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Воведни забелешки/
општ преглед
Анализата на филантропското донирање во Северна Македонија
донесе некои значајни промени во јавниот сектор. Неколку
модификации на ниво на политика дозволија посилна државна
поддршка во областите на здравствена и социјална заштита.
Медицинските третмани во странство станаа достапни за поголем
број лица; Покрај тоа, износот на социјална помош сега е многу
поголем, додека Министерството за труд и социјална политика
спроведе голема реформа на институциите што обезбедуваат
згрижување на деца без родители. И покрај очекувањата дека ова
ќе влијае на филантропскиот пејзаж и ќе предизвика поголеми
поместувања во профилите на приматели и корисници, одразот
на промените сè уште не е видлив во внесените податоци за
2019-та година. Донаторите продолжија да се интересираат за
поддршка на области за кои потребата можеби не била толку
голема како во претходните години. Очекуваме наредниот период
да ја покаже реалната состојба, така што податоците за 2020-та
година внимателно ќе се следат за флуктуации на трендовите.
Филантропијата во Северна Македонија повторно беше под
влијание на надворешни фактори. Во 2019-та година се случи
природна катастрофа во соседната земја Албанија. Земјотресот на
крајот на 2019-та година, периодот во годината кога донирањето е
на највисока точка, секако влијаеше на сликата за филантропијата
оваа година. Ние веруваме дека тоа претставуваше момент за
активирање на голем број на донатори, особено на поединци,
да ја пренасочат својата филантропска поддршка. Сепак,
бидејќи нашата цел е да ги следиме трендовите низ годините,
податоците за донациите за земјотресот не се земени предвид при
презентирање на општата слика за статусот на филантропија во
земјата. Податоците за донациите за земјотресот се презентирани
одделно во рамките на оваа публикација.
Гледајќи ги податоците за 2019-та година, внесената сума (без
донациите за земјотресот) е 1,2 милиони евра. Иако ова се чини
како значителен пад во споредба со 2018-та година (кога внесената
сума беше 2 милиони), можеме да увидиме дека работите не се
толку едноставни. Годината 2018-та беше обележана со една
значајна донација во износ од 904 илјади евра, што во основа
ја удвои проценетата вредност на донациите за таа година. Ова
значи дека овогодинешното ниво на донирање е навистина близу
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до тоа во 2018-та година, и на нивото на донирање во 2016-та и
2017-та година. Врз основа на внесената сума, проценуваме дека
вкупното ниво на донирани средства во Северна Македонија беше
околу 2,7 милиони евра. Покрај тоа, поединци, корпоративниот
сектор и граѓаните донираа над 3,2 милиони евра за помош во
Албанија. Додека овие издвојувања (како што се донации со
исклучително висока вредност или непредвидливи природни
катастрофи) го отежнуваат прикажувањето на „едноставната“ слика
за донирањето, ние веруваме дека овој начин на прикажување
на трендовите, каде што издвојувањата се презентираат одделно,
создава поточна слика на реалните трендови во филантропијата.

422

2,7 милиони €

1,3 €

# на внесени

проценета сума

просечна донација

донации

на донациите

по граѓанин

Генерално, иако податоците покажуваат неколку намалувања
на трендовите, како што се бројот на внесени случаи и внесена
проценета сума, општото ниво на донирање во Северна
Македонија во 2019-та година може да се забележи дека е на исто
ниво како во 2016-та и 2017-та година. Граѓаните се најактивните
донатори, додека корпоративниот сектор има најголемо учество
во вкупната вредност на донации. Во однос на примателите на
донациите, корпоративниот сектор е насочен кон институциите
и индивидуалните приматели, додека граѓаните претпочитаат да
поддржуваат индивидуални приматели и граѓански организации.
Здравството остана главна тема за донирање. Индивидуалците
и семејствата како приматели продолжија да бидат застапени
во најголем број. Зголемувањето на поддршката за социјално
загрозени поединци и семејства резултираше со поголем
процент на помош со краткорочни ефекти. Транспарентноста
на донираните вредности е значително подобрена од минатата
година, достигнувајќи 29,4%.
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2.747.706 €

проценета сума

1.191.510 €

внесена сума

Проценети суми - трендови
проценета сума на вредност на донации (€)
број на внесени донации

3.457.305,30
2.642.967,80

2.020.225,70
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Ниво на
донирање

Донаторите се покажаа како помалку активни во 2019-та година,
стигнувајќи до 422 внесени донации за добротворни цели.
Нивото на внесените донации, како што се очекуваше, се врати
поблиску до нивото од 2017-та година, бидејќи резултатите од
2018-та година беа искривени заради донациите споменати
претходно.

Географска
дистрибуција
на донирање

Оваа година се проценува дека вкупно се донирани над 2,7
милиони евра за други цели освен за помош на земјотресот.
Пејзажот на дистрибуција на поддршка на различни региони
изгледа прилично сличен на претходните години. Скоро половина
од внесените донации беа насочени кон скопскиот регион; повеќе
отколку во 2018-та година. Другите региони опфаќаат не повеќе
од 11% од случаите, со максимум 5% од флуктуациите во споредба
со минатата година. Во 2019-та година, исто ниво на поддршка
беше забележано за повеќе региони низ целата земја, како и за
другите земји. Најголемиот процент на донации беше насочен
кон главниот град, град Скопје (49,8%).

Донатори

Како и претходните години, граѓаните продолжуваат да донираат
најчесто, проследено со корпоративниот сектор. Во однос на
активноста, поединците се далеку зад нив. Разгледувањето на
донираните вредности ни кажува дека рангирањето е исто како
и минатата година; најголем удел има корпоративниот сектор,
потоа граѓаните и физичките лица на трето место. Важно е да
се спомене дека оваа година беа донирани значителни износи
од страна на здруженијата.

Теми

Процентот на донации насочени кон здравствена заштита
постепено се зголемуваше во текот на изминатите години,
со што оваа тема постојано се наоѓаше на врвот на листата.
Намалувањето на сиромаштијата се искачи на второ место, а потоа
следат поддршката за маргинализираните групи и образованието.

Приматели

Трендовите од претходните години се пренесуваат во 2019-та
година: индивидуа/семејства се застапени во најголем процент
од донациите. За разлика од 2018-та година, институциите добија
посилна поддршка од граѓанските организации, додека локалните/
националните влади следат како четврто рангирани.

Донации за
граѓанските
организации

Фреквенцијата на поддршка за граѓаските организации се намали
оваа година за нешто повеќе од 5%. Граѓаните и понатаму се
најактивни донатори за граѓанските организации, додека оваа
година најчесто се поддржуваше намалувањето на сиромаштијата
преку работата на овие организации.
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Донации за
државата

Државата (институциите и локалните/националните влади
заедно) имаат намален износ на поддршка оваа година, бидејќи
бројот на донации за локалните/националните влади опадна.
Корпоративниот сектор најмногу донира за државата. Во однос
на темите, државата доби прилично избалансирано ниво на
поддршка за здравствената заштита, маргинализираните групи
и образованието.

Ефекти на
донирањето

Стратешката поддршка се намали оваа година, додека донациите
што овозможуваат краткорочни ефекти се зголемија. Иако една
од можните причини за ова зголемување е подобар увид во
информациите за употребата на донациите, очигледно е дека
зголемувањето на донирањето за намалување на сиромаштијата
на индивидуални/семејни приматели е главната причина – овие
донации главно се претставени со хуманитарна поддршка и
индивидуално домување. Од стратешката поддршка, најголемиот
процент на случаи е во форма на опрема.

Корисници

Клучни групи на корисници продолжуваат да бидат луѓе со
економски потреби, население од локални заедници, лица со
здравствени проблеми и лица со попреченост. Има значителна
флуктуација во процентот на случаи на донации за населението во
локалните заедници, а некаде и за луѓето со економски потреби.
Затоа, рангирањето изгледа поинаку оваа година, а најмногу се
поддржани луѓето со економски потреби.

Транспарентност
на податоците

Покрај подобрата транспарентност на ефектите од донирањето,
2019-та година беше обележана со значително зголемување
на транспарентноста на податоците во однос на вредноста на
донациите. По падот на последните години, процентот на примери
за донации за кои беа достапни информации за вредноста,
повторно се врати на нивото од 2017-та година - 29,4%.
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Донатори
49,8

Масовни донатори

28,7
33,6

Корпоративен
сектор

29,4
7,8

Индивидуалци

Мешани донатори
Приватни
фондации

12,9
0,7
0,6
1,7
6,0
6,4

Друго

22,4

% на внесени донации
% на внесена сума

Кои се
донаторите?

Во 2019-та година, активноста на донаторите падна на 422
внесени донации, што е за 37,1% помалку отколку во 2018-та
година. Вкупната проценета донирана сума исто така се намали
на 30,5%. Можната причина за ова е што донаторите ги насочија
своите напори кон земјотресот во Албанија во текот на ноември
и декември. Инаку, фреквенцијата на донирање е обично голема
поради сезоната на празници.
Најактивните донатори продолжуваат да бидат граѓаните. Иако
нивното учество постепено се намалува од 2015-та година,
во 2019-та година конечно се зајакна. Наспроти ова, уделот
на корпоративниот сектор во процентот на донации падна за
6,8% во споредба со 2018-та година. Зголемувањето на бројот
на кампањи генерираше поголемо учество на граѓаните. Од
друга страна, повиците за апликации, кои во најголем дел ги
организираат компании и корпоративни фондации, опаднаа.
Бидејќи индивидуалните донатори се трети на списокот на клучни
донатори, реалното рангирање останува исто како и претходната
година.
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Внесени донации (%)

2017.

2018.

2019.

Масовни донатори

51,6%

46,1%

49,8%

Корпоративен сектор

38,5%

40,4%

33,6%

Индивидуалци

5,2%

7,4%

7,8%

2017.

2018.

2019.

Масовни донатори

20,0%

8,6%

28,7%

Корпоративен сектор

39,2%

70,2%

29,4%

Индивидуалци

32,5%

7,6%

12,9%

Внесена сума (%)

Ова исто така се однесува на донираните вредности - рангирањето
не е променето од 2018-та година. Корпоративниот сектор е
сè уште во водство со својот удел во вкупната донирана сума,
сепак неговото учество сега е пониско, бидејќи немаше високи
поединечни донации на компаниите како во 2018-та година.
Уделот на индивидуалци донекаде порасна, поради неколку
значајни индивидуални донации од дијаспората.
Забележително е дека здруженијата во оваа година зедоа
прилично голем дел од вкупната внесена сума, бидејќи два ротари
клуба се истакнаа со донации од висока вредност.
Приватните фондации и мешаните донатори годинава не
презедоа поголема улога во донаторскиот пејзаж. Флуктуациите
на процентите се мали во споредба со минатата година.
Во споредба со претходната година, донациите од дијаспората се
во мал пораст, како по фреквенцијата на активност, така и според
донираната вредност.
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Поддршка од
дијаспората

Одличен пример за помош од дијаспората е Марија Розенгрен
од Битола и нејзиниот сопруг кои сега живеат во Шведска. Тие
ја препознаа важноста на поддршката за инклузија на децата со
интелектуална попреченост во државниот образовен систем. Тие
донираа 30.000 евра за набавка на опрема за сензорна соба во
Основното училиште Ѓорѓи Сугарев во Битола. Ова претставува
голема предност за вработените во училиштето, но најмногу
за децата кои ќе имаат шанса да ги подобрат способностите
за учење.
Македонците кои живеат во Детроит решија да го поддржат
музичкото образование за децата во тетовскиот регион.
Тие собраа средства и донираа 22 музички инструменти на
Основното училиште Симче Настовски во селото Вратница.
Вкупната вредност на опремата е 10.104 евра, а инструментите
ќе опслужуваат многу генерации ученици.

Поединечни
придонеси

Борче Стаменов претставува единствен пример за посветеност
на помошта на заедницата многу години. Борче поправа
компјутери на кои им е потребен нов софтвер или хардверска
замена и ги донира на луѓе со економски потреби и не можат
да си дозволат нови компјутери. Досега Борче подари 170
поправени компјутери.

Донации од
приватни
фондации

Пример за донација на приватна фондација што се истакнува оваа
година е придонесот на Фондацијата Трајче Мукаетов, посветен
на инвестирање во образованието. За академската 2019/2020
година, Фондацијата Трајче Мукаетов додели 22 стипендии
за студенти на Фармацевтскиот факултет и 20 стипендии за
студенти на Медицинскиот факултет на Универзитетот Св.Кирил
и Методиј Скопје. Вкупната вредност на стипендиите изнесува
53.209 евра.

Иновативни
начини на
донирање

Градот Скопје организираше Скопје Трча 10К. Секој регистриран
учесник можеше да набави dry-fit маица со логото на трката, а
1,62 ЕУР од секоја продадена маица е донирано во хуманитарната
акција PlantingAir. Оваа година 1900 луѓе учествуваа на оваа
трка и собраа околу 3.250 евра.

Примери на
волонтирање

Во најновиот еко настан спроведен како дел од платформата
Дали рециклирате?, Вработени од Пивара Скопје волонтираа
и исчистија неколку километри од кејот кај реката Вардар во
општина Аеродром. Тие го собраа целиот отпад од двете страни
на реката и го подготвија за рециклирање.
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Профили на најчестите
типови на донатори
Корпоративен сектор (% на внесени донации)

Топ 3 приматели на донации
37,3%

институции

29,6%

индивидуалци/семејства

15,5%

локална/национална влада

Топ 3 теми за донирање
17,6%

здравство

15,5%

поддршка за маргинализирани групи

15,5%

образование

Топ 3 групи на крајни корисници
35,9%

локални заедници

12,7%

лица со економски потреби

12,0%

лица со здравствени проблеми

Корпоративниот сектор (компании, мали и средни претпријатија
и корпоративни фондации) најголем дел од својата поддршка
ја насочи кон здравствените и образовните институции,
најмногу преку обезбедување опрема, што е потврда за трендот
од изминатите три години. Поддршката за здравствената
заштита се зголеми во 2019-та година, додека поддршката за
маргинализираните групи и образованието опадна.
Посветеноста на овој донатор на стратешкото донирање го
докажува фактот дека повеќе од 50% од донациите насочени
10
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кон индивидуални приматели се дадени во форма на стипендии,
што значи дека повеќе се инвестира во човечки ресурси отколку
во хуманитарна помош. Интересот за граѓанските организации
се намали во 2018-та година и се задржа на истото ниво оваа
година. Со исклучок на 2017-та година, податоците посочуваат
дека од 2016-та година, корпоративниот сектор го оддалечил
фокусот од граѓанските организации; податоците укажуваат на
тоа дека секторот ги фаворизира директните инвестиции кон
државата и дека не превзема позначајна улога во непрофитните
кампањи. Ние ќе продолжиме да го следиме овој тренд, но тоа е
точка што треба да ја забележи граѓанскиот сектор и евентуално
да превземеме чекори за промена на овој курс.
Опсегот на групи на крајни корисници е ист како и минатата
година, иако пропорцијата на проценти за секоја е порамномерна,
со намалување на поддршката за популацијата во локалните
заедници а зголемување на таа за луѓето со здравствени проблеми
и луѓето со економски потреби.
Примери за
корпоративни
донации

Примери за корпоративни донации што се истакнуваат оваа
година е донацијата на рударската компанија САСА ДООЕЛ со
седиште во Македонска Каманица - еден од најголемите рудници
за цинк, олово и сребро во Европа. На 7-ми април - Светскиот
ден на здравјето, САСА ДООЕЛ донираше средства за целосна
реконструкција на системот за греење во Здравствениот дом
во Македонска Каменица. Вкупната инвестиција е проценета
на 50.000 евра, вклучуваќи набавка и инсталирање на целосно
нова опрема за греење.
Оваа година осигурителната компанија Еуролинк продолжи да
прави позитивна и долгорочна промена со инвестирање во
образованието. Еуролинк донираше 14.617 евра за Правниот
факултет Јустинијан Први за реновирање и опремување на
просториите на факултетот, како што се читалните и амфитеатрите.
Малото претпријатие Екотип донираше 35 прочистувачи на
воздухот Blueair за две училишта во Кавадарци во износ од
25.000 евра. Со оваа донација училниците во образовните
институции во Кавадарци се целосно обезбедени со апарати кои
го прочистуваат загадениот воздух. Компанијата МСА Компани
ДООЕЛ Скопје одлучи да инвестира во подобрување на животот
на затворениците. Компанијата донираше и инсталираше опрема
за фитнес и реквизити за рекреација на отворено во затворот
„Скопје“.
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Масовни донатори (% од внесени донации)

Топ 3 приматели на донации
42,4%

индивидуалци/семејства

36,2%

граѓански организации

14,8%

институции

Топ 3 области за донирање
34,8%

здравствена заштита

24,3%

намалување на сиромаштија

15,2%

поддршка на маргинализираните групи

Топ 3 групи на крајни корисници
32,9%

лица со економски потреби

31,0%

лица со здравствени проблеми

12,9%

лица со попреченост

Анализата на улогата на граѓанинот како тип на донатор уште
еднаш покажува дека трендовите во 2019-та година всушност
претставуваат враќање на нивоата од 2017-та година.
Индивидуалните/семејните приматели секогаш биле
најподдржуваните од страна на граѓаните, со исклучок на 2018та година кога преовладувале граѓанските организации. И оваа
година, процентот на случаи насочени кон индивидуални/семејни
приматели се зголеми на 8,4%, ставајќи ја оваа група корисници
како најподдржана. Вистинското зголемување на здравствената
поддршка, односно почестото донирање за медицински третман
на лица со здравствени проблеми, влијаеше на оваа промена:
бидејќи помалку граѓански организации беа директно вклучени
во активности поврзани со обезбедување медицински третмани
за поединци, голем дел од донациите беа распределени директно
12
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на поединци. Луѓето со здравствени проблеми остануваат на
второ место, со многу мала разлика во споредба со луѓето со
економски потреби кои остануваат први како група на корисници.
Примери
за масовни
донации

Хуманитарната кампања Macedonia you are a sunflower во
организација на албанската фондација You are a sunflower
успешно ги исполни потребите на Универзитетската клиника
за детски болести. Донациите беа остварени со купување блуза
со сончоглед во износ од 20 евра. Кампањата успеа да собере
62.000 евра. Со оваа сума се набавени 10 инфузиони пумпи,
6 монитори, 2 аспиратори, 2 ваги, уред за еко-скенирање и
машина за чистење на одделот за онкологија. Кампањата You
are a sunflower беше проширена и уште 62.000 евра беа собрани
за Онколошкиот оддел во главната болница во Скопје - вкупно
124.000 евра.
Во рамките на напорите за подобрување на условите за студентите
на Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје, се одржа првата
донаторска забава на заедницата на алумни и заедницата на
пријатели со цел да се соберат средства за подобрување на
просториите на факултетот, како на пр. читалната, амфитеатрите
и другите објекти. Студентите и нивните пријатели, адвокати,
нотари, извршни директори и успешни менаџери во деловниот
сектор присуствуваа на забавата за поддршка на активностите
на факултетот и собраа 8.300 евра.

13

Клучни теми за донирање
% од внесени донации

26,1%

здравствена заштита

18,5%
15,9%

намалување на сиромаштија
поддршка на
маргинализирани групи

12,3%

образование
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27,2%

друго

5-10%

-

3-5%

животна средина

1-3%

јавна инфраструктура, култура
и уметност, животни, верски
активноси

0-1%

спорт, културно наследство, наука,
социјално претприемништво
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Трендови - % од внесени донации
Теми

2017.

2018.

2019.

Здравствена заштита

18,5%

23,2%

26,1%

Намалување на сиромаштија

17,7%

17,2%

18,5%

Поддршка на маргинализираните групи

28,5%

19,8%

15,9%

Образование

12,5%

11,9%

12,3%

72,8% од сите случаи беа насочени кон четири клучни теми:
здравствена заштита, намалување на сиромаштијата, поддршка
на маргинализираните групи и образование. Имајќи предвид
дека оваа слика е слична на минатата година, се чини дека
интересот на донаторот не се шири на други помалку поддржани
теми. Здравството е сè уште најподдржана тема и бележи
скромно зголемување на процентот на случаи, полека враќајки
се на нивото од пред неколку години.
Сепак, неколку промени се случија во 2019-та година; иако
намалувањето на сиромаштијата се најде како втора поддржана
тема, зголемувањето на процентот од минатата година не е
значајно - само 1,3%. Оваа промена беше главно предизвикана
од фактот дека интересот на донаторите за поддршка на
маргинализираните групи падна на 3,9%, како резултат на што
оваа тема се спушти на трето место. Податоците покажуваат
дека дел од донациите насочени кон маргинализираните групи,
особено деца и возрасни со попреченост дошле преку сезонско
донирање, што е главната причина зошто падна поддршката
за маргинализираните групи (сезонското донирање се зголеми
на 7,1% од случаите на донации од минатата година). Конечно,
образованието доби исто ниво на поддршка како и во 2018-та
година.
Во однос на зголемениот процент на намалувањето на
сиромаштијата, видовме слична ситуација и во неколку други
земји, така што поблиското следење на филантропијата во
регионот во следниот период ќе укаже на потенцијален
подолгорочен раст на оваа тема.
Од другите помалку поддржани теми, најголемото присуство
има сезонското донирање, животната средина и јавната
инфраструктура, додека другите теми земаат помалку од 2%
15

од случаите на донации. По неколку години отсуство, науката
повторно беше поддржана во мала мера, додека управувањето
со итни случаи (освен помошта за албанското олеснување од
земјотресот) не забележа никаква поддршка оваа година.
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Приматели
Вид на приматели - % од внесени донации

39,6%

индивидуалци/ семејства

25,8%

институции

23,5%

граѓански организации

8,5%

локална/национална влада

2,6%

друго
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Трендови - % од внесени донации
2017.

2018.

2019.

Индивидуалци/семејства

39,0%

31,2%

39,6%

Институции

20,4%

25,1%

25,8%

Граѓански организации

33,5%

29,3%

23,5%

Локална/национална влада

3,4%

12,9%

8,5%

Потврдувајќи го трендот од сите претходни години, македонските
донатори продолжуваат да даваат поддршка најчесто за
поединци/семејства. По минатогодишниот пад на процентот на
случаи насочени кон овој тип на примател, нивото на поддршка
во 2019-та година повторно се зголеми на нивото од 2017-та
година. Зголеменото донирање за медицински третмани на лица
со здравствени проблеми, заедно со хуманитарната поддршка и
индивидуалното домување, влијаеше на овој раст.
Оваа година, граѓанските организации добија 5,8% помалку
внесени донации отколку во 2018-та година. Ова намалување
не е значајно, но тоа влијаеше на промената во рангирањето.
Податоците покажуваат дека овој пад е во тесна врска со
намалувањето на поддршката за маргинализираните групи, што
беше примарна тема за граѓанските организации до оваа година.
Поддршката за институциите го задржа нивото од минатата
година, додека процентот на внесени донации за локалните/
националните влади забележа благ пад. Затоа, фреквенцијата на
донирање за државата (институциите и локалните/националните
влади заедно) падна на 3,6% во споредба со 2018-та година,
најчесто во полето на животната средина.
Одблизу, разгледувањето на донираните износи укажува на тоа
дека најголем дел биле доделени на институциите, повеќе од 65%
од вкупната внесена сума. Ова е спротивна состојба од 2018-та
година кога локалните/националните влади добија најголем
удел. Паричните средства доделени на индивидуални/семејни
приматели, исто така, се зголеми на повеќе од 20% во споредба
со 2018-та година. Граѓанските организации сепак не добија
значителен удел во вкупниот забележан износ, помалку од 5%
оваа година.
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Граѓанските организации
како приматели
Теми поддржани од граѓанските организации - % од внесени донации

намалување на
сиромаштијата
поддршка на
маргинализираните групи

35,4%
30,3%

здравство

6,1%

образование

1,0%

друго

27,2%

Терминот непрофитни организации опфаќа граѓански
организации, странски здруженија и организации како УНИЦЕФ
и приватни фондации. Како што е наведено во претходните
делови на овој извештај, процентот на примери што граѓанските
организации ги добиле во 2019-та година паднал за 5,8% во
споредба со 2018-та година. Овој пад претставува продолжение
на трендот на опаѓање што беше присутен и претходната
година. Податоците покажуваат дека слично сценарио од 2018та година се гледа и оваа година: намален интерес за поддршка
на маргинализираните групи, околу кои порано беа насочени
активностите на многу од граѓанските организации, доведе до
намален процент на внесени донации.
Во континуиран тренд од повеќе од шест години, најголем
донатор за организациите се граѓаните преку масовно донирање.
Оваа година, овој тренд продолжи со 76,8% од случаите.
Интересот на компаниите за овој вид приматели е многу помал,
19

со 18,2% од евидентираните случаи на донации, што е нешто
помалку отколку во 2018-та година. Индивидуалните донатори
го задржаа нивото од минатата година.
Зајакнувањето на фреквенцијата на донирање за намалување
на сиромаштијата се рефлектира и во работата на граѓанските
организации, бидејќи оваа тема за прв пат доби најголем процент
на случаи. Во исто време, поддршката на маргинализираните
групи забележа пад на скоро 7%. Иако здравствената заштита
доби малку повисок процент на внесени донации оваа година,
таа останува недоволно поддржана, како и образованието.
Од другите теми, сезонското донирање бележи значителен
процент на случаи (24,2%), додека другите теми опфатија 2% од
примерите или помалку. Разновидноста во поддржувањето на
други теми не се толку опфатени како некои од темите што не се
дел од непрофитното портфолио (култура и уметност, наследство
и спорт). Сепак, оваа година уште еднаш, околината се појави
на списокот. Од крајните групи корисници, луѓето со економски
потреби се уште се најмногу застапени со 10% зголемување на
бројот на случаи оваа година преку обезбедување на опрема
и потрошен материјал. Луѓето со попреченост и децата без
родителска грижа следат со малку примери. Другите групи
корисници добиле околу 5% или помалку.
Освен тоа, има некои измени во целосниот список на групи:
жени и деца кои преживеале насилство и општата популација
повторно се поддржани оваа година, додека некои групи
остануваат без поддршка во 2019-та година (деца и млади во
ризик, талентирани деца и млади и стари лица). Иако интересот
за граѓанските организации опадна во 2019-та година, тие
вложуваат силни напори во организирање на разни кампањи
и иницијативи. Донаторите најмногу ги поддржаа здруженијата
Ајде Македонија и Здружението Љубезност Скопје, кои обете
се грижат за луѓето со економски потреби. СОС Детско село
Македонија исто така доби значителна поддршка.
Корпоративно-граѓански
партнерства
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Компанијата Божиновски часовници и накит соработуваше со
Здружението Борка Скопје со цел да ги поддржи напорите за
обезбедување перики и друга неопходна поддршка за жени со
дијагностициран карцином. Кампањата траеше десет дена во
октомври. За време на „розовите моменти“, целиот приход што
компанијата го оствари од 10-11 часот и 5-6 часот беше дониран
во здружението.
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Успешни
кампањи

Ретвитни оброк е самоорганизирана група од околу 20 млади луѓе
кои готват и донираат оброци на оние кои имаат потреба. Многу
луѓе спонтано се приклучуваат на иницијативата, подготвени
да спремат храна и да го подобрат духот на заедницата.
Многу компании ги поддржуваат во форма на ваучери, така
што месото и другите видови производи може да се добијат
бесплатно. На 25-годишнината од постоењето на компанијата,
Тинекс се приклучи на подготовките на оброци за социјално
ранливите категории заедно Ретвитни оброк. Подготвената
храна се споделува заедно со Здружението Љубезност Скопје
пред Спомен куќата на Мајка Тереза.
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Државата како примател
Топ 3 типови на донатори - % од внесени донации

корпоративен сектор

51,7%

масовни донатори

29,0%

индивидуалци

9,0%

друго

10,3%

Донациите за државата ја вклучуваат целата поддршка што им
беше дадена на институциите и локалните/националните влади
заедно. Во 2019-та година, процентот на случаи се намалил за
3,7% во споредба со претходната година. Оваа промена беше
под влијание на вистинското намалување на процентите на
случаи насочени кон локалните/националните влади, додека
институциите продолжија да бидат поддржани со исто ниво на
донаторска активност.
Профилот на донаторот изгледа сосема поинаков од оној на
граѓанските организации; најголемиот донатор за државата
традиционално е корпоративниот сектор. Иако овој процент
всушност е намален од 2018-та година, сепак повеќе од половина
од внесените донации за државата доаѓаат од корпоративниот
сектор. Намалената поддршка од корпоративниот сектор кон
државата беше наменета за образование, животна средина и
спорт. Граѓаните од друга страна го зајакнаа учеството за нешто
над 3% во образованието и животната средина.
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Податоците покажуваат дека во однос на донациите за државата,
поддршката за разни теми варира во процентот на примери.
Поголемиот процент на поддршка за маргинализираните групи,
сезонското донирање, културата и уметноста беше насочена кон
институциите. Од друга страна, локалните/националните влади
добија намалена поддршка за животната средина и спортот.
Населението од локалните заедници е највисоко рангирана група
корисници поддржана преку донации за државата со над 50%,
а потоа следат лица со здравствени проблеми и попреченост.
Што се однесува до групите кои не се често поддржани, во
последната година сè уште се присутни. Ова ги вклучува мајките
и бебињата, децата и младите во ризик и општата популација
и животните, додека другите групи добиле помалку од 1% од
внесените донации.
Институции кои беа приматели на повеќекратни донации се
Универзитетската клиника за детски болести Скопје, Правниот
Факултет Јустинијан Први - Скопје, Дневниот центар за деца на
улица Шуто Оризари и читалната Славко Јаневски Скопје. Што
се однесува до локалните/националните влади, Градот Скопје и
општината Кавадарци имаат поголема поддршка од донаторите.
Донации за
државата/
институциите

Децата од Основното училиште за деца со попреченост Иднина
од Скопје добија нов автобус, кој ќе се користи за нивно
пренесување од нивните домови до училиште. Автобусот е
донација од Ротари Клуб Скопје - Центар, што ќе им го олесни
животот на децата. Донацијата е во вредност од 115.000 евра.
Општина Кавадарци доби вредна донација во форма на две
паметни клупи со соларни полначи за телефони и лаптопи и
паркинг за велосипеди со уред за пумпање гуми. Опремата
е донирана од Метал Апостолов ДООЕЛ Кавадарци и Инел
Солар Кавадарци и е инсталирана на јавни места достапни за
користење на граѓаните.
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Кои се крајните корисници?
Клучни крајни корисници - % на внесени донации

26,3%

лица со економски потреби

22,3%

локални заедници

21,6%

лица со здравствени проблеми

10,9%

лица со попреченост

18,9%

друго

5-10%

-

3-5%

-

1-3%

деца без родителска грижа, талентирани деца,
жени со новороденчиња, верски заедници,
животни, бездомници

0-1%

самохрани родители, деца и младинци под ризик,
етничко малцинство, лица од други држави,
стари лица, општа популација,
жени и деца-жртви на насилство

Списокот на првите четири кориснички групи не е променет во
споредба со претходната година. Луѓето со економски потреби,
локалните заедници, луѓето со здравствени проблеми и лицата
со попреченост сè уште се присутни како најподдржани.
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Трендови - % од внесени донации
2017.

2018.

2019.

Лица со економски потреби

25,2%

20,7%

26,3%

Локални зедници

20,7%

34,1%

22,3%

Лица со здравствени проблеми

15,4%

17,0%

21,6%

Лица со попреченост

14,2%

10,8%

10,9%

Кумулативно, нивото на фреквенција на поддршка за овие
четворица остана исто како и минатата година (81,1%), што
укажува на тоа дека сè уште е потребна посилна промоција за
да се постигне подобра транспарентност на другите групи и да
се привлече донаторски интерес.
Годинава најподдржаната група на корисници се луѓето со
економски потреби, кои се искачија на списокот поради
зголемувањето на процентот од 2018-та година. Очигледно е
дека оваа година беше потребна засилена поддршка за луѓето
со економски потреби, како директно, така и преку работа
на граѓанските организации во форма на набавки/потрошен
материјал или индивидуално домување. Сепак, треба да се
одбележи дека луѓето со економски потреби всушност се
вратија на ниво слично на 2017-та година, и дека населението
од локалните заедници јасно доживеа тренд надвор од 2018-та
година. Луѓето со здравствени проблеми, исто така, добија нешто
посилна поддршка оваа година, додека луѓето со попреченост
се подеднакво поддржани како и минатата година.
Списокот со други групи корисници е исто ист во споредба
со 2018-та година, без додатоци или исклучувања. Повеќе се
видливи деца без родителска грижа, талентирани деца и млади,
и мајки и бебиња. Другите групи се прикажани во помалку од
2% од случаите.
Одблизу, разгледувањето на податоците укажува на начините
на прибирање средства за специфични групи корисници.
Средствата за поддршка на луѓето кои имаат економска потреба
најчесто се собираат преку кампањи и апели. Населението
од локалните заедници има најголема корист од директното
донирање, додека донаторите најчесто донираат на луѓе со
здравствени проблеми на настани.
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Ефекти од донирањето
% од внесени донации
62,3%

еднократна поддршка

32,7%

долгорочна поддршка

5,0%

непознато

Долгорочна поддршка - % од внесени донации
67,4%

опрема

14,6%

услуги

10,1%

стипендии

3,6%

подигање на јавната свест

2,9%

капитални инвестиции

0,7%

истражувања

0,7%

старт ап

По минатогодишниот пораст на поддршката што даде долгорочни ефекти, процентот на внесени донации за овој вид
поддршка падна на нивото што го имаше во 2016-та година.
Од друга страна, процентот на внесени донации во форма на
еднократна помош се качи за повеќе од 10% во споредба со
минатата година.
Повисокиот процент на донации на луѓе со економски потреби,
а со тоа и зајакнување на инвестициите на донаторите во
намалување на сиромаштијата, всушност, се рефлектираат во
зголеменото донирање преку набавки и потрошен материјал,
хуманитарната поддршка и индивидуалното домување. Вреди да
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Трендови - % од внесени донации
2017.

2018.

2019.

Еднократна поддршка

47,5%

50,6%

62,3%

Долгорочна поддршка

36,5%

39,8%

32,7%

Непознато

15,9%

9,6%

5,0%

се обележи дека постои и намален процент на внесени донации за
кои целта на донацијата не беше во можност да се идентификува.
Затоа, дел од него сега се препознава како краткорочно донирање
Во рамките на еднократната поддршка, медицинските третмани
за лица со здравствени проблеми исто така бележат пораст и сега
се над нивото од 2015-та година.
Надвор од долгорочната поддршка, донирањето опрема е
најистакнато, со повеќе од две третини од сите регистрирани
донации. Ова претставува благ пораст од минатата година.
Услугите и стипендиите се исто така присутни, без промени во
фреквенцијата на поддршка во споредба со минатата година.
Процентите на други долгорочни мигови не издвојуваат
значителни промени и варираат во просек од 3%.
Граѓаните првенствено даваат еднократна поддршка (60,8% од
случаите), додека корпоративниот сектор води кога станува збор
за давање со стратешки ефекти; 47,8% од долгорочната поддршка
е од овој тип на донатор.
Примери на
долгорочна
поддршка

Интересен пример е инженерскиот проект на двајца професори
Коста Митрески од Факултетот за информатички науки и
компјутерско инженерство и Живко Давчев од Факултетот
за земјоделски науки и храна. Тие спроведуваат проект за
прочистување на воздухот со атомизер за турбо смог со употреба
на метод на аеросол. Телеком Македонија ги поддржа нивните
напори донирајќи 10.000 евра за понатамошен развој на
проектот.
Деветта година по ред Алкалоид Скопје го одржа својот
хуманитарен викенд. На овој настан беа собрани 19.490 евра, а
средствата беа донирани на О2 организацијата за активности
за подигање на свеста за загадувањето и борбата за почиста
животна средина.
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Донации за
земјотресот во
Албанија 2019

Откако се случи земјотресот во Албанија во 2019-та година,
луѓето од Северна Македонија реагираа веднаш како одговор со
напори за помош и покажаа голема солидарност со албанскиот
народ. Медиумите известуваа со потранспарентно за оваа тема,
со што 40% од извештаите содржат информации за монетарните
вредности. Податоците покажуваат дека вкупната евидентирана
вредност на донациите за земјотресот е 3.289.491 евра, донирани
од граѓани и корпоративниот сектор.
Графиконот подолу покажува учество на различни типови на
донатори и нивните удели во евидентираната вредност.

Типови на донатори

Масовни донатори

80,0
2,3

Корпоративен
сектор
Индивидуалци

15,0
6,5
5,0
91,2

% од внесени донации
% од внесена сума

Голем дел од помошта беше администриран преку граѓанските
организации во Северна Македонија, првенствено преку Црвен
крст, а потоа донациите се испратени до крајните корисници
во Албанија.
Поголемиот дел од донациите биле во форма на готовина
собрани преку повици и апели.

28

Северна Македонија донира 2019 - Годишен извештај за состојбата со филантропијата

Приматели - % од внесени донации

граѓански организации

50,0%

индивидуалци или семејства

30,0%

локална/национална влада

10,0%

друго

10,0%

Што се донира - % од внесени донации

70,0%

парични средства

30,0%

материјални добра
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Методологија
Овој извештај е подготвен со користење на базата на податоци
Giving Balkans, која останува најсигурен извор на податоци за
добротворни цели во регионот. Поради отсуство на официјални
податоци, користи алтернативни начини за собирање податоци,
пред се, медиумски извештаи и други достапни ресурси. Catalyst
Balkans ги следеше извештаите на медиумите за дијаспората
за домашна индивидуална и за корпоративна филантропија
во Северна Македонија преку електронски, печатени и онлајн
медиуми на локално, регионално и национално ниво, во
периодот од 1 јануари до 31 декември 2019-та година. Во овој
период, вкупно 4,711 записи поврзани со добротворни цели од
сите видови донатори беа обработени во базата на податоци,
од кои 422 беа засебни донации.
Главното ограничување на оваа методологија е фактот дека
медиумите не ги бележат сите добротворни цели. Поради ова,
во текот на изминатите неколку години, Catalyst Balkans разви
механизам за проверка на собраните податоци преку директен
контакт со приматели и донатори. Иако податоците собрани
на овој начин се вредни и сеопфатни, тие некако почнуваат
да го „нарушуваат“ трендот на снименото донирање што се
наоѓа во медиумите. Разликата помеѓу донираната сума за
која се добиваат информации од медиумите и онаа собрана од
директни извори се зголемува. Поради ова, почнувајќи од оваа
година, Catalyst Balkans одлучи да спроведе промени што ќе ја
подобрат методологијата во врска со анализата и известувањето.
Накратко, за да може сликата за донирање на годишно ниво да се
спореди со претходните периоди, трендовите од 2019-та година
за добротворни цели ќе бидат прикажани само врз основа на
евидентирани случаи и суми објавени од медиумите. Од друга
страна, како и претходните години, вкупниот проценет износ
ќе биде презентиран земајќи ги предвид податоците од сите
достапни извори. Трендовите во донирањето се презентираат
со издвојувања (т.е. помош при природни катастрофи или
единечни донации од висока вредност) затоа што овие податоци
не се репрезентативни за континуираното донирање во текот
на секоја година, и затоа треба да бидат презентирани одделно.
Нашите квантитативни податоци, иако не се сеопфатни, даваат
минимум вредност за релевантните индикатори. Доколку на пр.
дискутираме во однос на бројот на добротворни акции, можеме
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со сигурност да изјавиме дека го покажува минималниот број на
акции кои се имаат случено и дека вистинската бројка е речиси
сигурно поголема. Истото е точно и за висината на паричните
донации, клучните актери и слично. Следствено, податоците
можат да се бидат користени како индикатори на минималниот
степен на развојот на филантропијата во дадената земја во
Северна Македонија.

Истражувањето Северна Македонија донира 2019 - Годишен извештај за состојбата со
филантропијата е дел од пошироката иницијатива за промовирање и стимулирање на
филантропијата во регионот спроведена од Фондацијата Catalyst Balkans. Основното
истражување и оваа публикација се создадени од Фондацијата Catalyst Balkans со
дарежлива поддршка на Фондацијата C. S. Mott Foundation и Rockefeller Brothers Fund.
Мислењата изразени во оваа публикација не ги одразуваат мислењата на C. S. Mott Foundation,
Rockefeller Brothers Fund, или нивните партнери.
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