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Општ преглед
Пандемијата на КОВИД-19 e глобална здравствена криза со сериозни
последици врз државите во неколку наврати. Ниеден друг настан не
може да се спореди со овој, бидејќи можностите за справувањето со
ваква криза се ограничени, а докази за ефективноста на начините за
справување има малку. Филантропијата во Северна Македонија и на
Балканот во текот на 2020. година, под големо влијание на
пандемијата, е неспоредливо поголема во однос на претходните
години. За да ја прикажеме оваа (нова) состојба, го сменивме и го
адаптиравме процесот на собирање и анализа на податоци,
разликувајќи ги податоците за донациите кои се поврзани и не се
поврзани со КОВИД-19. Бидејќи не можевме да ги прикажеме
податоците како во минатото, се фокусиравме на специфичноста на
2020 година и на односот меѓу активностите кои се поврзани и не се
поврзани со КОВИД-191.
Како и во другите земји, така и во Северна Македонија
филантропската активност достигна голем пораст во текот на 2020 г.,
односно 7,5 пати повеќе од 2019 г. Евидентирани се над 8,9 милиони
евра донирани во 982 случаи. Зголемувањето на донациите, зависно
од удвојувањето на случаите, доведе до огромен пораст на
просечната донација по граѓанин: од 1,3 евра во 2019 г. на 17,5 евра
во 2020 г. Служејќи се и со други извори на податоци и со
екстраполација, проценивме дека во 2020 година се донирани над
36,5 милиони евра, а имаме причина да веруваме дека се работи
дури и за поголем износ.

36.561.011,6 €

8.951.871,5 €

Проценета вредност Евидентиран износ
на донации

982

17,5 €

Евидентирани Просечна донација
случаи
по граѓанин

Подготвивме и анекс во кој се наведени донациите кои не се поврзани со COVID-19 во 2020
година, во споредба со претходните години, бидејќи тие трендови и податоци може да им се
значајни на некои филантропи.

1

1

Број на донации
595

387

Евидентиран износ
6.833.753,0€

2.118.118,6€

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19

Најважната промена во 2020 г. беше порастот на донациите за
државата, односно 80,1% од евидентираниот износ, со посебен
акцент на донациите за националните и локалните власти (51,9% од
евидентираниот износ спореден со 1,3% во 2019 г.). Важно е да се
нагласи дека 98,3% од вкупниот дониран износ поврзан со КОВИД-19
ѝ беше даден на државата. Министерството за здравство и
општинските тела за справување со вонредни состојби се
забележани како клучни актери во распределбата на помошта во
текот на речиси цела година.
Уште една промена предизвикана од пандемијата беше тоа што
корпоративниот сектор го зголеми своето учество за повеќе од
половина, со оглед на вкупниот број донации (67,2%), како и
донираниот износ (67,4%) во споредба со 2019 г. Сите земји во
регионот забележаа поголемо учество на корпоративниот сектор, но
најголемо учество е забележано кај корпоративниот сектор на
Северна Македонија, со над две третини од донираниот износ
(поврзан и неповрзан со КОВИД-19), главно од страна на поголемите
компании.
Интересно е тоа што луѓето по пат на масовни кампањи дале 31,7%
од износот поврзан со КОВИД-19, а 87,6% од тој износ им го дале на
националните и локалните власти.
Донаторската поддршка поврзана со КОВИД-19 беше многу поголема
во Северна Македонија одошто во другите земји во регионот,
односно над три четвртини од вкупниот дониран износ. Останатите
напори беа фокусирани на намалување на сиромаштијата, а потоа и
на здравството и на маргинализираните групи. Повеќето донации за
намалување на сиромаштијата беа залихи и потрошен материјал
(47,1% од сите донации поврзани за оваа област), вклучително и
пакети со храна и со средства за хигиена, како и облека за социјално
загрозените семејства.
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Непрофитните организации примија со речиси ист процент донации
како претходната година; односно, помалку од 1% од вкупно
донираниот износ. Тие се покажаа како посредници за поддршка на
маргинализираните групи и намалување на сиромаштијата.
Активностите поврзани со здравствената заштита беа поддржани во
само 1,4%. Образованието доби 0,5%. Ова претставува предизвик за
граѓанскиот сектор и за целата филантропска заедница, која би
требало да ги прошири полињата на интерес на донаторите и да ја
зајакне улогата на филантропите.
Луѓето од посебно таргетираните заедници беа најчесто помагани тие претствуваат речиси половина од вкупниот број корисници и
добија речиси половина од вкупниот износ на донации. Ова се должи
на специфичноста на донациите во текот на пандемијата. Овие
донации беа или дистрибуција на залихи во конкретна општина или
капитална инвестиција, опрема и залихи за здравствените и
образовните институции во локалната заедница. Луѓето во
економски незавидна положба беа поддржани со 31,9% од сите
донации поврзани со корона вирусот, главно со пакети храна,
средства за хигиена и облека. Во исто време, луѓето со посебни
потреби добија шестпати помалку помош одошто во 2019 г. Со надеж
дека ова е привремен пропуст на донаторите, поради фокусот на
помошта поврзана со КОВИД-19, внимателно ќе ја следиме
поддршката на луѓето со посебни потреби во годините што следат.
Краткорочната поддршка остана најчестиот облик на донирање како
и претходната година, а главно се состоеше од заштитни маски,
дезинфициенси, пакети со храна и средства за хигиена (од кои 65,5%
беа поврзани со КОВИД-19). Најстратешките донации беа во облик на
опрема за здравствените и образовните институции, некои од нив
поврзани со технологијата, како таблети и лаптопи.
Од географски аспект, распределбата на донациите во Северна
Македонија остана речиси иста како претходната година. Скопскиот
регион беше најмногу помогнат со 46,2%, од кои 61,5% беа поврзани
со КОВИД-19. Другите региони добија речиси толку помош колку и
претходните години, а помошта во сите региони во поголем процент
беше поврзана со КОВИД-19. За разлика од 2019 г., оваа година
забележавме и донации надвор од земјата (1,8%). Овие донации
главно не беа поврзани со пандемијата, а се состоеја од помош за
земјотресот во Загреб, таблети за онлајн настава на Косово и помош
за изградба на бунар за вода во село во Бангладеш
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Карта: Донации (%)

46,2% скопски регион
10,8% југозападен регион
9,3%

пелагониски регион

8,7%

источен регион

7,3%

вардарски регион

5,8%

североисточен регион

5,1%

југоисточен регион

4,9%

полошки регион

1,8%

надвор од земјата

0,1%

неколку региони

Вкупно донации

скопски регион

југозападен
регион
пелагониски
регион
источен регион

вардарски регион

61,5%
38,5%
60,4%
39,6%
65,9%
34,1%
56,5%
43,5%
45,8%
54,2%

североисточен
регион
југоисточен
регион

78,9%
21,1%
70,0%
30,0%
56,2%

полошки регион

надвор од земјата

неколку региони

43,8%
22,2%
77,8%
0,0%
100,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Донатори
Пандемијата значително го промени степенот на учество на
различни донатори во филантропскиот „екосистем“ на Северна
Македонија. Во споредба со 2019 година, корпоративниот сектор
двојно повеќе учествуваше во вкупниот број донации (67,2%), но и во
донираниот износ (67,4%). Иако зголеменото учество на
корпоративниот сектор во текот на пандемијата на КОВИД-19 е
типично за регионот, важно е да се нагласи дека две третини од
донираните суми во Северна Македонија, и тие што се поврзани и
тие што не се поврзани со КОВИД-19, дојдоа од деловниот сектор,
главно од поголемите компании. Сепак, донациите поврзани со
КОВИД-19 беа почести и повредни. Исто така е важно да се посочи
дека 79,3% од вкупниот износ на корпоративните донации беа за
државата.
Преку масовни кампањи луѓето се фокусираа на повеќе цели кои не
беа поврзани со КОВИД-19 (64,4% од донациите), од кои најголемиот
процент беше за намалување на сиромаштијата. Сепак, донациите
поврзани со КОВИД-19 беа повредни, со над 80% од вкупниот
дониран износ.
Поединци учествуваа слично како и претходната година, со речиси
исто распределени донации поврзани и неповрзани со КОВИД-19.
Приватните фондации учествуваа со само 0,6% од вкупниот процент
на донации (1,7% во 2019 г.), а најголемиот износ е од донација на
Фондацијата Трајче Мукаетов. Со поддршка на Алаклоид АД Скопје,
Фондацијата Трајче Мукаетов донира 170.000 евра за реконструкција
на Интерното одделение за гинеколоши болести при Општата
болница во Кавадарци. Други донатори, вклучително и мешовити
донатори, здруженија и верски субјекти, исто така учествуваа со
помалку од 1% од вкупниот број донации.
Податоците за донаторите од дијаспората даваат интересна слика.
Бројот на донации од 5,5% во 2019 г. падна на 3,4% во 2020 г., но
донираната сума во 2020 беше трипати поголема од 2019 г. Ова се
должи на природата на донирањето кое го евидентиравме во целиот
регион – донаторите дале поголеми донации или во вид на вредна
опрема или големи количества медицински, хигиенски и
прехрамбени залихи.
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% од сите донации

67,2% Коропоративен сектор
22,6% Група поединци
8,4%

Поединци

0,6%

Приватни фондации

0,4%

Мешовити донатори

0,8%

Други

Вкупно донации

69,8%

Коропоративен
сектор

30,2%
35,6%

Група поединци

64,4%
54,9%

Поединци

45,1%
33,3%

Приватни
фондации
Мешовити
донатори

66,7%
100,0%
0,0%
50,0%
50,0%

Други

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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% од евидентираниот износ

67,4% Коропоративен сектор
28,9% Група поединци
3,1%

Приватни фондации

0,6%

Поединци

0,0%

Мешовити донатори

0,0%

Други

Вкупно донации

75,2%

Коропоративен
сектор

24,8%
82,4%

Група поединци

Приватни
фондации

17,6%
6,8%
93,2%
80,3%

Поединци

19,7%

Мешовити
донатори

0,0%
0,0%

Други

0,0%
0,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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% од сите донациите

77,5%

Коропоративен
сектор

51,4%
13,3%

Група поединци

Поединци

37,0%
7,6%
9,6%
0,7%

Мешовити
донатори

0,0%

Приватни
фондации

0,3%
1,0%

Други

0,6%
1,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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% од евидентираниот износ

67,3%
67,4%

Коропоративен
сектор
31,7%

Група поединци

Поединци

Приватни
фондации

20,6%
0,7%
0,5%
0,3%
11,5%

Мешовити
донатори

0,0%
0,0%

Други

0,0%
0,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Алкалоид за здравство и образование

Во текот на 2020 г., Алкалоид АД Скопје донира вкупно 1.200.000 евра
на здравствени домови, институции и здруженија за најразлични цели.
Меѓу овие цели се вбројуваат и пандемијата на КОВИД-19,
образованието, маргинализираните групи и помош за земјотресот во
Загреб. Компанијата донира 16.000 литри антисептици и 17.100 литри
готов раствор за чистење и дезинфекција за Државниот Студентски
дом во Скопје. Оваа донација е вредна над 80.000 евра. Меѓу другите
донации за борба против КОВИД-19, компанијата донира и заштитни
маски, ракавици и дезинфициенси за Здравствениот дом Др. Хаим
Абраванел Битола. Дел од вкупната сума е и донацијата од 33.000 евра
за Клиничкиот центар во Загреб како помош при земјотресот.

ЕВН Македонија ги опремува болниците

ЕВН Македонија донира 200.000 евра за набавка на медицинска
опрема и 10.000 евра за електрична енергија за модуларната болница
на Министерството за здравство. Компанијата, исто така, донира и
прочистувачи на воздухот и респиратори за новороденчиња на
Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, донација
вредна 60.000 евра.

Дијагностички систем дониран од ПЛИВА

ПЛИВА Скопје ДООЕЛ донира апарат опремен со автоматизиран
систем за молекуларна дијагностика за Универзитетската клиника за
Пулмологија и алергологија во Скопје. Оваа донација е наменета да
го
поттикне
процесот
на
модернизација,
зголемувајќи
ја
функционалноста на клиниката и подобрувајќи го капацитетот за
третирање на пациентите. Вкупната вредност на донацијата беше 6.486
евра. Донацијата е неопходна за надгледување на ефикасонста на
терапијата, како и за дијагностицирање на пациенти со астма и
хронични белодробни заболувања.

Реконструкција на Општата болница во Кавадарци, помогната од
Фондацијата Трајче Мукаетов

Со помош на Алкалоид АД Скопје, Фондацијата Трајче Мукаетов
донира 170.000 евра за реконструкција на Интерното одделение за
гинеколошки болести во Општата болница во Кавадарци. Новото
одделение од над 350 m2 стоеше недовршено речиси три децении.
Беше реконструирано во согласност со современите стандарди и
регулативи, а се здоби со соодветна медицинска опрема како болнички
кревети, мебел, телевизори и инсталација на интернет врски.
Болницата има висок степен на експертиза во неколку специјалистички
области и опслужува околу 100.000 граѓани од Повардарие (Кавадарци,
Неготино, Росоман и Демир Капија).
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Дрвја за родниот град од дијаспората
Турхан Руши, македонски граѓанин кој живее во САД со семејството, на
општина Дебар ѝ донира 45 дрвја манџуриска каталпа, 252 корени
смрека, 150 корени абелија и шест борови. Целта на оваа донација
беше позеленување на булеварот Илирија, како и на двата кружни тека
на почетокот и на крајот на булеварот. Вредноста на оваа донација е
околу 10.000 евра.

Помош од Швајцарија за децата без родители во Куманово

Уметникот Арсим Алити, кој е родум од Куманово, а моментално живее
во Швајцарија, соработуваше со неговите браќа во кампања за
создавање фонд за поддршка на децата без родители во Куманово и
околината. Кампањата се одвиваше на Фејзбук и собра 35.552 евра од
различни донатори. Иницијативата траеше десет дена во текот на
месецот Рамазан. Собраните средства и пакетите храна им беа
доставени на 68 семејства (212 лица). Средствата и храната до
семејствата ги достави Сандри Алиу, роднина на Арсим Алити.
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Области
Иако очекувано, поддршката поврзана со КОВИД-19 беше многу
поголема во Северна Македонија отколку во другите земји во
регионот, со 60,6% од сите донации и над три четвртини од вкупниот
дониран износ. Пандемијата ја смени сликата во 2020 г.; освен
поддршката за КОВИД-19, намалувањето на сиромаштијата беше
најчесто помаганата област, а веднаш по неа здравствената заштита
и маргинализираните групи, за кои донациите беа неколкупати
поретки отколку претходната година. Повеќето донации за
намалување на сиромаштијата беа залихи и потрошен материјал
(47,1% од сите донации поврзани со оваа област), вклучително и
пакети со храна и со средства за хигиена, како и облека за социјално
загрозените семејства.
Најголемата промена во 2020 беше опаѓањето на бројот на донации
за здравствена заштита. Причината за ова е тоа што речиси целата
помош за здравствените иституции и некои медицински терапии во
медиумите беа прикажани како помош поврзана со КОВИД-19.
Слично е забележано и кај помошта за маргинализираните групи.
Значајно отстапување е тоа што 3% од донациите се дадени за
прашања поврзани со заштита на околината. Ова се должи на
големите и чести донации од Пакомак ДОО Скопје, кој донираше 300
специјални контејнери за рециклирање стакло и 100 метални
контејнери за ПЕТ пластика во општините низ цела С. Македонија.
Компанијата, исто така, инвестираше и во ХоРеКа секторот со над
1.200 лименки од 120 литри. Во последните десет години, Пакомак
ДОО Скопје инвестира во подобрување на складирањето на отпадот
во С. Македонија, а нивната мисија е почиста околина.
Меѓу другите области, сезонските донации константно учествуваат со
5,9% од сите донации во 2020 г.
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Клучни области: донации (%)

60,6% КОВИД-19
6,9%

Намалување на сиромаштијата

6,8%

Помош за маргинализираните
групи

6,3%

Здравствена грижа

5,2%

Образование

14,2% Друго

Други области: донации (%)
5,9%

Сезонски донации

1%–3%

Околина, јавна инфраструктура

0%–1%

Култура и уметност, религиозни активности, спорт,
справување со вонредни ситуации, социјално претприемништво,
економски развој, човекови права, права на животни
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Божиќна вечера за 500 деца: Детска амбасада Прилеп

Во 2020 г. Детската амбасада „За Сите Деца во Светот“ Прилеп, ја
организираше 14-та годишна Божиќна вечера за 500 деца од неколку
градови во С. Македонија. На настанот беа угостени деца од неколку
различни групи и верски заедници под мотото „Едно небо за сите деца“.
Нивната цел беше да се промовира еднаквост и толеранција. Некои од
компаниите кои го поддржаа настанот беа: Млекара АД Битола,
Прилепска Пиварница АД Прилеп и Макпрогрес ДОО Виница.

Фондацијата Трајче Мукаетов за студентите по медицина
Фондацијата Трајче Мукаетов со години им дава стипендии на
студентите по медицина. Тринаесетта година по ред фондацијата дава
39 стипендии, од кои 19 беа за студентите на Факултет за Фармација
во Скопје и 20 за студентите на Медицински факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Овие стипендии,
дадени за академската 2020-2021 година беа со вкупна вредност од
49.329 евра. Фондацијата, исто така, ги наградува талентираните
студенти со награда од 1.200 евра во готово веќе единаесетта година по
ред.

Пакомак за почиста околина
Пакомак ДОО Скопје е овластен правен субјект за складирање,
третман и преработка на отпад. Оваа компанија помогна во развој на
систем за справување со амбалажен отпад на територијата на Велес. Во
текот на 2020 г., оваа компанија постави 300 специјални контејнери за
рециклирање стакло и амбалажа, заедно со уште 100 метални
контејнери за ПЕТ пластика во општините низ цела С. Македонија.
Компанијата, исто така, инвестираше и во ХоРеКа секторот со над 1.200
лименки од 120 литри.
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Приматели
Најголемата промена во годината на пандемијата беше зголеменото
донирање за државата (56,8% од сите донации и 80,1% од
евидентираниот износ), со посебен акцент на локалните и
националните власти. Иако институциите беа најчестите приматели,
најголемиот број донации отиде во специјални фондови (главно за
борба против КОВИД-19), основани од националните и локалните
власти, а беа дистрибуирани во согласност со плановите и потребите.
Имајќи предвид дека националните и локалните власти примиле
1,3% од донираниот износ во 2019 г., 51,9% во 2020 г. претставува
драстична промена, а допрва ќе видиме како ова ќе влијае врз
филантропијата во следната година. Уште еден значаен податок е
дека 98,3% од износот дониран за КОВИД-19 ѝ биле дадени на
државата.
Директната помош за поединците и семејствата е преполовена, и во
однос на бројот на донации и во однос на донираниот износ. Оваа
директна помош беше дадена главно за цели кои не се поврзани со
КОВИД-19, а најчести приматели во овој сегмент (35,1% од донациите
и 67,4% од донираниот износ) беа поединци и семејства.
Непрофитните организации добија донации слично како и во 2019 г.,
но помалку од 1% во однос на вкупниот дониран износ. Ако се земе
предвид значително повисокиот евидентиран износ во 2020 г.,
непрофитните организации добиле речиси четирипати повредни
донации во 2020 г. отколку во 2019 г.
Интересно е и дека од износот дониран за цели кои не се поврзани со
пандемијата, 6% биле наменети за верските заедници. Ова се должи
на единствената донација од членови на дијаспората, родум од
Дебар. Членовите во моментов живеат во САД и Европа. Тие
донирале околу 110.000 евра во 2020 г. за реконтрукција и
одржување на џамиите во дебарското муфтиство.
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Донации (%)

31,9% Институции
24,9% Локални/национални власти
21,4% Непрофитни организации
20,4% Поединци/семејства
1,4%

Други

Вкупно донации

Институции

Локални
/национални
власти

76,7%
23,3%
78,0%
22,0%
45,2%
54,8%

Непрофитни
организации
32,0%

Поединци
/семејства

68,0%
35,7%

Други

64,3%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Донации (%)

40,3%

Институции

18,9%
32,1%

Локални
/национални
власти

14,0%
16,0%

Непрофитни
организации
Поединци
/семејства
Други

29,7%
10,8%
35,1%
0,8%
2,3%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Непрофитните организации како приматели

Во поглед на непрофитните организации2 , во Северна Македонија во
текот на 2020 г., донациите (вкупниот број донации и вкупниот износ)
речиси беа избалансирани педесет-педесет, независно дали се
работи за КОВИД-19. Забележавме дека непрофитните организации
во другите земји од регионот имаат многу позначајна улога за
прашања кои не се поврзани со КОВИД-19. Причината за ова се две
големи донации за Црвен крст (поврзани со пандемијата) за
прераспределба на пакети храна и хигиенски средства за семејства
во неповолна економска положба и за други ранливи категории. Две
компании, Саманта д.о.о. Скопје и Империјал Тобако ТКС Скопје,
донираа над 36.000 евра.
Коропоративниот
сектор
беше
најактивниот
донатор
за
непрофитниот сектор во текот на пандемиската година, со 62,9% од
донациите и 71,8 од евидентираниот износ. Над две третини од овој
износ беше поврзан со КОВИД-19 (како што беше и претходно
објаснето дека непрофитните организации добиле релативно голем
дел од донациите поврзани со КОВИД-19). Преку масовни кампањи,
луѓето кои претходно биле донатори во 2019 г., допринеле со
помалку од една третина од донациите поврзани со КОВИД-19. На
крајот, поединци учествувале со 3,8% и имале многу мало учество во
донираниот износ, исто како и претходните години.
Независно од донациите поврзани со КОВИД-19, непрофитните
организации
добија
најмногу
донации
како
помош
за
маргинализираните групи и за намалување на сиромаштијата. Иако
во претходните години забележавме опаѓање на интересот за
поддршка на маргинализираните групи, оваа година интересот е
зголемен: 23,5% од износот е дониран за оваа област. Важно е да се
спомене дека втората најподдржувана област се сезонските донации
(15,7%, иако е помалку од 1% од донираниот износ). Главната
причина за големата процентуалност е Годишната Божиќна вечера
во организација на Детската амбасада „За Сите Деца во Светот“,
Прилеп, која доби средства од многу донатори. Здравствената
заштита беше помогната со само 1,4% од донациите. Образованието
доби само 0,5% од донациите.
Луѓето со економски потреби останаа најподдржуваните корисници
на непрофитниот сектор во 2020 г., исто како и во 2019 г., добивајќи
речиси половина од донациите и 61,2% од вкупниот износ. Речиси
сите донации поврзани со КОВИД-19 им беа доделени на луѓе со
економски потреби. Како што и се очекуваше во услови на
пандемија, донациите на сопствената заедница или на посебно
таргетирани заедници со одредени потреби искусија пораст на
бројот на донации во споредба со претходната година. Најголемите
донации меѓу непрофитните организации ги прими и им ги
распредели на корисниците Црвен крст во Скопје и во Радовиш.
Остатоткот беа донации од помалку од 5.000 евра по организација.
Под терминот „непрофитни организации“ се подразбираат домашни здруженија, приватни
фондации, здруженија од дијаспората и странски и меѓународни здруженија.

2

18

Северна Македонија донира 2020 - Годишен извештај за состојбата на филантропијата

Профил на донатор за непрофитни организации
како корисници:
Донации (%)

62,9% Корпоративен сектор
32,4% Група поединци
3,8%

Поединци

0,9%

Мешовити донатори

0,0%

Други

Вкупно донации

53,8%

Корпоративен
сектор

46,2%
29,4%

Група поединци

70,6%
25,0%

Поединци

Мешовити
донатори
Други

75,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Профил на донатор за непрофитни организации
како корисници:
Донации (%)

74,7%

Корпоративен
сектор

53,0%
21,1%

Група поединци

Поединци

41,8%
2,1%
5,2%

Мешовити
донатори

2,1%
0,0%

Други

0,0%
0,0%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Банката Силк Роуд им помага на лицата со Даунов синдром
Силк Роуд Банка АД Скопје донираше 2.986 евра за Здружението на
граѓани за помош и поддршка на луѓето со Даунов синдром
Трисомија 21 од Скопје. Овие средства ќе бидат искористени за
најмување специјалист за посебен образовен третман за лицата со
Даунов синдром. Донацијата беше дадена како дел од сите активности
на компанијата, која има цел да им помогне на ранливите категории
граѓани.

Заедно за нешто бесценето—За децата со аутизам

Комерцијална Банка АД Скопје и Mastercard® ја иницираа
кампањата наречена “Комерцијална банка и Mastercard®—Заедно за
нешто бесценето”. Оваа кампања ги поддржа децата со аутизам, а
траеше од 15-ти декември 2020 г. до 8-ми јануари 2021 г. За секоја
извршена трансакција на клиент, им беа донирани средства на
организации кои им нудат поддршка на деца со аутизам. Корисници на
донацијата беа Здружение на граѓани за третман на лица со
аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ,
Здружението „Сина светулка“, Македонско научно здружение за
аутизам (МНЗА) и Македонска асоцијација за Бочија Штип. Беа
донирани вкупно 9.905 евра. Кампањата беше иницирана, за да се
одбележат 25 години од првото издавање на Mastercard од
Комерцијална банка

Стипендии за студенти во незавидна положба
Граѓанското здружение Свет Крст – Виница, обезбеди деветмесечни
стипендии за 22 надарени студенти од Виница, кои студираат на
државните универзитети. Износот од 6.497 евра беше собран преку
кампања за собирање средства од страна на компании и поединци од
Виница, како и од буџетот на општината. Студентите беа избрани
според одредени критериуми: месечни примања на членовите на
семејството, број на студенти во семејството и домаќинство на самохран
родител. Ова здружение им помага на студентите десет години, а по
неколкугодишен прекин, продолжи со поддршката во 2018 г.
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Државата како примател

Националните и локалните власти заедно со институциите беа
главните приматели во текот на 2020 г., при што добија четири
петтини од донираниот износ преку над половина од сите донации.
Министерството за здравство и телата за справување со вонредни
состојби се покажаа како клучни актери во распределбата на
помошта во текот на поголемит дел од годината. Оттаму, две третини
од износот дониран на државата завршил кај властите, а остатокот
директно во институциите.
Корпоративниот сектор (главно големите компании) беше
најактивниот донатор со 80,6% од сите донации, од кои 78,9% се
поврзани со КОВИД-19. Преку масовни кампањи луѓето донираа
речиси една третина од евидентираниот износ, во целост поврзан со
пандемијата. Третиот значаен донатор беа поединците, кои донираа
речиси ист процент од донациите во 2019 г., но само 0,8% од
донираниот износ.
Најголемиот процент од донациите (65,2%) беше наменет за луѓе од
специфични заедници – или преку распределба на залихи до
одредени општини, или преку капитални инвестиции, опрема и
залихи за здравствените и образовните институции.
Што се однесува до донираниот износ кој не е поврзан со КОВИД-19,
речиси половината е искористен за поддршка на образованието,
најмногу за опрема како таблети и компјутери. Над една третина од
донираниот износ беше насочен кон здравствената заштита, со една
донација кој се истакнува најмногу: 170.000 евра кои ги донира
Фондацијата Трајче Мукаетов за реконструкција на Интерниот оддел
за гинеколошки болести при Општата болница во Кавадарци.
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Профил на донатор за државата како реципиент:
Донации (%)

80,7% Корпоративен сектор
10,9% Група поединци
7,2%

Поединци

0,4%

Приватна фондација

0,3%

Мешовити донатори

0,5%

Други

Вкупен износ

78,9%

Корпоративен
сектор

21,1%
63,9%

Група поединци

36,1%
80,0%

Поединци

20,0%
50,0%
50,0%

Приватна
фондација
Мешовити
донатори

100,0%
0,0%

Други

66,7%
33,3%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Профил на донатор за државата како реципиент:
Донации (%)

82,4%

Корпоративен
сектор

74,8%
9,0%

Група поединци

Поединци

17,3%
7,4%
6,3%

Мешовити
донатори

0,5%
0,0%

Приватна
фондација

0,2%
0,8%

Други

0,5%
0,8%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Стопанска банка за Инфективната клиника Скопје

Во текот на пандемијата, Стопанска банка АД Скопје донираше
респиратор (машина за дишење) за потребите на Инфективната
клиника Скопје. Оваа донација е проценета на повеќе од 42.000 евра,
а е направена во консултација со Министерството за здравство,
односно е назначена како неопходна за лекувањето на пациенти со
КОВИД-19 кои се во тешка состојба. Банката, исто така, се погрижи и за
набавката и за доставата на апаратот до клиниката.

Нова градинка во Битола
Социјално одговорната компанија Кромберг и Шуберт Македонија
Д.О.О.Е.Л. Битола (Kromberg & Schubert Macedonia D.O.O.E.L. Bitola)
ѝ донираше 195.000 евра на Општина Битола за изградба на нова
градинка. Таа ќе биде изградена или со општинските буџетски средства
или преку јавно-приватно партнерство во рамките на АРМ.

Tитан за топла градинка во Скопје

Цементарница Усје – Титан Скопје донираше средства за градинката
Расадник во општина Кисела Вода. Со овие средства се помогна
поставување нова фасада со топлинска изолација. Претходно зградата
била запоставена и ѝ било неопходно реновирање. Работата започна
на 14-ти септември, 2020 г. Беа донирани вкупно 43.772 евра. И властите
ја поддржаа иницијатвата со околу 26.157 евра за нови прозорци и
поставување надворешни врати.

Сава пензиско осигурување ги опремува здравствените центри во
Северна Македонија

Сава пензиско осигурување донираше опрема и парична помош во
текот на пандемијата во вредност од 68.000 евра. Овие средства беа за
здравствените центри и клиники во Скопје, Куманово, Битола,
Охрид, Струмица, Прилеп, Тетово, Вевчани и локални спортски клубови.
Еден од корисниците беше Универзитетската клиника за
Инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, која доби три
монитори за пациенти преку здружена кампања, иницирана од Сава
пензиско осигурување, КБ Прво пензиско друштво и Триглав пензиско
осигурување.

Луѓе кои ѝ донираат на државата ДДВ (поврат на данок)
Преку програмaта коjа им овозможува на граѓаните да го донираат
повратот на данокот со помош на апликацијата “Мој ДДВ” беа собрани
154.413 евра. Иницирана во 2018 г., апликацијата стана достапна на
смарт телефоните, 10 киосци и 36 читачи на баркодови, монтирани во
даночните канцеларии на Управата за јавни приходи. Апликацијата ѝ е
достапна на УЈП, која објави дека средствата почнале да се
дистрибуираат до граѓаните во текот на пандемијата на 6-ти мај 2020 г.
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Крајни корисници
Луѓето од локалните заедници, обично од сопствените заедници или
од посебно таргетирани заедници со одредени потреби беа најчесто
помагани корисници. Тие примија речиси половина од донациите и
над половина од вкупниот дониран износ. Тие примија 66,2% од
донираниот износ поврзан со пандемијата преку над една половина
од сите донации, главно во вид на залихи и потрошен материјал.
Оваа група корисници беше често помагана во регионот во текот на
минатите години, но оваа година прими особено голема помош. Ова
се должи на типот на донации во текот на пандемиската година;
донациите беа наменети за конкретни институции или локални
заедници и последователно им беа давани на корисниците од тие
заедници.
Забележавме мал пораст во процентот на донациите наменети за
луѓето во економски незавидна положба (30,7% наспроти 26,3% во
2019 г.), кои беа помагани дури и почесто поради пандемијата: 63,1%
од сите донации. Да нагласиме уште еднаш, оваа група беше често
помагана и во годините пред пандемијата.
Во исто време, забележавме намалување на бројот на донации за
луѓето со здравствени пробеми и луѓето со посебни потреби.
Загрижувачки е податокот дека помошта за луѓето со посебни
потреби е опадната од 16,6% од донираниот износ во 2019 на 0,4% во
2020. И покрај многу поголемиот евидентиран износ во 2020 г.,
луѓето со посебни потреби добија износ шестпати помал одошто во
2019 г. Ова делумно се должи на тоа што повеќето донации се
фокусирани на КОВИД-19. Оваа група луѓе, исто така, беше
занемарена и од аспект на донациите кои не се поврзани со
КОВИД-19. Луѓето со посебни потреби беа солидно помагани во
минатите години, така што внимателно ќе ја набљудуваме
поддршката во следните години, за да видиме дали ова е
привремено отстапување.
Што се однесува до луѓето што добиле помалку помош, повозрасните
добиле најголема помош поврзана со КОВИД-19: 2% од донациите.
Помошта за повозрасните во текот на пандемијата го следи трендот
присутен во повеќето земји од регионот; луѓето им даваат помош,
бидејќи се високоризична група, особено во периодот на
затворањата.
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Број на донации (%)

45,7% Локални заедници
30,7% Луѓе во економски незавидна положба
8,1%

Луѓе со здравствени проблеми

4,5%

Луѓе со посебни потреби

11,0% Други
Вкупен износ

73,1%

Локални заедници

26,9%
63,1%

Луѓе во економски
незавидна
положба

36,9%

Луѓе со
здравствени
проблеми
Луѓе со посебни
потреби

37,5%
62,5%
18,2%

Други

81,8%
36,1%
63,9%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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Број на донации (%)

55,1%

Локални заедници

31,3%
31,9%

Луѓе во економски
незавидна
положба
Луѓе со
здравствени
проблеми
Луѓе со посебни
потреби
Други

28,7%
5,0%
12,9%
1,3%
9,3%
6,7%
17,8%

КОВИД-19
Донации неповрзани со КОВИД-19
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dm дрогерии за социјално ранливите

На 27-ми ноември 2020 г. (Дарувачки петок), dm Дрогериe маркт
Скопје (dm Drogerie Markt Skopje) организираше кампања за
собирање средства под слоганот „Купувајте во dm и направете добро
дело”. Преку оваа кампања, маркетите на dm донираа 5% од дневниот
промет, а беа собрани 3.780 евра за набавка и достава на залихи за
социјално ранливите семејства. Седумстотини и педесет пакети со
храна беа доставени до организацијата Ајде Македонија, која
дистрибуира залихи преку хуманитарните организации Свети Спас,
АДРА Македонија и „Вистински дела на љубезност“.

Жителите на Калково градат бунар во Бангладеш
Жителите на Калково, село во близина на Валандово, на сопствена
иницијатива собраа средства и ги донираа за изградба на бунар во село
во Бангладеш. Бунарот за вода беше наречен „Калкова Коју“, односно
„село Калково“.
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Влијанието на донирањето
Очекувавме дека бројот на еднократни донации ќе се зголеми
поради природата на донирањето во вонредни ситуации како
природни катастрофи или пандемии. Сепак, бројот на еднократните
донации остана на исто ниво како во 2019 г., дури и опадна за 1,2%. И
покрај тоа, ова беше најчестиот облик на донирање, главно во вид на
набавка на заштитни маски, дезинфициенси и пакети со храна и со
средства за хигиена. 65,5% од еднократните донации беа поврзани со
КОВИД-19.
Најстратешките донации беа во облик на опрема (79,3% од сите
стратешки донации и 74,5% од стратешки донираниот износ), главно
за здравствените институции. Опремата се состоеше од респиратори
и тунели за дезинфекција. Донациите за образовните институции се
состоеја од опрема во вид на таблети и лаптопи. Најголем дел од
преостанатиот износ беа капиталните инвестиции, оставајќи 3% од
донираниот износ за други облици на донации со можни долгорочни
влијанија, како стипендии, услуги и почетен капитал.
Во 2020 г. процентот на донации за кои не бевме во можност да ги
идентификуваме влијанијата порасна на 6,4%.
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Искористени донации (%)

61,1% Еднократна помош
32,5% Долгорочна помош
6,4%

Непознато

Вкупно донации

Еднократна
помош
Долгорочна
помош
Непознато

65,5%
34,5%
53,6%
46,4%
49,2%
50,8%

КОВИД-19
Донации поврзани со КОВИД-19
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Искористени донации (%)

66,1%

Еднократна
помош

53,5%
28,7%

Долгорочна
помош
Непознато

38,2%
5,2%
8,3%

КОВИД-19
Донации поврзани со КОВИД-19
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Планирање игралиште за деца со посебни потреби

Јумак-Киро ДООЕЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ СКОПЈЕ донираше техничка
документација, која прецизираше план и спецификации за
поставување опрема за развој на моторите вештини кај децата. Ова ќе
отвори пат за евентуална изградба на парк кој ќе овозможи развој на
моторните вештини кај децата. Паркот ќе се наоѓа на ширинката на
врвот на Водно како дел од Студија Водно за туристички
рекреативен центар. Вредноста на оваа донација е проценета на
5.333 евра.

Илјада наставници волонтираат

Министерството за образование и наука на Северна Македонија
изработи платформа наречена Едуино, која им го олеснува учењето на
децата од дома. Над илјада наставници од целата земја се пријавија
на повикот на Министерството и УНИЦЕФ и доброволно снимија
лекции на балканските јазици: македонски, албански, турски, босански
и српски јазик. На платформата беа поставени видеозаписи со траење
од 400 часа.

Некстенс развива дигитални решенија во борбата против КОВИД-19

Софтверската компанија Некстенс разви и му донираше на
Министерството за здравство мобилна апликација наречена
СтопКорона! Износот на оваа донација беше 47.572 евра. Апликацијата
за смарт телефони, заснована на Блутут технологијата, беше пуштена во
јавноста на 13-ти април 2020 г. Со мерење на растојанието меѓу
телефоните на корисниците, апликацијата ги предупредува
корисниците дали дошле во контакт со лице позитивно на корона
вирус. Апликацијата беше симната над 5.000 пати на денот на
пуштањето во употреба. Мобилната апликација беше изработена
според слична пракса во светот, притоа гарантирајќи им целосна
дискреција на корисниците. Граѓаните ја задржуваат целосната
контрола над своите податоци преку апликацијата, сѐ до моментот кога
ќе решат да го известат Министерството за здравство дека се позитивни
на корона вирусот.

Лекари и дизајнери испринтаа во 3Д и донираа 6.500 заштитни
визири

Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари (АСМЛ) собра
7.453 евра за 3Д принтање и донира 6.500 заштитни визири за
медицинскиот персонал. Корисниците беа: Клинички центар Мајка
Тереза Скопје, ЈЗУ Здравствен дом Берово, ЈЗУ Здравствен дом
Виница, ЈЗУ Здравствен дом Пехчево, ЈЗУ Здравствен дом
Ростуше, ЈЗУ Општа болница Гостивар, ЈЗУ Здравствен дом
Гостивар, ЈЗУ Здравствен дом Радовиш, ЈЗУ Здравствен дом
Делчево, Прилеп, Јасеново, Струга, Кичево, Рес Хумана, Бета
Медико, Велес, Центар за јавно здравје Скопје, Св. Наум Охридски,
Козле, Штип, ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања
и ТБЦ – Лешок, ЈЗУ Чаир, Дебар и Ветеринарен институт Скопје. Во
текот на мај 2020 г., АСМЛ им донираше и 5.000 визири и на
полициските службеници.
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Автомобили во борба против КОВИД-19

Аутомобиле СК донира две возила Фиат Добло, еден Фиат 500L и еден
Фиат Типо за Министерството за здравство со вкупна вредност од
67.420 евра. Со оваа донација компанијата придонесе за надминување
на тешкотиите поврзани со транспортот во текот на пандемијата.

Машина за чистење за Нефрологија
Кожувчанка ДОО Кавадарци му донираше машина за чистење на
Одделот за нефрологија при Универзитетска клиника за Детски
болести, Скопје. Оваа машина ги чисти и ги суши подовите на дневно
ниво. Вредноста на донацијата е 3.542 евра.
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Медиумска застапеност на
донацииите
Забележавме 3.892 медиумски објави за филантропските активности
во Северна Македонија во 2020 г. Речиси две третини од овие објави
беа за донации поврзани со пандемијата. Во 2020 г. имаше речиси
1.000 објави помалку од претходната година. Ова е многу
невообичаено, ако се земе предвид дека другите земји во регионот
имаа поголема медиумска застапеност на филантропијата во однос
на претходните години.
Онлајн медиумите беа најактивни, со 92,6% од извештаите, од кои
најчесто
известуваа
mia.mk,
makpress.mk
и
opserver.mk.
Електронските медиуми учествуваа со 5,2% од извештаите. Важно е
да се нагласи дека 33,8% од електронските медиуми известуваа во
ударни термини. Печатените медиуми објавија помалку од 80
извештаи во текот на целата година.
Во однос на медиумската застапеност во Северна Македонија и во
регионот, националните медиуми беа најактивни. Повеќето
медиумски извештаи се од април (22,9%), во согласност со почетокот
на пандемијата.
Уште еден важен факт е дека 99,7% од сите медиумски извештаи во
2020 г. беа позитивни извештаи за филантропски активности, кои ќе
помогнат во унапредување на филантропската заедница во Северна
Македонија.
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Медиумски извештаи

3.892

Вкупно
КОВИД-19

2.387

Донации неповрзани со КОВИД-19 1.505

Медиумска застапеност:
Извештаи (%)

89,3%

Национални медиуми

5,7%

Регионални (Западен Балкан)

4,6%

Локални

0,4%

Субрегионални медиуми (окрузи)

Видови медиуми
Извештаи (%)
92,6%

Онлајн медиуми

5,2%

Електронски медиуми (Радио и ТВ)

2,0%

Печатени медиуми

0,2%

Други
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Преглед на методологијата
Овој извештај е подготвен со користење на базата на Giving Balkans,
која сѐ уште е најрелевантната база на податоци за филантропските
донации во регионот. Поради недостиг на официјални податоци (на
пр. од Министерството за финансии и УЈП, Министерство за Правда),
Каталист Балкан (Catalyst Balkans) се служи со алтернативни начини
за собирање податоци, пред сѐ преку медиумски објави, но и преку
објави од донатори и приматели. Од 1-ви јануари до 31-ви декември
2020 г., медиумските извештаи беа собрани преку мониторирање на
пишаните, електронските (радио и ТВ) и онлајн медиуми на локално,
регионално и национално ниво во Северна Македонија. Во овој
период, во базата на податоци на Giving Balkans беа собрани вкупно
3.892 објави за филантропски донации од различни донатори, од кои
982 беа единствени примери.
Оваа методологија има ограничувања, од кои најзначајно е тоа што
медиумите не ги евидентираат сите филантропски донации. Еднакво
вежно е и тоа што веруваме дека нашето истражување дава доволно
релевантен увид во најважните аспекти на филантропското
донаторство, бидејќи бројките, иако не се комплетни, сепак се
некакви релевантни показатели. На пример, ако зборуваме за бројот
на филантропски донации, можеме со сигурност да тврдиме дека
бројот што ние го прикажуваме е минималниот број на донации кои
се оствариле. Истото може да се каже и за износот на донациите,
учесниците и други податоци. Оттаму, овие податоци би можеле да
се искористат како показатели за развојот на некаков минимален
степен на филантропија во Северна Македонија.
Обично ги прикажуваме трендовите без посебен акцент на одредени
донации (на пр. донации поради катастрофи или еднократни
донации кои надминуваат значителен дел од евидентираниот износ),
бидејќи овие податоци не ги претставуваат долгорочните донации
на локалните учесници секоја година. Како резултат на тоа, ваквите
донации мора да се претстават одделно. Поради влијанието на
пандемијата со КОВИД-19 врз донаторството во 2020 г., ги
разгледавме сите димензии на филантропијата, раздвојувајќи ги
донациите поврзани со КОВИД-19 и донациите што се поврзани со
сите други цели. Во додатокот (анекс) на главниот извештај, ги
лоциравме и ги анализиравме сите годишни донации кои не се
поврзани со КОВИД-19, за да можеме да ги споредиме извештаите од
2020 со извештаите од претходните години.
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Анекс - Споредбени трендови
на донирање кои не се
поврзани со КОВИД-19
Вкупно донации

Износи (€)
Број на
донации

2016

2017

2018

2019

2020

724.100,8

1.020.828,5

2.001.676,6

1.191.510,4

2.118.118,6

219

671

581

422

387

Евидентираниот износ речиси е двапати повисок од 2019 г., а бројот
на евидентирани донации е малку понизок.

Донатори
Донации (%)

2018

2019

2020

Корпоративен сектор

40,4%

33,6%

51,4%

Група поединци

46,1%

49,8%

37,0%

Поединци

7,4%

7,8%

9,6%

Износ (%)

2018

2019

2020

Корпоративен сектор

70,2%

29,4%

67,4%

Група поединци

8,6%

28,7%

20,6%

Поединци

7,6%

12,9%

0,5%

Во 2020 г. корпоративниот сектор се истакна во поглед на бројот на
донации и вкупниот износ од истите, со зголемена поддршка за
образованието и маргинализираните групи.

38

Северна Македонија донира 2020 - Годишен извештај за состојбата на филантропијата

Области
Донации (%)

2018

2019

2020

Намалување на сиромаштијата

17,2%

18,5%

17,6%

Поддршка за
маргинализираните групи

19,8%

15,9%

17,3%

Здравствена грижа

23,2%

26,1%

16,0%

Образование

11,9%

12,3%

13,2%

Во однос на областите на донации, редоследот се смени во однос на
претходната година. Најголемата промена намалувањето на
донациите за здравствена заштита, што се должи на
пренасочувањето на донациите на борбата против КОВИД-19.

Приматели
Донации (%)

2018

2019

2020

Поединец/Семејства

31,2%

39,6%

35,1%

Непрофитни организации

29,3%

23,5%

29,7%

Институции

25,1%

25,8%

18,9%

Локални/Национални власти

12,9%

8,5%

14,0%

Во споредба со 2019, непрофитните организации добија повисок
процент од донациите, а процентот за институциите опадна, поради
тоа што донаторите главно дадоа помош поврзана со КОВИД-19.
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Крајни корисници
Донации (%)

2018

2019

2020

Локални заедници

34,1%

22,3%

31,3%

Луѓе со економски потреби

20,7%

26,3%

28,7%

Луѓе со здравствени проблеми

17,0%

21,6%

12,9%

Луѓе со посебни потреби

10,8%

10,9%

9,3%

Дојде до промена на корисничките групи во споредба со 2019 г.
Најголемиот пораст на процентот на донации беше кај граѓаните од
локалните заедници, главно преку снабдување со опрема на
локалните институции.

Влијанија на донациите
Примена на донациите

2018

2019

2020

Еднократна помош

50,6%

62,3%

53,5%

Долгорочна помош

39,8%

32,7%

38,2%

Непознато

9,6%

5,0%

8,3%

Во споредба со 2019 г., зголемен е бројот на донации со долгорочен
ефект, а донациите со еднократен ефект се намали за 8,8%.
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