


2



3

СТРАТЕГИЈА
ЗА МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ФОНДОВИ 

ОД КОРПОРАТИВЕН СЕКТОР 
2010-2015 година

МИСИЈА Црвениот крст на Република Ма ке одонија е хуманитарна, волон-

терска организација која делува согласно со основните принципи

на меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената по лу -

месечина, работејќи на планот на обезбедување помош и услуги

за ран ливото население и про мо ви рање на Меѓународното хума -

ни тарно право и хумани вредности.

ВИЗИЈА Националното друштво ќе  биде лидер во партнерската соработка

со корпоративниот сектор  за реализирање на хуманитарната ми-

сија.

МОБИЛИЗАРАЊЕТО 
НА ФОНДОВИ е процес на обезбедување и собирање на средства или други по -

да ро ци во вид на стока, преку ба рање донации од поединци, ком -

пании, хуманитарни орга ни за ции или владини агенции.

Истовремено треба да се истакне дека мобили зирањето на

фондови е примарен начин за невладините организации да

обезбедат сред с т ва за нивно работење.
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В О В Е Д

По осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година, Црвениот крст на РМ сe
соочи со предизвикот за усогласување со економските и социјални трансформации на
општеството, хуманитарните кризи во регионот и настаните во земјата.

Во услови на зголемена потреба од обезбедување на финaнсиски средства за
имплементирање на програмските активности, Црвениот крст на РМ во изминатиот период
беше соочен со изнаоѓање на избалансиран пристап за обезбедување на разновидни извори. 

Програмите и проектите на националното друштво се имплементираа со поддршка на
Меѓународнтата Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, Меѓународниот Комитет
на Црвен крст, неколку национални друштва, меѓународни и домашни хуманитарни владини
и невладини организации. Оваа поддршка и соработка иако со помал интензитет, сеуште се
остварува.

Црвениот крст на РМ добива континуирана поддршка и од страна на Владата на РМ согласно
Законот за Црвениот крст на РМ, за имплеменетација на програмски активности во делот на
здравствената превентива, Службата за барање и за подготвеност и дејствување при
катастрофи.

Националното друштво обезбедува финансиски средства согласно Законот за Црвениот крст
на Република Македонија, од сопствени извори преку обезбедување на услуги за одредени
целни групи, членарина и надоместоци, дотации и партнерска поддршка, како и  донации
од граѓани и компании.

Во насока на обезбедување на поквалитетни услуги на ранливото население и непречено и
ефикасно функционирање на Националното друштво се превземаат активности и
иницијативи за понатамошно подобрување на финансиската стабилност и мобилизирање
на дополнителни средства од корпоративниот сектор. Од тука произлегува потребата од
насочување на активностите кон современите текови, преку што ќе се овозможи пристап
кон европските фондови. 

За таа цел  Црвениот Крст изготви  Стратегијата за мобилизирање на фондови од корпора-
тивниот сектор за период 2010-2015 година, за зголемување на финанскиската стабилност
и воспоставување на ефикасен систем за обезбедување фондови на национално и локално
ниво.
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Црвениот крст на Р.М следејќи ги светските деловни промени интензивно работи на внат-
решно реорганизирање и јакнење на сопствените ресурси со цел да стане вистински парт-
нер на корпоративниот сектор во имплементација на заеднички општествено корисни
програми. Во новите светски деловни промени покрај основната профитна ориентација на
компаниите се промовира  корпоративното општествено одговорното однесување  кон оп-
штествените промени и активното учество во нивното решавање.

Во транзициониот период претпријатијата во Македонија  беа и се уште се во фаза на вос-
поставување на нови вредности во нивното деловно работење. Најчесто активностите на
претпријатијата беа во рамките на примарниот концепт за задоволување на интересите на
сопствениците и исполнување на економската одговорност, но во последните неколку го-
дини актуелните светски промени во коорпоративното однесување се појавуваат и во новото
деловно работење во Македонија.

Корпоративен сектор

Корпоративната општествена одговорност подразбира грижа на претпријатијата за
решавање на општествените проблеми. 

Корпоративната општествена одговорност главно ја сочинуваат четири категории и тоа: 
економска
правна
етичка  и
филантропска одговорност

Правата  димензија на корпоративната општествена одговорност е етичката и филантропс-
ката одговорност, кои вклучуваат грижа за вработените, потрошувачите, акционерите, за-
едницата, како и вклученоста во решавањето на општествените проблеми.

Во практиката најчестите подрачја на општествено дејствување се групирани во областите:
Заштита на здравјето на вработените, заштита на животната средина, помош при
природни катастрофи и несреќи, помош и унапредување на образованието и поддршка
на непрофитни организации.

Корпоративната или општествена одговорност во смисла на хуманост и одговорност кон оп-
штеството преставува најнова и неопходна димензија на современите успешни пре-
тпријатија.

E

E

E
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Од овие причини се повеќе претпријатија се преорентираат кон корпоративното управу-
вање со јакнење на општествената корпоративна свест.

Големите и растечките претпријатија во Република Македонија  се повеќе ја практикуваат
корпоративната општествена одговорност и таа е неделив дел од нивното бизнис постоење. 
За реализирање на новиот концепт, корпоративниот сектор има потреба од стратешки парт-
нери од невладиниот сектор со взаемен бенефит.

Претпријатијата кои го  прифатиле корпоративното управување со јакнење на општестве-
ната корпоративна свест како концепт на општествено одговорните бизниси многу внима-
телно ги одбираат стратешките партнери.

Секогаш постои можност  еден од партнерите (непрофитабилната организација или компа-
нијата) да направат некое дејствие кое што може да ја наруши репутацијата на еден од
партнерите. Во тој случај другата страна може да биде сватена негативно и од таа причина
внимателно се избираат партнерите.

Партнерскиот однос со Црвениот крст на Република Македонија се заснова на взаемен ин-
терес и  затоа обезбедува големи можности на партнерите.

Бенефити на претпријатијата - Градењето на партнерство и соработка со Црвениот
крст на РМ придонесува за:

Зголемен углед и имиџ како општествено одговорни претпријатија;
Зголемена доверба на корисниците на услугите или производите на претпријатија;
Зголемен број на лојални корисници, 
Емоционален ангажман на вработените  како волонтери за имплементација на оп-
штествени програми за помош на ранливи целни групи на население;
Зголемена  свест и разбирање на вработените за општествената одговорност на соп-
ственото претпријатие и јакнење на тимската работа;
Зголемен публицитет во јавноста;
Промоција на услуги и производи пред партенери и  донатори на Црвениот крст на
РМ, вработените и волонтерите,  како  потенцијални клиенти на компаниите;
Јавно демонстрирање на вредноста на компанијата, изолирање на негативниот пуб-
лицитет и др.
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Можности за партнерска соработка
со Црвениот крст на Република Македонија  

Црвениот крст на  Република Македонија своите цели и задачи ги реализира согласно ос-
новните принципи на движењето на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црве-
ната полумесечина, кои се дефинирани во повеќе области на дејствување, од кои, следните
претставуваат можност за соработка со корпоративниот сектор за имплементација на за-
еднички општествено корисни програми: 

Унапредување на здравјето и безбедниот живот на луѓето Здравствено - пре-
вентивната програма има за цел да овозможи промоција на здравјето како најзначаен пред-
услов за целосно остварување на човечкиот потенцијал, човечкото достоинство и
човековите права, преку подобрување на здравјето и спречување и намалување на ризи-
ците, преку промоција на побезбедни начини на живот и преку поголема заштита на жи-
вотната средина како релевантен фактор за нашето здравје. Здравствената програма ја
спроведуваме преку организирање на здравствена едукација, издавање и дистрибуција на
здравствено-информативен и едукативен материјал, мобилизација на целните групи, сен-
зибилизација на релевантните институции и зајакнување на локалните капацитети, подиг-
нување на здравствената свест и намалување на стигмата и дискриминацијата кон
ранливите групи.

Активностите на полето на првата помош како интегрален дел од здравствената промоција,
се насочени кон зајакнување на отпорноста на заедниците преку зголемување на бројот на
едуцирани личности по прва помош како животно спасувачка вештина и како чин на хума-
ност и одговорно граѓанство.  

Преку доброволното крводарителство како хуман чин, темелејки се на принципите за доб-
роволност, анонимност и бесплатност работиме на подигнување на јавната свест, мотиви-
рање и регрутација на поголем број на крводарители кои ќе го промовираат здравиот и
безбеден начин на живот.

Намалување на ранливоста на населението претставува примарна цел на со-
цијално-хуманитарната дејност. Активностите во оваа област се насочени кон обезбеду-
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вање помош, грижа и услуги во задоволување на приоритетните потреби на ранливото на-
селение, подобрување на социјализацијата и интеграцијата на ранливите целни групи во за-
едниците со цел заштита на достоинството и подобрување на животот на лицата кои се
нашле во неповолна состојба. Социјалната превенција е исто така значаен сегмент на со-
цијално - хуманитарната дејност која се спроведува со  различни  целни групи население
со цел заштита и справување со одредени социјални ризици. 

Подготвеност и дејствување при катастрофи Цел на програмата е учество во обез-
бедување на ефикасна поддршка за надминување на последиците од природни катастрофи
и катастрофи   предизвикани  од човекот. Делувањето во вакви состојби е насочено кон
обезбедување на сместување на ранливото население, спасување на човечки животи, на-
малувања на страдањата на луѓето,  како и заштита и поддршка на населението кое е по-
годено од катастрофата.

Активностите се насочени и кон подигање на јавната свест за заштита и самозаштита на
пошироката популација со посебен акцент на младата пополуција,  како и оспособување на
волонтери кои во зависност од специфичните состојби можат да спречат понатамошни
штети и загуби, како на човечките животи, така и на материјалните добра.

Младински активности Младите на Црвен крст на РМ се едни од носителите на пого-
лемиот број на активности на терен на Националното друштво, како и едни од иницијато-
рите и двигателите на идеите за подобрување на ефикасноста на Црвен крст на Република
Македонија. Со својата креативност, динамичност и специфичен пристап тие претставуваат
значаен дел од сите програми на Националното друштво. Организирани преку 35 клубови
на локално ниво и Совет на млади национално ниво, дејствуваат како агенти за промени на
однесувањето и промоција на култура на дијалог, ненасилство и мир. Во престрет на оп-
штествено-економските предизвици во секојдневието, голем акцент е ставен на социјално
вклучување на сите групи ранливо население, градење на култура на превенција и активен
пристап кон животот.
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АНАЛИЗА  НА  СОСТОЈБАТА

Суштински предуслов за успешно функционирање на организацијата е ефикасно
мобилизирање на фондови за имплементирање на активности на Црвениот крст.
Мобилизирањето средства за хуманитарни цели се базира врз неколку основни вредности
со цел да се постигнат посакуваните резултати со што ќе се помогне на ранливото
население на ефикасен и ефективен начин со поддршка на пошироката заедница.

Обезбедувањето на поддршка од корпоративниот сектор е еден од клучните сегменти за
успешно имплементирање на општествени иницијативи во интерес на различни целни
групи. 

Во таа насока важно е воспоставување на долгорочни стратешки партнерства на
невладиниот сектор со моќни компании кои можат да дадат заеднички придонес во
намалување на ранливоста на населението. 

Црвениот крст на РМ како помагател и партнер на владините институциии во
имплементацијата на значајни програми и услуги за повеќе категории население во
државата, неопходно е да развива нови форми и методи за мобилизирање на фондови од
корпоративниот сектор, како еден од најзначајните фактори за општествена поддршка.

Во насока на привлекување на нови партнери и поддржувачи на активностите на Црвениот
крст спроведено е истражување на пазарот, посебно во делот на унапредување на
соработката со локални компании како и испитување на интересот за волонтирање и
партиципирање во работата на Црвениот крст на РМ.

Спроведеното истражување на пазарот претставува појдовна основа за согледување на
интересот на корпоративниот сектор за поддршка на хуманитарните цели на Црвениот крст.

Добиените резултати од истражувањето на бизнис секторот спроведено во март 2008 година
во Македонија, земаа учество 151 претпријатие покажува дека:

20% од испитаниците истакнале дека се добро запознаени со активностите кои
организацијата на Црвениот Крст ги превзема во Република Македонија. Во однос на
прашањето кое се однесува на основните активности на Црвениот Крст во РМ најчесто
споменувана е примарната активност на Црвениот Крст- хуманитарната помош. 

E
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Трите највисоко рангирани целни групи на кои Црвениот Крст на РМ најмногу им
помага се: бегалците, социјалните случаи и жртвите на природните катастрофи.

Одговорите од истражувањето покажаа позитивна тенденција и висока согласност
дека Црвениот Крст на РМ е организација која е посветена на целите за кои се залага. 

Високата репутација која Црвениот Крст ја ужива во Република Македонија се гледа
во 88% на позитивни одговори од испитаниците од корпоративниот сектор во
Македонија. 

Околу 59% од испитаниците истакнале дека во последните 6 месеци забележале
некаква информација која се однесува на активностите на Црвениот Крст во РМ. 

За начинот како активностите на Црвениот Крст на РМ се прикажуваат во медиумите,
93% од испитаниците дале позитивни одговори.

Во однос на начинот на финансирање на Црвениот Крст на РМ, највисок процент на
одговори се однесуваат на донации дадени од страна на останатите национални
друштва ширум светот.

Половината од испитаниците (51%) сметаат дека донациите кои се дадени на
Црвениот Крст на РМ понекогаш се користат за вистинската цел, додека 32% сметаат
дека тие секогаш се на вистински начин употребени. 10% од вкупниот број на
испитаници се сомневаат во користењето на донациите за цели кои се разликуваат
од нивната вистинска намена. 

E
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Донекаде добра репутација во опше-
ството

Многу добра репутација во опше-
ството

Донекаде лоша репутација во опше-
ството

Многу лоша репутација во опшеството

Не знае



12

Во најголемиот број од случаите 60% од испитаниците навеле дека би донирале во
хуманитарна организација ако точно се запознаени со тоа за што би се користеле
средствата, а 48% од испитаниците истакнале дека би донирале кога би имале повеќе
финансиски средства.

Само 7% од вкупниот број на компании имаат некаков план или програма за соработка
со невладиниот сектор, наспроти 68% кои немаат таква програма ниту пак
размислувале за тоа.

Најголем број од компаниите (64%) донирале по неколку пати парични средства во
хуманитарни цели, 7% од нив донирале само еднаш, а 8% донираат континуирано.

55% од претпријатијата би донирале, односно веќе донирале средства на голема
хуманитарна организација, а 36% од претпријатијата би донирале/ веќе донирале
средства на мала хуманитарна организација. 64% од претпријатијата би поддржале
конкретен проект на одредена хуманитарна организација, додека 31% од нив би
поддржале повеќе активности на одредена хуманитарна организација. 33% од
претпријатијата би поддржале поединец, а 64% би поддржале хуманитарна
организација. 

Најголемиот дел од анкетираните претпријатија во Македонија би донирале свои
средства за конкретен проект во некоја голема хуманитарна организација. 

E

E

E

E

E

Не, немаме и не сме размислувале за
тоа

Не, но размислувале за развивање на
таков план  или програма

Да имаме
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За поголемиот дел од анкетираните претпријатија (59%) јавниот углед на
хуманитарната организација е на прво место при донесувањето на одлука за
соработка со неа, а веднаш потоа следува и степенот на информираност за
активностите на хуманитарната организација.

Најлесен начин за донирање од страна на анкетираните претпријатија е понудата на
своите професионални услуги бесплатно, а на високо место како начин на прибирање
на средства се наоѓа и лансирањето на заеднички производ на пазарот, како и
секогаш популарните хуманитарни концерти.

Повеќе од 2/3 од анкетираните претпријатија покажале мотивираност за донирање
на парични средства за сирачињата и самохраните мајки, а точно 2/3 од
претпријатијата покажале слична таква мотивираност за хендикепираните,
Најголемиот дел од претпријатијата (70%) се наклонети кон поддржување на
конкретен проект на Црвениот Крст, додека 25% од нив би поддржале повеќе
активности на Црвениот Крст на Република Македонија. 

Поголемиот дел од испитаниците кои беа дел од истражувањето не се запознаени со
законот за спонзорства и донации. Околу 35% од испитаниците истакнале дека им е
познат законот. Како најпогоден начин за комуницирање на претставниците на
Црвениот Крст и преставниците на анкетираните претпријатија е истакната личната
посета во претпријатијата и комуницирањето по електронски пат. 

E

E

E

E

Јавниот углед на хуманитарната 
организација

Степен на информираност за
активностите на организацијата

Лични контакти со претставници
на организацијата

Претходно искуство во 
донирање или соработка

Упорноста во обезбедување на
донации

Одбива да одговори

Друго



14

Во однос на повратниот ефект или придобивки при евентуално донирање на
средства, во висок процент (92%) испитаниците истакнале дека не очекуваат никаков
бенефит. 

Испитаниците истакнале дека при одлучувањето за соработка со Црвениот Крст на
Република Македонија,најважно е стекнувањето на навики и помош меѓу
вработените, промовирањето на соработката во медиумите.

За евентуално вклучување во идни активности на ЦКРМ подготвеност изразиле 38.4%
од испитаниците и тоа 24.5% со финансиска поддршка и 13.9% како волонтери.
Апсолутна неподготвеност изразиле 10.6% од испитаниците.

Дали ви е познат Законот за спонзорства и
донации?

ДА               

НЕ

E

E

E

Не знам, не сум

размислувал

Не

Да, како волонтер

Да, со финансиска

поддршка
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ВНАТРЕШНА АНАЛИЗА

Црвениот крст на Република Македонија своите програмски и
проектни дејности и активности ги имплемнетира преку 34
општински организации на Црвен крст и Градската организација на
Црвен крст Скопје која ги координира активностите на општинските
организации на Црвен крст во главниот град. Вкупниот број на
вработени лица во Црвениот крст на Република Македонија е 126 а во
имплементацијата на проектите и програмите се вклучени околу 3600
активни волонтери.

Добро воспоставената мрежа на дејствување овозможува добри
предуслови за вклучување во разновидни форми на активности за
мобилизирање на фондови и обезбедување на програмска поддршка
на целата територија на Република Македонија.

Во изминатиот период направени се одредени активности за
воспоставување на одредени рамки за координиран пристап во делот
на мобилизирање на фондови преку обезбедената консултантска
поддршка од Норвешкиот Црвен крст и организираните неколку
обуки во Македонија како и најавената заложба за продолжување на
оваа стручна поддршка во претстојниот период која ќе биде
искористена во насока на успешно спроведување на активностите
зацртани во петогодишниот план. 

Исто така, претставници на националното друштво учествуваа на
неколку обуки за обезбедување на парични средства организирани
од страна на Меѓународната Федерација но сепак знаењата и
искуствата во оваа област се доста скромни и недоволни за да се
инкорпорираат на соодветен начин во работата на националното
друштво. 
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Соочени со предизвиците за помош на разни целни групи, Црвениот
крст на РМ покрај средствата кои ги обезбедува од традиционални
извори на финансирање, континуирано ги испитува можностите за
воспоставување на долготрајни партнерски односи со
корпоративниот сектор, како важен фактор за општествена
поддршка на хуманитарни цели. За таа цел потребно е понатамошно
едуцирање на кадрите на организацијата, воведување на соодветни
алатки за работа и воспоставување на ефикасен систем и методи и
пристапи кои ќе доведат до посакуваните резултати.

Позитивните искуства во досегашното работење со успешни
компании во Република Македонија покажуваат интерес и
подготвеност за соработка и поддршка на кампањи, акции на
Црвениот крст. Заради тоа потребен е организиран пристап за
искористување на капацитетите и можности на корпорациите и нивен
активен придонес во намалување на страдањето на ранливото
население. 

Врз основа на збирот на параметрите од анализата на истражувањето
за ставови и мислења на корпоративниот сектор за Црвениот крст на
РМ, како и врз основа на сопствените искуства на полето на
мобилизирање на фондови, потребно е да се отпочне со дизајнирање
на модел за комуникација со бизнис секторот, поставена на
реципрочна, взаемна корист. Спремноста на деловните субјекти од
бизнис секторот ќе му донесе на Црвениот крст на Република
Македонија финансиска поддршка во реализацијата на програмските
активности од една страна, а донациите на деловните субјекти ќе
им донесат бенифит од градење на позитивен имиџ базиран на
партиципација и поддршка на социјално корисни општествени
програми.
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SWOT АНАЛИЗА

СВОТ анализа е акроним од англиски зборови со која се идентификуваат внатрешните
позитивни страни и слабости, и надворешните можности и закани. 

O  недостаток на финансиски средства   
за реализација на активности

O  конкуренција од други НВО
O  недоволен интерес на компании за 

соработка
O  непостоење на програма за 

соработка со НВО од страна на 
компаниите

O  непознавање на законот за 
спонзорства и донации од страна на 
корпоративниот сектор

ПОЗИТИВНИ СТРАНИ

O  Законска регулатива
O  Развиена мрежа на организации

кадровски и материјални 
капацитети

O  Соработка и поддршка од 
надворешни партнери

O  Основни искуства
O  Поддршка на процесот од 

управата и раководството на ЦКРМ
O  Позитивен имиџ на организацијата
O  Подршка и соработка со медиуми

СЛАБИ СТРАНИ

O  недоволно едуцирани кадри
O  недостаток на алатки за работа
O  неизграден систем за комуникација   

со корпоративниот сектор

М О Ж Н О С Т И

O  Поддршка од компании
O  надградба на капацитети
O  поддршка од стручни кадри
O  зголемување на бројот на 

волонтери
O  зголемување на имиџот на ЦКРМ

ЗАКАНИ
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
E Воспоставување на систем за комуникација со корпоративниот сектор во Република 

Македнија;

E Континуирана надградба на капацитети за имплементација на програми за 
мобилизирање на фондови од корпоративен сектор;

E Воспоставување партнерска соработка со компании за поддршка на програмски 
активности на ЦКРМ

L Специфична цел 1.

Воспоставен е ефикасен систем за мобилизирање на фондови од корпоративен сектор.

Активности:
1. Ангажирање на професионални лица за имплементација на програмски 

активности за мобилизирање на фондови (2011 год.);
2. Подготовка на прирачник за организирање на активности за мобилизирање 

на фондови (2010 год.);
3. Подготовка на правилници за воспоставување на внатрешен систем за 

мобилизирање на фондови (2011 год);
4. Ангажирање на надворешни консултанти ( 2010 - 2015 год.)
5. Формирање на интересни групи за меѓусебна поддршка и размена на 

искуства (2011-2015 год).

L Специфична цел 2.

Зголемен е капацитетот на Националното друштво за мобилизирање на фондови од
корпоративен сектор.

Активности:

1. Организирање на работилница со преставници на ООЦК за претставување на 
Стратегијата за мобилизирање на фондови од корпоративен сектор (2011 год.).
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2. Организирање на презентација на Стратегијата за мобилизирање на фондови 
пред корпоративниот сектор во РМ (2010-2015 год).

3. Организирани фотрми за поттикнување на интересот на корпоративниот 
сектор за поддршка на активности на ЦКРМ( 2010-2015  год);

4. Организирање на семинари за едукација на кадри за мобилизирање на 
фондови од корпоративен сектор. (2010-2015  год.);

5. Учество на меѓународни обуки за стекнување на вешини, знаења и искуства 
во областа на мобилизирање на фондови (2011-2015  год.).

6. Создавање на дата база на ЦКРМ за партнеска поддршка од компании 
(2010 - 2015)

L Специфична цел 3.

Зголемен е интересот на надворешни партнери за поддршка на програми на ЦКРМ.

Активности:
1. Организирање кампања за промовирање на вредностите на Црвениот крст на 

РМ за корпоративниот сектор (2010-2015 год.);
2. Промовирање на општествена одговорност на компаниите за поддршка на 

хуманитарни активности (2010-2015  год.)
3. Воспоставување на партнерска соработка со компании (потпишување на 

долгорочни договори за соработка) (2010-2015  год.)
4. Организирање на средби со компаниите за промовирање на  бенефити од 

заедничкото партнерство. (2010 – 2015 год.)
5. Отворање на посебен линк на официјалната интернет страна на Црвениот крст 

на РМ за промоција на корпоративниот сектор. (2010 год.)
6. Јавно промовирање  на планирани и реализирани проекти со партнерите од 

корпоративниот сектор  и организирање на заеднички прес конференции. 
(2010 – 2015 год.);

7. Јакнење на партнерскиот однос со владини институции,  граѓанскиот сектор, 
локалните самоуправи и заедниците  за поддршка на заеднички проекти на 
Црвениот крст  и корпоративниот сектор. (2010 – 2015 год.).

8. Поддршка и вклученост во иницијативите за подобрување на нормативна рамка 
во областа на донирање и спонзорирање.(2011-2015 год.)

9. Спроведување споредбено истражување на корпоративниот сектор во РМ 
(2012 – 2015 год.)
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ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

E Зголемен е интересот на корпоративниот сектор за партиципирање во 
активностите на ЦКРМ;

E Подигната е свеста на сопствениците на компаниите за општествена 
одговорност за поддршка на хуманитарни активности;

E Воспоставени се стартешки партнерства со компании во РМ;
E Зголемен е бројот на волонтери во ЦКРМ;
E Зголемен е интересот на управата и раководството на Црвениот крст на национално и 

општинско ниво за мобилизирање на фондови од корпоративниот сектор;
E Изградена е дата база на ЦКРМ за донаторски интерес на корпоративниот сектор;
E Стекнати се нови вештини и знаења во областа на мобилизирање на фондови;
E Воспоставен е внатрешен систем за спроведување на маркетиншки активности;
E Изграден е нормативен систем за мобилизирање на фондови;
E Воспоставена е меѓусебна поддршка за реализирање на програмските активности;
E Зголемени се сопствените извори за поддршка на програмски и проектни активности.

ПРЕТПОСТАВКИ / РИЗИЦИ

E Интерес на управата и раководството на ЦКРМ за поддршка на процесот
E Економска состојба во државата
E Поддршка од медиумите
E Интерес од корпоративниот сектор за поддршка на програми на ЦКРМ.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Црвениот крст на РМ ќе формира тим за следење и процена на остварувањето на зацртаните
цели.
Тимот ќе го следи напредокот во остварувањето на зацртаните цели во претстојниот
тригодишен период и во случај на потреба ќе интервенира во надминување на одредени
проблеми кои ќе произлезат во процесот на имплементација на утврдените цели и задачи.
Со цел да се утврдат ефектите од постигнатите резултати ќе се врши евалуација на Целиот
процес кој ќе биде координиран од раководството и управата на ЦКРМ.

АЖУРИРАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

Стратешкиот план ќе се ажурира согласно со потрбите, произлезени од импле мен та ци јата
на планот за акција во предвидениот период 2010 - 2015 година, со цел постигнување на
подобри резултати.
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