидете шувствителни; 

ѻ Акп ващите мптивации не се навистина спцијални, нп еднпставнп сакате да гп 
искпристите „спцијалнипт пешат“ за да ја ппдпбрите прпдажбата, мпжеби ќе наидете на 
кпнтрадикции сп ващите вреднпсти, а засегнатите страни наскпрп ќе ја увидат ващата 
реална мисија. Лагата мпже да биде ущте пплпща... 
 

 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     
 
 

МПДУЛ 1. СПЗДАВАОЕ ППДПБАР СВЕТ 

 

УЧЕОЕ ЗА СПЦИЈАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

Овпј мпдул ќе ве заппзнае сп вреднпстите и целта на спцијалнптп претпријатие, разлишните 
елементи на спцијалнптп претпријатие и пп щтп се разликува пд стандарднипт бизнис. 
 

Спцијалнптп претпријатие е релативнп нпв нашин за пстваруваое на спцијалните цели... 
 

Истрајнпста на мнпгу спцијални прпблеми спздаде нпви пдгпвпри. Кпнцептпт на 
спцијалнптп претпријатие или на „спцијалнипт бизнис“ е релативнп нпв и вп разлишни земји 
има разлишни пбјаснуваоа и закпни. 
 

Генералнп, спцијалните претпријатија имаат главна цел да се рещи спцијалнипт прпблем и 
истпвременп да се алпцира прпфитпт (целпснп или вп ппгплем дел) за да се пствари 
спцијалната цел, а не да се распредели на сппствениците на кпмпанијата. 



 

 

 

  

 

 
6 

 

Спцијалните претпријатија се самп мал дел пд сите ушесници вп спцијалнптп ппщтествп и 
никпгащ нема да мпжат да ги рещат сите прпблеми сп нееднаквпста и пдржливпста. Важнп 
е да се пснпваат и да се пдржуваат сп пстанатите ушесници вп пваа пбласт, какп щтп се 
управуваоетп и други претставници на спцијалната прпмена. 
 

Мапата сп единките кпи дејствуваат на спцијалната прпмена шестп не е дпвплнп слпжена 
бидејќи секпгащ се ппјавуваат нпви иницијативи. Мпжеби ппстпјат кппрдинативни тела кпи 
дејствуваат какп главна референтна тпшка, нп какп и да е, ви преппрашуваме да ппсветите 
дпвплнп време и да се пбидете да ги наушите важните спцијални мрежи или прганизации 
кпи рабптат вп истптп ппле какп и вие. Сп тпа се пдржува урамнптеженпста ппмеду 
прганизациите кпи имаат слишна мисија какп и вас и пстанатите кпи мпжат да ви ппмпгнат 
вп ушеоетп. Нп, заппмнете – не мпжете да бидете присутни на сите страни! 

 

Пдржуваое на врската сп лпкалнптп и глпбалнптп… 

 

Спцијалните прпмени се мнпгу слпжени, имаат длабпки пришини и се заеднишки за мнпгу 
земји. Некпи пришини впдат пптеклп пд и имаат мпжни рещенија вп медунарпднипт 
кпнтекст. Ппради тпа, се преппрашува да се впсппстават врски вп медунарпднптп ппле за да 
се сппделат искуства и стратегии. 
 

Утврдената спцијална прпмена бара прпмпвираое за да се прпменат закпните и/или да се 
дпбијат дпгпвпри пд јавнипт сектпр. За да се ппстигне некпја пд пвие цели, преппрашуваме 
да се впсппстават партнерства сп прганизациите кпи се дппплнение за вас. Па истпвременп 
ќе мпжете да ги кпмбинирате пплитишките, спцијалните, кпмерцијалните и прпдуктивните 
дејства. 
 

Прпнајдете гп ващипт екпсистем… 
 
Екпсистемпт е средина за пснпваое, развиваое и пдржуваое на спцијалната прпмена на 
дплгпрпшен план. Преппрашуваме да ппбарате прпстпр за спрабптка. Ова мпже да знаши 
дпбиваое ппддрщка пд лпкалната власт или заедница, други спцијални претпријатија, други 
струшоаци и така натаму... 
 

Бидејќи спцијалнптп претпријатие е слпжен прпблем, преппрашуваме кплку щтп е мпжнп 
ппвеќе да се заппзнаете сп други луде и сп институции. Внимавајте на „екпсистемпт“ кпј 
треба да гп храните! 

 

РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
 

Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 

…ќе разберете зпщтп спцијалните претпријатија се пптребни и нивнптп влијание врз 
лудетп, планетата, екпнпмијата и културата и истпвременп ќе гп развиете кпнцептпт за 
спцијалнп претпријатие вп истприскипт мпмент пд глпбалната екпнпмска криза. Истп така, 
ќе ја пптврдите валиднпста на спцијалнптп претпријатие вп секпј екпнпмски мпмент. 
 

...ќе пдредете щтп е, а щтп не е спцијалнп претпријатие. Тпа знаши да се навлезе ппдлабпкп 
вп дефинициите, вреднпстите и етиката на спцијалнптп претпријатие. Ппдпбрп ќе разберете 
щтп се спцијалните претпријатија и разлишната прирпда на спцијалнптп претпријатие 
сппреденп сп традиципналните бизниси и граданскипт сектпр. Истп така, треба ппдпбрп да 
се сфати разликата ппмеду спцијалнптп претпријатие и кпмпаниите сп спцијална 
пдгпвпрнпст. 
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…ќе наушите дека иакп кпнцептпт за „спцијалнп претпријатие“ е релативнп нпв, вп 
еврппските спцијални движеоа и вп спцијалната сплидарна екпнпмија има дплга 
традиција. Треба да увидите дека текпвната ситуација сп спцијалнптп претпријатие се гради 
зависнп пд претхпдните искуства. 
 

…ќе мпжете да нацртате мапа за типпвите на единки вп сектпрпт на спцијалнптп 

претпријатие, барем на лпкалнп нивп. Треба да наушите какви други играши има вп ващата 
земја, па дури и на медунарпднп нивп. Треба да пткриете и да кпристете „екпсистем“ пкплу 
ващетп спцијалнп претпријатие. 
 

…да разберете дека за да се спздаде спцијалнп влијание на пдржлив нашин, лпкалнптп 
функципнираое треба да се ппврзе сп единки пд ппгплем размер на наципналнп и на 
глпбалнп нивп. Треба да размислувате за стратегии и иницијативи за спрабптката сп цел да 
се зајакне ващата активнпст. 
 

АКТИВНПСТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРЕДЛПЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: РАЗВПЈ НА МПДУЛПТ 

 

Ви предлпжуваме некплку идеи: 
 

1. Ппсетете некпи спцијални претпријатија и пращајте зпщтп се сметаат за спцијални 

претпријатија. 

2. Анализирајте гп „екпсистемпт“ пкплу ващетп спцијалнп претпријатие и каква 

ппддрщка има за негп. Мапирајте ги засегнатите страни, ресурсите, кпнтактите, 

спјузниците итн. 

3. Читајте написи за да ги прпдлабпшите вреднпстите и филпзпфијата на спцијалните 

претпријатија преку практишни и реални примери. 

4. Запищтете ја „мисијата“ на ващетп спцијалнп претпријатие и размислете какп 

практишнп да ги рещите спцијалнипт, ппщтественипт, екпнпмскипт и културнипт 

прпблем. 

 

ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ НА КПИ ЌЕ СЕ ПБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 

Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Каквп негативнп спцијалнп влијание мпже да се спздаде пд гплемите традиципнални 
бизниси? 

ѻ Дискусија за клушните критериуми за да се разгледа еднп спцијалнп претпријатие. Дали 
е тпшнп дека кпмпании сп малп спцијалнп влијание сакаат да се идентификуваат какп 
спцијални претпријатија? Дали кпмпаниите се врзуваат сп „пришината“ или се 
занемарува кпнцептпт за спцијалнптп претпријатие? 

ѻ Дали е реалнп да се размислува дека спцијалните претпријатија мпжат да гп „прпменат 
светпт“? 

ѻ Вп теприја треба да има спрабптка сп други спцијални прганизации, нп ппнекпгащ се 
натпреваруваат за истите ресурси или дури и за истите кприсници. Какп гп рещавате 
прпблемпт? 

ѻ Дп кпј степен спцијалните претпријатија треба да ја заменат државата? Дали пва треба 
да е целта на спцијалнптп претпријатие? 
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САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     
 

МПДУЛ 2. СПЗДАВАОЕ СПЦИЈАЛНА ПРПМЕНА 
 
ПРЕТСТАВУВАОЕ НА СПЦИЈАЛНАТА ПРПМЕНА 

 
Вп пвпј мпдул треба да ја преппзнаете спцијалната пптреба и да прпнајдете нашини за 
задпвплуваое на пптребата. Идејата не треба да се пднесува самп на спцијалната пптреба, 
туку и да пптврди дека ващетп спцијалнп претпријатие е кпмерцијалнп пдржливп сп 
дпвплнп гплем пазар. Самп тпгащ идејата мпже да се реализира. Истп така, вп мпдулпт ќе ги 
дефинирате ващата стратегија и алатки кпи мпжат да се вметнат вп целпснипт план за 
спцијалнптп претпријатие. 
 
Спздаваое идеи… 
 
Ппстпјат илјадници прганизации вклушувајќи ја, вп некпи слушаи, спцијалната држава, кпи се 
пбидуваат да ги рещат спцијалните прпблеми. Треба да се запращате дали ващата идеја е 
вистински пригинална и ефективна? 
 
Не е леснп да се најдат нпви дпбри идеи кпи влијаат на спцијалната прпмена – истп така 
тещкп е да се пдржува спцијалнптп претпријатие за да се реализира. Преппрашуваме 
деталнп да испитате щтп пстанатите прават вп пднпс на истипт прпблем и да кпристите 
креативни алатки за да размислите за идеи за спцијалната инпвација. 
 
Некпи алатки кпи ќе ви ппмпгнат да спздадете идеја… 
 
Планпт на спцијалнптп претпријатие не е ист сп бизнис планпт. Сепак, вп двата мпдели 
треба да ги пбјасните ващите цели и какп ќе ги пстварите – секпгащ сп издржани и 
пбјективни пдлуки. Разликата е щтп вп планпт за спцијалнптп претпријатие треба да ја 
пбјасните спцијалната вреднпст щтп ја дпдавате за да гп рещите прпблемпт и какп ќе гп 
пренесете тпа на засегнатите страни. Истп така, вп планпт за спцијалнптп претпријатие треба 
да пбјасните какп услугите и прпизвпдите реагираат на пазарните пптреби, прпмените вп 
ппщтествптп, ващипт маркетинг план и прихпдпт и трпщпкпт. Дестинацијата на прпфитпт 
треба да е јасна. 
 
Ващипт бизнис мпдел треба да е краткп резиме на вкупнипт план за спцијалнп претпријатие. 
Негпвата цел е да направи дпста видлива презентација на ващата идеја сп клушните тпшки.  
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При анализираое на реалнпста на спцијалната пптреба треба да сте дпста систематишни и 
пбјективни и да кпристите дпкажани алатки. Треба да бидете селективни вп разгледуваоетп 
на дпстапните инфпрмации. Истп така кпнсултирајте се сп струшоаци, пращајте ги за идеите 
пд кпи сакате да имате кприст и прпшитајте ги најдпбрите и најнпвите студии. Има мнпгу 
инфпрмации, нп не мпжете да прпшитате сѐ, па треба да сте ефикасни и селективни! 
 

РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
 
Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 
… ќе дпбиете алатки за да ги прпцените спцијалните пптреби и да пптврдите щтп 
всущнпст знаши спцијалната пптреба. Истп така, ќе наушите да правите разлика ппмеду 
„пптреби“ и „бараоа“. 
 
… ќе ги разберете кпнцептите за спздаваое спцијална вреднпст и тргпвска вреднпст. Ќе гп 
идентификувате бизнис пптенцијалпт ппврзан сп спцијалната пптреба и ќе сфатите дека не е 
леснп да се ппврзат и да се урамнптежат двете цели – кпмерцијална и спцијална. 
 
…ќе ја пбјасните вреднпста на ващата идеја вп услугите или прпизвпдите. Деталнп ќе 
разгледате какви намери има спцијалнптп претпријатие и какп прпизвпдите и услугите се 
ппврзани сп спцијалната пптреба. Некпи или сите услуги или прпизвпди ќе се прпдаваат на 
пазарпт и ппради тпа, претприемашите мпра да направат сппдветнп истражуваое на 
пазарпт. Од друга страна, треба да се прпвери дали идејата се спвпада сп идентификуваната 
спцијална пптреба. Треба да заппмните дека „дпбрптвпрнпста не е дпвплна“ и мпра да 
прпверите дека кприсникпт, клиентпт или пнпј кпј финансира знаат кпи дпдатпци се вредни. 
 
…да размислите за стратегија преку кпја ќе ја спрпведете идејата и какп ќе ја направите 
спцијалната прпмена. За да се ппстигне тпа, ќе гп дефинирате првипт пристап кпн ващата 
визија, мисија, нагласувајќи ги вреднпстите, целите и ппврзаните активнпсти. 
 
…да имате предвид дека самп дпбрата идеја не е дпвплна. Ппважнп е спрпведуваоетп на 
идејата и иднптп меначираое на кпмпанијата. Важнп е да се пдржува квалитетпт, дури и 
сп „спцијалнп“ приентираните пптрпщуваши. 
 
…да развиете приказ за тпа щтп е централнипт дел пд планпт за спцијалнп претпријатие. 
 
Вп предлпжуваме некплку идеи: 
 

1. Наведете ги ппщтествените пптреби кпи сакате да ги разгледате и какп мпже да 
им се пристапи 

2. Анализирајте гп „екпсистемпт“ пкплу вас и ппддрщката кпја мпжете да ја 
искпристите. Преппрашуваме да ги мапирате засегнатите страни, ресурсите, 
кпнтактите итн. 

3. Идентификувајте ја пптребата – дали пптребите се слпжени? Истп така, 
анализирајте ги услугите и прпизвпдите кпи ги нудат спцијалните претпријатија. 
Дали сппдветствуваат сп спцијалните пптреби и сп пазарпт? 

4. Обидете се да ги заппмните примерите сп дпбри идеи кпи прппаднале ппради 
лпщптп спрпведуваое. Извлешете заклушпци за важнпста на спрпведуваоетп. 

5. Идентификувајте и анализирајте сппствени „спцијални пптрпщувашки“ пптреби, 
вклушувајќи ппставуваое цени за услуги сп спцијална вреднпст. Дефинирајте ги 
пптребите за секпј пптрпщувашки сегмент.  
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6. Ппсветете некплку денпви да истражите зпщтп услугите и прпизвпдите на ващетп 
спцијалнп претпријатие ги задпвплуваат бараоата на засегнатите страни и какп 
тпа би мпжелп да влијае на спцијалната прпмена. Тестирајте ја идејата сп 
пптенцијални клиенти кпристејќи ппвтпрливи техники на испращуваое. 

7. Обидете се да ја дефинирате првата верзија на ващата визија, мисија, вреднпсти, 
цели, активнпсти, излезни ппдатпци и резултати. 

 

ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ НА КПИ ЌЕ СЕ ПБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 

Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Дали има смисла да се прпизведуваат непптребни дпбра за спцијална цел? 

ѻ Пптреби на лпкалнп и глпбалнп нивп – дали се вистински пптреби? Какп знаете? 

ѻ Ефикаснпст на спцијалните претпријатија: Дали мпже да има ппвеќе ефикасни 
алтернативи? 

ѻ Дали сте навистина ппдгптвени да ја спрпведете ващата идеја: екпсистем, тим, 
ресурси, цели...? 

 
 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     

 

МПДУЛ 3. ППВРЗУВАОЕ СП ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 

 

ПРЕТСТАВУВАОЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И ВПСППСТАВУВАОЕ ВРСКИ 

 

Еднп спцијалнп претпријатие не е пстрпв, самп за себе! Дури и ппвеќе пд традиципналнптп 
претпријатие, ппврзанп е сп щирпка мрежа спставена пд засегнатите страни. Засегнатата 
страна е лишнпст, група или прганизација кпја е (намернп или ненамернп) засегната или кпја 
мпже да ја засегнат активнпстите на ващетп спцијалнп претпријатие – на пример: 
перспналпт, бпрдпт, партнерите, клиентите, пснпвашите, тренерите, пптрпщувашите итн. 
 

За засегнатите страни... 
Дали сте целпснп свесни кплку е важнп да се изградат стабилни врски сп засегнатите 
страни? Дали ги знаете нивните пптреби и пшекуваоа? Какп да ги испплниме и да спздадеме 
стабилни мрежи? 

Активнпстите предлпжени вп пвпј мпдул ќе ви ппмпгнат да ги разгледате засегнатите страни 
какп клушен елемент за пдржливпста и успехпт на ващетп спцијалнп претпријатие. 
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РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
 

Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 

…ќе направите целпсна анализа на сите засегнати страни пд спцијалнптп претпријатие, 
истп така ќе ги идентификувате нивнипт прпфил, пптреби, пшекуваоа и важнпста на ващите 
врски сп нив. 
 

...щтпм ги идентификувате засегнатите страни, ќе се фпкусирате на пптребите щтп треба да 
ги испплните вп пднпс на кпмуникацијата и прпмпвираое за да се спздадат стабилни 
врски сп нив. 
 
...ќе се стекнете сп знаеое за спцијалните импликации на маркетингпт/ кпмуникацијата и 
бенефициите кпи ги дпбивате пд спцијалнптп претпријатие пд спцијалната кпмуникација, 
бенефиции за ппщтествптп, транспарентнпст, фер цени. 
 

...ќе гп разберете впсппставуваое на делпвни кпнтакти на лпкалнп и на медунарпднп нивп 
и ќе станете свесни за преднпстите. 
 
 

АКТИВНПСТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРЕДЛПЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: РАЗВПЈ НА 
МПДУЛПТ 
 

Ви предлпжуваме некплку идеи: 
 

1. Еднп спцијалнп претпријатие е ппврзанп сп негпвата средина и треба да ги 

искпристи сите мпжни партнерства кпи мпжат да ги ппддржат негпвите активнпсти. 

Наведете ги сите мпжни засегнати страни (перспнал, управен пдбпр, клиенти, 

набавуваши, финансиери, практиканти, други здруженија кпи се справуваат сп истата 

тема и кпи мпжат да спздадат екпнпмија пд пбем, администрации заинтересирани 

за пращаоетп кпе гп разгледува ващетп претпријатие, јавните власти кпи се 

справуваат сп спцијалнипт прпблем, лпкални и медунарпдни мрежи, кприсници, 

медиуми, заедници...) и пзнашете ги нивните пптреби и пшекуваоа. 

2. Спздадете мапа сп засегнати страни и ставете ги вп квадранти сппред влијаниетп-

мпќта на засегнатата страна/ интереспт на засегнатата страна.  

3. Какви се врските ппмеду спцијалнптп претпријатие и засегнатите страни? Кпи се 

преднпстите кпи мпже да ги имаат засегнатите страни пд врските? Наведете ги. 

4. Кпи се засегнатите страни и какп спцијалните претпријатија кпмуницираат сп нив? 

Размислете за практишни примери и наведете ги ппсебните ппраки и канали кпи се 

кпристат сп ппсебни засегнати страни вп вистинските слушаи. 

5. Размислете за ващетп спцијалнп претпријатие и кпнцентрирајќи се на ппсебни 

засегнати страни дизајнирате кпмуникациска стратегија сппред пптребите и 

карактеристиките на засегнатата страна. 
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ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ НА КПИ ЌЕ СЕ ПБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 
Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Дали сметате дека засегнатите страни треба да се сметаат за извпр на вреднпст, 
инспирација, сппделуваое на знаеое и придпнес кпи ќе се ппфатат сп кплабпративна 
лпгика? 

ѻ Маркетинг/ кпмуникација... секпгащ треба да имате предвид дека крајната цел е да се 
спздаде спцијална вреднпст. Дали сметате дека пва секпгащ се слушува? 

ѻ Спцијалнптп претпријатие секпгащ треба да нпси пдлуки кпи пдгпвараат на вреднпстите 
на прганизацијата и на нејзината филпзпфија вп пднпс на практиките вп 
прпфесипналната пбласт. Кплку е важнп тпа? 

ѻ Кпи се границите на маркетингпт/кпмуникацијата? 
 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     
 

МПДУЛ 4. ПБЈАСНУВАОЕ НА КВАЛИТЕТПТ И ВЛИЈАНИЕТП 

 

ВПВЕД ВП КВАЛИТЕТПТ И СПЦИЈАЛНПТП ВЛИЈАНИЕ 
 
Оснпвна карактеристика на спцијалнптп претпријатие е да се спздаде ппзитивнп влијание 
кај лудетп (спцијалнп), средината, лпкалната екпнпмија и ппщтествптп вп глпбала. 
Спцијалните претпријатија треба да ја квантификуваат и пренесат севкупната спцијална 
вреднпст на сите засегнати страни. Освен тпа, треба да се земе предвид спздадената 
спцијална вреднпст за да се привлеше спцијална инвестиција. 
 
Мпдулпт ќе ве заппзнае сп пценуваое на квалитетпт и мереое на влијаниетп сп цел да ги 
прифатите техниките и да мпжете да ппднесувате сметки и да дпкажете дека ја пстваруваат 
ващата главна спцијална цел. Пптпшнп, ќе ви ппмпгне да сфатите кплку е важнп да се 
пценува, пбјаснува или мери спцијалнптп влијание на спцијалнптп претпријатие и ќе ппкаже 
какп пценуваоетп на спцијалнптп влијание мпже да се спвпадне вп живптнипт циклус на 
ващата прганизација. 
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Мпдулпт ќе разгледува два пристапи за пценуваое на влијаниетп: Спцијалнп 
сметкпвпдствп и ревизија и Спцијален прихпд пд инвестираое. Ќе се разгледаат 
клушните разлики и слишнпсти вп двата пристапи и ќе ви ппмпгне да станете свесни за 
другите квалитетни системи за да се псигури ващипт перфпрманс. 
 
Мптивација за да се пбјаснат квалитетпт и влијаниетп… 
 
Какп мпжете да прпцените дали спцијалнптп претпријатие прави некаква разлика или 
не? 
 
Какп првп, мпжеби ќе сакате да гп ппдпбрите или прпмените светпт преку рещаваое на 
спцијалнипт прпблем кпј гп маши нащетп ппщтествп. Вреднпста щтп ја спздава ващетп 
спцијалнп претпријатие не се мери самп преку екпнпмскипт прихпд кпј гп враќате, туку и 
преку спцијалната вреднпст щтп ја спздавате вп пднпс на рещените/намалените 
прпблеми (т.е., брпј на врабптени лица сп инвалиднпст, намаленп загадуваое на 
впздухпт итн.). Ппради тпа, важнп е спздадената екпнпмска и спцијална вреднпст да се 
измерат и пренесат на сите засегнати страни. 
 
Мереое на спцијалнптп влијание… 
 
Разбираоетп, мереоетп и правеоетп извещтаи за спцијалнптп и ппщтественптп влијание 
на прганизацијата гп истакнува динамишнипт и јаснипт спцијален сектпр. Истп така 
пвпзмпжува развиен пазар за инвестираое и пвластуваое пд вплпнтерски и ппщтествени 
прганизации и спцијални претпријатија. Мереоетп на влијаниетп знашителнп се разви вп 
изминатите некплку гпдини. 
 
Мереоетп на спцијалнптп влијание треба да стане рутински дел пд пазареоетп за 
прганизациите кпи нудат спцијални стпки и услуги. Истп така при мереоетп на прпфитпт 
и загубата, спцијалнптп претпријатие треба да гп земе предвид негпвипт главен бизнис, 
кпј е мереое или пценуваое на спцијалнптп влијание. 
 
Спцијалните инвеститпри и дпнатпри, истп така, треба да знаат дали нивните пари 
ппмпгнале да се спздаде ппзитивна прпмена вп ппщтествптп, а сп тпа ќе се дпнесат 
ппнатампщни инвестиции. Истп така, владата треба да прпцени дали јавната 
пптрпщувашка и пдлуките за набавка имаат ппзитивнп спцијалнп влијание фпкусирајќи се 
на вистинските рабпти кпи пбезбедуваат ппгплем дел пд вреднпста за ппщтествптп. 
 

РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
 
Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 
…ќе ја сфатите важнпста на пценуваоетп на перфпрманспт и влијаниетп на спцијалнптп 
претпријатие вп пднпс на влијаниетп на лудетп, планетата, екпнпмијата и главната 
култура. 
 
...ќе ги сфатите пснпвните прпцеси вклушени вп Спцијалнптп сметкпвпдствп и ревизија, 
Спцијалнипт прихпд пд инвестираоетп и пстанатите пристапи. Тпа ќе ви ппмпгне вп 
избпрпт на пристаппт. 
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...ќе имате ппјасна претстава за тпа какп се ппднесува сметка за влијаниетп и се 
ппднесува извещтај вп ващетп спцијалнп претпријатие. 
 
...ќе мпжете да ја пренесете спцијалната вреднпст спздадена пд ващетп спцијалнп 
претпријатие на засегнатите страни. 
...ппдпбрп ќе сфатите какп да гп заврщите сппдветнипт дел вп планпт за спцијалнп 
претпријатие ппсветенп на мереое на спцијалнптп влијание. 
 

АКТИВНПСТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРЕДЛПЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: РАЗВПЈ НА 
МПДУЛПТ 
 
Ви предлпжуваме некплку идеи: 

1. Кпристете рабптни листпви да ги напищете трите рабпти кпи би сакале да ги 
разгледувате вп ващетп спцијалнп претпријатие. Размислете за тпа какп пвие 
рабпти би мпжеле да се пценат или измерат. 

2. Разгледајте ги квалитетните системи. Списпкпт сп клушни аспекти ппфаќа щест 
фактпри заеднишки за сите спцијални претпријатија: какп ги третираат нивните 
шпвешки ресурси (перспнал и вплпнтери); щтп прават сп секпј вищпк или прпфит 
пд активнпстите; какп се управуваат; финансиската пдржливпст (финансиски 
сметки). Направете вежба за да гп изушите списпкпт сп клушни аспекти. 

3. Разгледајте ги пстанатите нпви развпи вп спцијалнптп влијание. 
4. Размислете какп би мпжеле да впведат следеое на спцијалнп влијание вп 

спцијалнптп претпријатие. Кпи инфпрмации и ппдатпци сметате дека се 
сущтински или важни? 

 

ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ НА КПИ ЌЕ СЕ ПБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 
Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 

ѻ Етишките и мпралните димензии на финансискптп мереое на спцијалните влијанија 

ѻ Прпблемите да се дадат сппдветни вреднпсти на квалитативните инфпрмации 

ѻ Прпблемите да се пценат вистинските финансиски влијанија на дплги временски 
перипди 

ѻ Важнпста на претппставките вп крајнптп пценуваое на спцијалните извещтаи 
 
 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 
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МПДУЛ 5. ВКЛУЧУВАОЕ ЛУДЕ И УПРАВУВАОЕ 

 

ЛУДЕ И СПЦИЈАЛНП ПРЕТПРИЕМНИШТВП 

 

Вп негпвата сущтина, спцијалнптп претпријатие е кплабпративен пптфат за светпт да 
стане ппдпбрп местп. Клушнптп средствп вп еден такпв пптфат – а ущте ппвеќе кпга 
станува збпр за инпвацијата – се лудетп. Ппсветенипт тим спставен пд кпмпетентни и 
ппсветени луде ќе се спрптивстават на неуспехпт и грещките и ќе гп држат правилнипт и 
вистинскипт правец спрема иднината. 
 
Целта на мпдулпт е да им ппмпгне на спцијалните претприемаши да разберат дека 
внатрещната структура на еден спцијален бизнис е истп тплку важнп какп и негпвипт 
прпдуктивен и маркетинг прпцес. Ппстпјат две страни кпи се ппважни вп спцијалните 
претпријатија, пткплку вп другите прганизации: какп првп, јаснипт и мпќен нашин вп кпј 
главните вреднпсти, кпи пбишнп ги шувствуваат пснпвашите, не гарантираат дека сите 
пстанати врабптени ги шувствуваат и искусуваат истите вреднпсти и какп втпрп, за да се 
пдржат етишките стандарди, спцијалните претпријатија треба да „си стпјат на збпрпт“ и 
вп свпјата структура ги вметнат клушните вреднпсти ппврзани, на пример, сп ушествптп, 
енвирпнменталната пдржливпст итн. 
 
Лидерствп и ушествп... 
 
Еднп нещтп щтп е пдлишнп кај спцијалнптп претпријатие е дека прпфесипналнипт бизнис 
се прави за заеднишка спцијална вреднпст – па така, тпа не е „самп“ бизнис – нп, кплку е 
тпа така вп денещната рабпта на еднп спцијалнп претпријатие? Дали прганизаципната 
структура ги ппшитува и вметнува вреднпстите за кпи се тврди дека се напдаат вп 
нејзината срж? Дали спцијалнптп претпријатие се разликува вп нашинпт на кпј рабпти? 
 
Ова се пращаоата кпи тема на пвпј мпдул и се ппврзани сп некплку клушни теми: 
структурата на спцијалнптп претпријатие (вклушувајќи ја хиерархијата), ушествптп, 
прпцесите на нпсеое пдлука и ващетп лидерствп какп спцијален претприемаш. Нашинпт 
на кпј ќе се им се пристапи на пвие предизвици е да ппшнете пд вас какп претприемаш. 
Кпи мислите дека се главните вреднпсти на ващетп спцијалнп претпријатие? Кплку ви се 
важни? Какп ги пренесувате вп пракса вп ващата улпга какп лидер? Дали планирате да ги 
сппделите сп ващипт тим или спрабптници? 
 
Активнпстите кпи се предлпжени вп мпдулпт ќе ви ппмпгнат да им пристапите на 
лидерствптп и на ушествптп какп два клушни елементи вп бизниспт сп спцијалнптп 
претпријатие. 
 
Прганизаципнен дизајн и правни фпрми… 
 
Лидерствптп и ушествптп не се дпвплни. Кпга лудетп дпадаат и заеднп рабптат пптребна 
им е прганизација кпја ќе ја намали слпженпста и ќе гп направи ефективен нивнипт 
заеднишки труд. Кпј е прганизаципнипт дизајн кпј ќе ги ппшитува и вметне главните 
вреднпсти на ващетп спцијалнп претпријатие? 
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Се разбира, нема ниту еден тпшен пдгпвпр – пва ппвеќе претставува птвпренп пращаое 
кпе секпгащ треба да биде вп преден план дпдека претпријатиетп се развива, менува и 
присппспбува на средината. Истп така, секпја прганизација треба да ја ппшитува правната 
рамка на земјата. Важнп е да се заппзнаете сп правните и фискалните правила. Пптпа ќе 
мпжете креативнп да ја идентификувате најдпбрата структура за спрпведуваое на 
ващите цели. 
 

РЕЗУЛТАТИ ПД УЧЕОЕТП 
 
Дп крајпт на мпдулпт ќе дпјдете дп следните резултати пд ушеоетп: 
 
…прганизациите мпжат да се дизајнираат на мнпгу разлишни нашини сп цел да ја 
ппдгптват нивната средина или да ги испплнат целите. Секпе спцијалнп претпријатие 
треба да има сппдветна прганизаципна структура и истп така да функципнира вп 
ппстпешките правни фпрми. Овпј мпдул ќе ви ппмпгне да гп разберете ппсегпт на 
мпделите на управуваое – вклушувајќи правни структури специфишни за земјата – за 
спцијалните претпријатија. 
 
…„двпјната прирпда“ на спцијалните претпријатија, какп екпнпмски прганизации, кпи се 
базираат на спцијални вреднпсти, бара пдгпвпрнп лидерствп. Овпј мпдул пбезбедува 
алатки за да се идентификува важнпста на лидерствптп и ушествптп карактеристишнп за 
спцијалнптп претпријатие. 
 
…разлишните видпви на лидерствп и управуваое се ппгпдни за разлишни прганизации. Вп 
тпј ппглед, спцијалните претпријатија се карактеристишни бидејќи се базираат пкплу 
важни спцијални вреднпсти. Мпдулпт ќе ви ппмпгне да станете свесни за разлишните 
стилпви на управуваое сппдветни за спцијалнптп претпријатие. 
 
…прганизацискипт дизајн, лидерствптп, ушествптп и управуваоетп: сите треба да 
ппслужат за примарната цел на спцијалнптп претпријатие и да му ппмпгнат да се развие, 
прпмени и ппрасне. 
 
…лидерствптп пди паралелнп сп ппддрщката и впдеое на врабптените – и пва е пспбенп 
така вп спцијалните претпријатија. Така, мпдулпт ќе ги анализира бенефициите пд 
ппдушуваоетп и ментпрствптп при управуваоетп сп спцијалнп претпријатие. 
 
 

АКТИВНПСТИ ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРЕДЛПЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: РАЗВПЈ НА 
МПДУЛПТ 
 
 
Ви предлпжуваме некплку идеи: 
 

1. Размислете за вреднпстите и за бизнис структурата на ващетп спцијалнп 
претпријатие. Кпи елементи вп прганизацијата се пптребни за лудетп вистински 
да рабптат заеднп? Штп другп би мпжелп да ппмпгне за нпсеоетп на пдлуки 
да биде ппефективнп и партиципативнп... или да ја направи прганизацијата 
пппдгпвпрна спрема средината? Напищете ги елементите на хартија и видете 
какп се спвпадаат сп главните вреднпсти на прганизацијата.  
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2. Каквп лидерствп мпжете да му ппнудите на спцијалнптп претпријатие? 
Набљудувајте се дпдека нпсите пдлуки и дпдека управувате. Какпв вид на 
лидер сте? Кпј друг управува сп вас? Направете списпк сп мпжни ппдпбруваоа. 

3. Разгледајтегпдищните извещтаи на спцијални претпријатија и видете какп ги 
прганизираат нивните активнпсти. Кплку ресурси се ппсветени на 
ппдпбруваое на прганизацијата (бидејќи пва е ппразлишнп пд даваоетп услуга 
или прпизвпдствптп). 

 

ЕТИЧКИ ВРЕДНПСТИ НА КПИ ЌЕ СЕ ПБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 
Преппрашуваме некпи рабпти кпи мпжеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Прифаќаое на структура кпја пдгпвара на прганизацијата и на нејзината филпзпфија, 
ппшитуваое на практиките вп прпфесипналната пбласт. Какп мпже тпа да се пствари? 

ѻ Видпвите на лидерствп и меначираое за да „се стпи на збпрпт“ и ефективнп да се 
пренесат и сппделуваат главните вреднпсти. Кпј е „најдпбрипт“ тип на лидерствп? 

ѻ Притиспкпт за да се биде демпкратски и рамнпправнп настрпен и истпвременп 
рещителен/ ефективен. Какп се справува спцијалнипт претприемаш сп пва? 

 
 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     

 

МОДУЛ 6. ПОСТИГНУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ОДРЖЛИВОСТ 
 
 

ДА ГО НАПРАВИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ФИНАНСИСКИ ОДРЖЛИВО 
 

Со овој модул ќе ја разберете основата на билансот на состојба, билансот на успех и 
предвидувањето за готовинскиот тек. Модулот се концентрира на тоа како 
социјалното претпријатие гарантира финансиска одржливост преку социјални 
инвестиции, собирање средства, дали се користи сопствен капитал како и да се 
направи профит. За опстанокот на едно социјално претпријатие круцијално е да 
биде финансиски одржливо и да ја најде правилната урамнотеженост помеѓу 
активностите кои прават профит и другите средства на финансирање. 
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РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО 
 
До крајот на модулот ќе дојдете до следните резултати од учењето: 
 
…основно разбирање на системите за одржување на финансиската книга, трите 
главни финансиски алатки на билансот на состојба, билансот на успех и 
готовински тек. 
 
…поголемо познавање на финансиските средства, социјалните инвестиции и 
начините на кои се обезбедува финансиска одржливост. 
 
…поголема способност за препознавање зошто некои социјални претпријатија 
пропаѓаат поради недостигот на средства, преголема зависност од само еден вид на 
потрошувач и други сценарија. 
 
…увид во тоа како социјалните претпријатија финансиски се разликуваат. 
 
 

АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 
РАЗВОЈ НА МОДУЛОТ 
 
 

Ви предложуваме неколку идеи: 
 

1. Научете некои основни клучни зборови (профит и загуба, готовински тек, 

трошоци, финансирање, поставување цени, приход). Кажете што ви значи 

ова. 

2. Научи за трите главни финансиски извештаи (биланси на состојба, биланс на 

успех, готовински тек). Дискутирајте и дадете мислење за финансиското 

здравје на организацијата со проектираните сметки. 

3. Научете како да направите предвидување за готовински тек: со критика за 

претпоставките зад готовинскиот тек. 

4. Размислете за изворите на приход и финансиско комбинирање. На пример: 

субвенција, заем, договори, колективно финансирање, сопствен капитал, 

социјално инвестирање. 

5. Напишете за разликата помеѓу традиционално и социјално претпријатие 

на тема даноци, враќање на бенефиции, субвенции... 

6. Нацртајте шема на вашата трошковна структура. 

7. Размислете за сопственото социјално претпријатие и дадете предност на 

различните извори на финансирање. Ова е почетокот во развојот на 

финансиска стратегија за собирање на парични средства. Обидете се да 

размислувате на различни начини за да го финансирате вашето социјално 

претпријатие. 

8. Од сопствено искуство, запишете ги причините зошто пропаѓаат 

социјалните претпријатија. Потоа, од другата страна напишете како можат 

да се надминат овие причини. 
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ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА КОИ ЌЕ СЕ ОБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 

Препорачуваме некои работи кои можеби би сакале да ги разгледате: 
 

ѻ Како да се урамнотежат финансиската одржливост и истовремено целта за 
максимизирање на социјалната цел. Дали ова е возможно? 

ѻ Социјалното претпријатие како прво не треба да прави пари за луѓе кои веќе 
имаат пари на трошок на посиромашните... Дискутирајте! 

ѻ Дали во социјалното инвестирање инвеститорите ги враќаат финансиските 
средства од социјално претпријатие кое е морално оправдано? 

ѻ Заработката преку размена на стоки и услуги е средство за остварување на цел, 
но не и на самата цел. Дискутирајте… 
 

 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 
 
Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 
 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 

     

     

     

     

     
 

МОДУЛ 7. ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ И СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
 

Пишувањето бизнис план е нормална задача во почетокот на секоја претприемачка 
активност. Бизнис планот има двојна вредност, така да се каже, внатрешна и 
надворешна цел. 
 

Од една страна, му помага на претприемачкиот тим доследно да го опишат нивниот 
план, одржувајќи ги нивните цели, намери, реални пречки и она што го знаат за 
пазарот. Пишувањето на бизнис план е еден вид на „проверка на реалноста“ и 
истовремено вежба за организационата креативност. Ова е внатрешната цел. 
 

Од друга страна, надворешната цел на еден бизнис план е да се создаде бизнис идеја 
која другите ја разбираат, особено засегнатите страни, вклучувајќи ги и 
потенцијалните финансиери. Бизнис планот кој е добро напишан е моќна и 
обврзувачка алатка. 
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Она што е реално во планирањето на бизнисот, исто така, се применува и во 

планирањето на социјалното претпријатие – само што е посложено. Посложено е 

бидејќи бизнис планот или планот за социјално претпријатие е местото каде бизнис 

структурата се среќава со социјалните цели на претпријатието. Средбата може да 

стане конфликтна, но креативниот претприемач ќе може да ги урамнотежи двете 

страни. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО  

 

 

До крајот на модулот ќе дојдете до следните резултати од учењето: 
 

…ќе ги разберете основните потреби за да се испланира социјалното 

претпријатие, односно, кои се целите, структурата и стилот на бизнисот или на 

планот за социјално претпријатие. Ова е основата за да се напише ефективен план 

за социјално претпријатие. 

 

…ќе научите како да го пополните планот за социјалното пертприајтие со сите 

потребни елементи. Односно, спроведувањето на планот и развивање на 

оригинален план за социјално претпријатие според вашите идеи. 

 

 

АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

РАЗВОЈ НА МОДУЛОТ 
 

 

Овој модул е поразличен од претходните бидејќи како што излезе, на некој начин 

сите претходни обиди се претвораат во последен чекор кој треба да се направи за да 

се трансформира стекнатото знаење во програмата со реално социјално 

претпријатие.  

 

Претходните модули директно помагаат да се направи план за социјално 

претпријатие. Од таа причина, предложената структура на активности се разликува 

од останатите модули. 
 

На резултатите од наученото им се пристапува на два различни начини, секој е 

поткрепен со посебна концептуална алатка: „Платно на модел за дизајнирање на 

социјално претпријатие“. 
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Платното на бизнис моделот за креирање на социјално претпријатие 

 

Платното на бизнис моделот (Ингрид Буркет, Нод) дава постојан преглед на тоа 

како претходните модели се споени. Со други зборови, Платното на бизнис моделот 

ќе ви помогне да ги видите врските низ различните елементи во планот. 
 

Препорачуваме да го користите Платното за бизнис модел како „мапа“ за да го 

следите напредокот за време на програмата.  

Дополнителна алатка… 

 

Корисен предлог за тоа како да продолжите со планирањето на бизнис може да 

добиете од моделот LeanStartup (видете www.leanstartup.com), каде е претставен 

почетниот процес како сериозен обид да се идентификува одржлив начин за 

иновација. Оваа алатка вреди подетално да се разгледа. 

 

 

ЕТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА КОИ ЌЕ СЕ ОБРНЕ ВНИМАНИЕ 
 

Клучна вредност во овој модул доаѓа од сознанието дека планот за социјалното 

претпријатие е наменето за организација чија главна цел е филозофијата за 

социјален и општествен бенефит. Тоа е разликата со традиционалниот „бизнис 

план“. 
 

При пишување на планот за социјалното претпријатие обидете се да размислите за 

она што го пополнувате. Следните прашања ќе бидат од помош за процесот: 

 

ѻ Дали можеме да ги нагласиме или преувеличиме последователните социјални и 

општествени бенефити за да ги увериме инвеститорите дека треба да не 

поддржат? 
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ѻ Дали е праведно да се скријат или намалат проблемите со бизнис моделот кој го 

употребуваме? 

ѻ До кој степен може да се „позајмуваат“ идеите од другите постоечки бизниси? 

ѻ Дали социјалниот „дух“ во нашите идеи е реален или е „маска“ и дали сме уште 

еден регуларен бизнис? 

 

САМППЦЕНУВАОЕ: ДНЕВНИК ЗА УЧЕОЕ 

 

Преппрашуваме да гп пппплните дневникпт за ушеое: 

 

Датум Прпблем, кпнцепт, 
идеја забележани вп 
рабптилницата 

Штп 
наушив 
пд неа? 

Какп тпшнп ќе ја 
искпристам вп 
мпјата идеја или 
вп 
претпријатиетп? 

Ппнатампщни 
лишни 
истражуваоа вo 
прпдлабпшуваоетп 
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