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Проектот 

Во текот на последните децении голема важност и значење се дава на етиката во 

бизнисот, корпоративна општествена одговорност и одржлив развој на бизнисот.  

Ова е поврзано не само на зголемување на свесноста кај претприемачите, туку и 

во делот на практични импликации.  

Бизнисите за социјална одговорност не се фокусирани само на правење профит, 

административни и финансиски прашања, туку и на позитивното влијание врз 

животната средина, локалните заедници вклучувајќи ги и сите учесници кои се дел 

од социјалните и економските активности. 

Со имплементирање на КОО, одржливиот развој и други етички прашања се кои 

мора да станат дел од светот денес во активностите во бизнисот. 

Во многу европски земји каде мнозинството на корпорациите е сочинето од микро 

и мали претпријатија/бизниси (според Еуростат над 90%) обезбедуваат околу 60% 

работните места, најчесто водени од трговци поединци.  

Овие прашања на КОО и одржливиот развој се грижи најчесто на големите 

компании и меѓународни корпорации. 

 

Главната цел на проектот “ISORESS” – Промоција на идејата за корпоративна 

општествена одговорност и одржлив развој кај малите и средни 

претпријатија всушност претставува промоција на идејата за корпоративна 

општествена одговорност и одржлив развој исто кај малите и микро претпријатија, 

вклучително и оние кои се водени од мигранти преку воведување на релевантни 

програми за обука, споделување и трансфер на иновативни практики, како и 

презентација на бенефитите со аплицирање на идејата до нивна сопствена 

практика за бизнис.  
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Корпоративна општествена одговорност (КОО) 

 

Што е КОО? 

Европската комисија има поставено дефиниција за КОО како одговорност на 

корпорациите за нивниот импакт врз општеството. КОО треба да биде 

водено од компании. Јавните установи може да имаат улога за поддршка преку 

паметни миксови на мерки за волонтерски политики, и каде е потребно 

дополнување на регулативите.   

 

Компаниите може да бидат општествено одговорни со: 

 

✓ Следење на правото; 

✓ Интегрирање на социјални, еколошки, етички, потрошувачки и прашања 

за човекови права во нивното работење и деловните стратегии. 

 

Зошто е важна КОО? 

✓ Во интерес на корпорациите: КОО обезбедува важни бенефити за 

компаниите во управување со ризик, заштеда на трошоци, пристап до 

капитал, врската со потрошувачите, управување со човекови права и 

нивната способност за иновации. 

✓ Во интерес на економијата во ЕУ: КОО ги прави компаниите да бидат 

повеќе одржливи и иновативни, што придонесува за по-одржлива 

економија. 

✓ Во интерес на општеството: КОО понудува сет на вредности од кои 

може да се изгради покохезивно општество и да ја насочи транзицијата 

кон одржлив економски систем. 

 

Бенефити од КОО 

✓ Помага во подобрување на финансиските перформанси 

✓ Го подобрува имиџот на брендот и репутацијата 

✓ Зголемена лојалност на клиентите и продажбата 

✓ Ја зголемува можноста за привлекување и задржување на вработени 

✓ Полесен пристап до капитал 

✓ Помогнува за подобрување на моралот кај вработените и нивната 

мотивација   

✓ Помогнува во усогласување со законските прописи 
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Класификација на практиките од КОО 

 

1. Животната средина  

Компании со општествена одговорност... 

a) Ефикасно управува со расположливите природни и енергетски 

ресурси, кои се главни цели на КОО во животната средина релевантни 

за сите чинители,  

b) Нуди можности за заштеда на трошоци и генерирање на приходи,  

c) влијаат врз силата на брендот преку позитивна еколошка репутација 

– „ако ве видат подобро, ќе сакаат да работат со вас доброволно“ 

(вработените и инвеститорите заедно), 

d) Грижата за животната средина како клучна општествена одговорност 

заедно со безбедноста и квалитетот на производите,  

e) Следење на принципите за намалување, повторно користење, 

рециклирање и отстранување, 

f) Прифаќање на принципите за одржлив развој, 

g) Обезбедување на образование за животната средина кај нивните 

вработени / работници, 

h) Спроведување на политика за намалување на отпадот и процеси 

поврзани со управување со отпадот. 

 

2. Поволни оперативни практики  

Компании со општествена одговорност... 

a) Во согласност со законите и регулативите и спроведуваат 

транспарентна и поволни корпоративни активности со силна 

посветеност со етичко однесување,  

b) Се обидуваат да работат со трансакции врз основа на стабилни, фер и 

рамноправни партнерства со деловните партнери (со препознавање 

дека дури и ако ги ангажираме деловните активности на нив, на крајот 

ќе бидеме одговорни за релевантните услуги и производи), 

c) Почитување на локалната култура и обичаи, 

d) Понудуваат еднакви плати на мажите и жените, 

e) Обезбедуваат простор за одмор на вработените,  

f) Воведуваат јасен систем за унапредување, 

g) Поддржуваат развој на кариера кај женските претприемачи, 

h) Промовираат вработување на лица со посебни потреби, 
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i) Обезбедуваат обука за кариера на вработените, млади и стари во 

различни фази во нивните кариери, 

j) Ги третираат вработените подеднакво и етички коректно. 

 

3. Прашања на корисниците 

Компании со општествена одговорност... 

a) Работат на обезбедување висок квалитет и безбедни продукти и 

услуги, 

b) Прават приоритети на перспективите од корисниците,  

c) Обезбедуваат широк спектар на производи и услуги,  

d) Се стремат да ги задоволат потребите на корисниците и да понудат 

широк спектар на производи и услуги,  

e) Придонесуваат кон градење на општества каде што секој може да 

ужива во начинот на живеење во комфорт (компаниите треба да 

работат кон оваа цел да одговорат на различните потреби на 

клиентите, без разлика (како што се возраста, физичките и менталните 

способности, економските околности и културното потекло)), 

f) Понудуваат обука за заедницата кон здрава и одговорна 

потрошувачка. 

 

4. Вклученост и развој на заедницата: 

Компании со општествена одговорност... 

a) Градење на подобра иднина преку колаборативно партнерство, 

b) Да ја препознаат вредноста на интеракцијата во заедницата и да ги 

искористат нивните оперативни предности во активната поддршка на 

локалната заедница преку проекти кои го поддржуваат вклучувањето 

и развојот на локално ниво, 

c) Да соработуваат со различни чинители во спроведувањето на 

разновидни активности во заедницата, со цел да се постигне соживот 

со општеството, како што се развој на младите, создавање на културна 

разновидност, помош за развој на локалната заедница и зачувување 

на животната средина,  

d) Да ги разгледа и спроведе мерките за воспоставување на долгорочни 

односи со заедниците, 

e) Да имплементира активности за поддршка во заедницата,  

f) Купување од мали локални производители директно, без посредници. 
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5. Човекови права:  

Компании со општествена одговорност... 

a) поддршка и почитување на меѓународно идентификувани човекови права, 

b) да се обезбеди дека не се соучесници во кршењето на човековите права, 

c) промовира усогласеност со стандардите за работа на Меѓународната 

организација на трудот (МОТ), вклучувајќи ја и забраната за детски труд, 

забраната за принудна работа, еднаквоста на можностите и третманот и 

слободата на здружување, 

d) поддршка на Меѓународната коалиција за земјите на организациите од 

граѓанското општество и човековите права, институциите и меѓу-

владините организации, 

e) почитување на правата за приватен и фамилијарен живот, 

f) почитување на правата за не дискриминација по било каков основ, на 

пример избор на сексуалност. 

 

6. Работни практики: 

Компании со општествена одговорност... 

a) Подобрување на безбедноста и здравјето на вработените, 

b) Обезбедување на работните услови за вработените, 

c) Мотивирање на вработените по основ работно искуство и нивно 

вклучување во целиот процес, 

d) Промовирање на концептот тимска работа, 

e) Создавање на работна средина која опфаќа разновидност во човечкиот 

капитал (промовирање на менаџмент за работниот век), 

f) Да се подигне нивото на управување со здравјето и безбедноста во 

целата група преку промоција на глобалното управување со здравјето 

и безбедноста, 

g) Обезбедување на здравиот и продуктивен менаџмент.  
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Водич за добри практики 

Овој водич е збирка на 94 добри практики од КОО имплементирани од мали и микро 

претпријатија лоцирани во 6 земји (Германија, Грција, Италија, Македонија, Полска 

и Шпанија) партнери на проектот “ISORESS”. 

Водичот е наменет како алатка за претприемачи и менаџери, кои би добиле 

инспирација за воведување на елементите од КОО во нивните бизниси. 

Добрите практики се однесуваат на микро и мали претпријатија (0 до 50 

вработени), активни во секторите на земјоделството, производство и услуги. Некои 

од компаниите прифитни, некои непрофитни и социјални претпријатија 

Собраните добри практики во овој водич се класифицираат според 6 клучни 

области: 

✓ Животна средина 

✓ Поволни оперативни практики  

✓ Прашања на корисниците 

✓ Вклученост и развој на заедницата 

✓ Човекови права 

✓ Работни практики 
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Наведени добри практики според категориите на КОО 

 

Животна средина 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K.  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 2 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck  

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG  

13. VATHOS Apparel  

18. Β&Τ Composites S.A.  

20. PHOENIX  

24. IOPrint s.r.l.  

26. Nuova IZC Costruzioni Generali  

28. Stefano Pittis  

29. Olio Arke’e Natura  

32. Bellelli S.r.l  

37. Qpick LLC  

40. Mega Mobil  

44. Concepti, Ltd., training centre, Łódź, PL  

46. Jubiler Skorupski, PL  

47. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka  

54. Harineras Villamayor S.A.  

57. Ecoalf  

63. Ekohunters 

 

Поволни оперативни практики  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  
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8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 2 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck  

11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH  

12. Schmauder & Rau GmbH  

33. Talin Spa  

38. Brza Pratka  

55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A.  

56.  Asociación Alanna  

 

Прашања на корисниците 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik  

6. Circle Products GmbH  

14. B by Nadia Boule  

22. BRAZILIANOS  

25. Aegis Human Consulting Group  

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje  

41. PUSZ ASTREON 

43. Rainbow Construction, UK, London  

49. Kinga Pędzimąż, translating services and language courses  

59. Inoxnalon  

 

Вклученост и развој на заедницата 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K.  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft  

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG  

14. B by Nadia Boule  

15. epixeiro.gr  

16. SQLearn  

17. SQLearn  

19. ΙΕΚ DELTA  
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21. PSARRAKOS S.A.  

22. BRAZILIANOS  

23. autogreeknews.gr  

30. L’Angolo delle specialità  

31. Solettificio Montresor  

32. Bellelli S.r.l  

34. Bar Centrale  

36. Teachhoot  

40. Mega Mobil  

42. Youth4Love  

48. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

50. MENA Sylwia Lont  

51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór, the law firm  

53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka  

60. Tabú Comunicación, S.L.  

61. Prematecnica  

 

Човекови права 

6.Circle Products GmbH 

7.dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

13. VATHOS Apparel  

27. Alfio Zanella s.r.l.  

 

Работни практики 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

25. Aegis Human Consulting Group  

28. Stefano Pittis  

35. BT Burgmann  

37. Qpick LLC  

38. Brza Pratka  

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje  

40. Mega Mobil  

45. Jubiler Skorupski, PL  
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55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A.  

56.  Asociación Alanna  

58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados)  

61. Prematecnica  

62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L.  
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Добри практики 
 

Германија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

P
a
g
.1

7
 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

The “siebold/hamburg messebau GmbH” е 

специјализирана за дизајн, планирање и 
имплементација на привремена архитектура и 

внатрешен дизајн. Компанијата имплементира 
саемски манифестации, караван активности и 
настани. Дизајните се развиени и произведени од 

поставување до демонтажа.   

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики 

✓ Животна средина 

✓ Прашања за корисниците 

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики / Вклученост на 
заедницата: 

Дизајнирање на изложбен простор со намалена 
емисија и повеќекратна употреба на материјалите 

што се користат во изработка на саем за трговија 
се главните корпоративни начела на “siebold / 
hamburg messebau GmbH”. Оние материјали кои не 

се употребуваат повеќе се оставени во градинките 
и училиштата за креативно изразување и опрема. 

Преку 10 % од вработените во оваа компанија се 
лица со ограничени можности, што е значително 
повеќе од законската стапка на вработување од 

5%. Работа со скратено работно време се договара 
поединечно, а исто и родителското отсуство се 

понудува а е вклучено и отсуство за татковци. 
Посветеноста во вработувањето на бегалците е 
опција на оваа компанија, со едно место за обука, 

а по барање и работи со практиканти. 
Животна средина / Прашања на корисниците: 

По барање на корисник, понудените штандови 
може да бидат направени од неутрални материјали 
преку користење на алатки кои не ја загрозуваат 

животната средина.  Две од комерцијалните возила 
на компанијата работат на чист електричен погон и 

се напојуваат со електрична енергија од 
сопствениот фотоволтаичен систем. Просториите 

се опремени со фотоволтаичен систем , 
комбинирана топлинска и електрична централа и 
прозорци и целото осветлување е претворено во 

ЛЕД. 

Извор на 

информации 
http://www.siebold-messebau.de/  

 

http://www.siebold-messebau.de/
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2. Das Caféhaus LANGES e.K. 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени 16-25 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Класична продавница за слатки, со кафе и надворешни 

активности. Сопствено производство на кафе, 

сопствена пекарница, сопствено производство на џем, 

регионално набавување на производи, сезонски стоки, 

свежи продукти и отворено е секој ден. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина 

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Животна средина: 

Компанијата има за цел и насочена е да влијае 

позитивно и континуирано кон животната средина.  

нергетски ефикасна, еколошка компанија со сопствено 

производство на електрична енергија, евидентирање и 

оценување на сите потрошувачи на електрична 

енергија на компанијата (на пример машини, светлина, 

итн.) нивна делумна замена или елиминација. Мала 

ветерна електрана, фотоволтаичен систем, 

комбинирана постројка за сопствена енергија, ЛЕД, 

детектори за движење, систем за оптимизација на 

енергија, систем за регенерација на топлина, блок 

систем за ладење и индукциски шпорет, што доведе до 

заштеда во купувањето на енергија, големи заштеди на 

CO2, понови машини.  

Вклученост и развој на заедницата: 

Ова е компанија на фамилијарни активности со дневна 

поддршка на три банки за храна и социјален проект  

"Milchkanne" (понудување на храна за социјално 

загрозени деца). Вклучена е во добротворни проекти. 

Овие активности резултираат со висока посветеност на 

вработените со неколку години просечна услуга на 

вработените, многу ниско боледување (под 0,7%), 

позитивни повратни информации од корисниците и 

повеќе апликации од идните чираци.  

Извор на 

информации 
http://www.dascafehaus.de/  

  

http://www.dascafehaus.de/
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3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор 
Производство  

Услуги 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH” е 

фамилијарен бизнис кој е комбиниран со традиција, 

модерност и квалитет со осет за животната средина низ 

годините работа. Оваа компанија понудува ортопедски 

обувки и имаат создадено сеопфатна и широка понуда 

за нивните корисници. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Животна средина  

✓ Поволни оперативни практики 

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Комбинацијата на традиционалното занаетчиство со 

здравје и животната средина е водечки принцип на 

управувањето.  

Животна средина / Работни практики:  

Употребата на материјали со ниски емисии и системи за 

екстракција, две когенеративни единици, 

фотоволтаичен систем и употребата на остатоците од 

кожа резултираат со одржлив и еколошки пристап во 

целата компанија. 

Поволни оперативни практики/Вклученост и 

развој на заедницата: 

Бесплатно учество на обуки за време на работниот век, 

бесплатно учество на часови по англиски јазик во 

компанијата, поврат на средства за обука од страна на 

компанијата како и поединечни регулативи за 

работното време кои ја поддржуваат сатисфакцијата и 

мотивацијата на вработените, а со тоа и подобрување 

на балансот на работата. Понатаму, компанијата е 

вклучена во локални активности и неколку проекти за 

добротворни цели со цел да се зголемат 

перформансите на производите и да се одржи 

квалитетна надворешна комуникација.     

Извор на 

информации 
https://ost-szb.de/  

 

  

https://ost-szb.de/
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4. Papaya Tours GmbH 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 16-25  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Papaya Tours” е тур оператор специјализиран за 

патувања со дестинација Јужна Америка. Таа понудува 

автентични искуство со локалната култура и искуства 

со локални животни. Се залага за најдобра вредност за 

парите, со висок квалитет, одржливост и страст за 

патување.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина 

✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Животна средина: 

Како тур оператор кој посетува различни странски 

култури и сензитивни екосистеми Papaya Tours GmbH 

има голема одговорност да посочи разбирање и 

ентузијазам меѓу клиентите за природата и луѓето во 

Јужна Америка, како и да го искористи локалното 

население во туризмот во највисока можна мера. 

Заедно со партнерските канцеларии, унифициран и 

развиен е водич, кој овозможува укажување за 

филозофијата на компанијата и понудува директиви за 

одржливи патувања. 

Прашања за корисниците: 

Во Перу, беше спроведена прва обука за туристички 

водич. 

Како резултат на тоа, патувањата се подобрија 

квалитативно со обуката за водичите и делумно 

директивите, со што може да се видат резултатите 

преку фидбекот клиентите. Во 2011 година, Папаја 

Турс за прв пат доби сертификат за квалитет "CSR 

Tourism certified". Ова бараше детална анализа на 

компанијата за да се создаде програма за подобрување 

со конкретни мерки за оптимизација на одржливоста. 

Континуитетот на одржливост сега може да се гарантира 

секој ден во нивниот бизнис. 

Извор на 

информации 
https://www.papayatours.de/  

 

  

https://www.papayatours.de/
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5. SPEICK Naturkosmetik 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Како семејна компанија со долга историја, “Speick” 

произведува природна козметика со, хармонизиран 

екстракт “Speick” - ексклузивен во светот. Од 1928 

година, брендот “Speick” стои за одржлив 

корпоративен менаџмент во сите области. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина  

✓ Поволни оперативни практики 

✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Главен приоритет на оваа компанија е одржливоста и 

затоа претставува крајна цел во нивниот секојдневен 

живот. Благодарение на посветениот менаџмент, целта 

на одржливоста се остварува преку активности како 

што се: транспарентна и јасна корпоративна 

структура, рамнотежа на финансиски ресурси, 

одговорно користење на енергијата и суровините, 

емисии и контрола на отпадот, фер трговија со сите 

деловни партнери и политика на фер цени. 

Животна средина / Поволни оперативни 

практики: 

Фамилиите кои се занимаваат со фармерство во 

пределот Каринтиан, рачно ја собираат билката 

“Speick” и со тоа нивната заработка е значително 

поголема. Праведна трговија со земјоделците е работа 

на компанијата што резултира со долгорочно чување 

на биолошката разновидност во резервите на 

биосферата Нокберге, долгорочната социо-економска 

заштита на фамилиите на алпско земјоделство и 

долготрајното постоење на “Speick” производите. 

Прашања на корисниците: 

Состојките во органските производи, еколошките 

методи на производство, заштитата на биолошката 

разновидност, еколошки пакување, добрата био 

разградливост на производите и сегментот на средна 

цена за најголемиот дел на потрошувачите, доведува 

до фактот дека потрошувачите не само што го ценат 

квалитетот на производите, туку и еколошката, 

економската и социјална вредност на одржливоста. 

Извор на информации www.speick.de  

http://www.speick.de/
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6. Circle Products GmbH 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 16-25  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Coffee Circle” претставува нов начин на тргување со 

кафе. Тие почнаа да им даваат на луѓето пристап до 

најдобрите кафиња во Етиопија и преку одржливост да 

ги подобрат условите за живот на фармерите и 

нивните семејства преку директна трговија во 

комбинација со транспарентна помош за развој. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Прашања за корисниците  

✓ Човекови права 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Прашања за корисниците: 

Одговорноста и одржливоста се базираат на 

транспарентност и автентичност. За да го создаде тоа 

на пазарот за кафе, "Coffee Circle" си постави пред 

себе клучна задача. Тие им обезбедуваат на клиентите 

транспарентност во однос на производот, со цел да 

донесат правилни одлуки и да се консултираат 

одговорно и одржливо.  

Човекови права: 

Кога се купува, клиентите го избираат сопствениот 

проектен развој во здруженијата за кафе, кој е 

поддржан од “Coffee Circle” со 1 евро по килограм. 

 

Главни теми со мерки и резултати: 

Кредибилитетот се докажува преку видеа презентации 
кои создаваат транспарентност и стекнуваат доверба 

од своите клиенти. 

Трансферот на знаења е обезбеден преку работилници 

во својата академија за кафе, која резултира со 
искусни клиенти кои го вреднуваат производот и 
активно го избираат. 

Социјален бизнис со сет за социјален стартап кој 
едуцира за социјалното претприемништво за да ги 

инспирира и мотивира потенцијалните актери. 

Извор на информации www.coffeecircle.com  

 

  

http://www.coffeecircle.com/
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7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Dwp eG Fairhandelsgenossenschaft” увезува храна (пр. 

Кафе, чаеви, зачини, тропско овошје) и ги понудува по 

фер цени и услови, како органански и општи 

суплементи (додатоци), а како снабдувач на 

продавници за органска храна во Германија, Австрија и 

Швајцарија, фер тргува со продуктите. Приватни 

корисници се мнозинство на оваа компанија која преку 

фер тргување ги нуди своите производи во својата 

онлајн продавница. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина  

✓ Поволни оперативни практики 

✓ Вклученост и развој на заедницата  

✓ Човекови права 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата се потпира на партнерство од 60 мали 

претпријатија и групи, кои промовираат здрава 
средина и развој на општествена одговорност. Тие се 
залагаат за синхронизирање на фер трговија од 

производителите до потрошувачите кои пак свесно ја 
преземаат еколошката и општествената одговорност во 

сопствената земја.Човекови права: Фер цени, 
финансирање без камати, био суплементи и директни 

контакти со 60 прекуокеански производители ги води 
до подобри услови за приход и нови перспективи за 
околу 50.000 семејства во светот. Заедно со “Together 

with Philippine Child Protection Center Preda” оваа 
компанија обезбедува активна поддршка низ годините 

наназад во кампањата против детска проституција и 
секс туризам. Поволни оперативни практики: 
Вклучување на лица со ментални болести на пазарот 

на труд и понудата за обука на адолесценти со 
потешкотии во учењето или аутизам помагаат да се 

создадат значајни работни задачи за повеќе од 50 
клиенти според нивните способности. Животна 
средина/Вклучување во заедницата: Глобално и 

регионално: 40 регионални миксови јаболко и манго, 
понудува фер приходи за малите производители во 

Германија и Филипините како и зачувување на 
овоштарниците. 

Извор на 

информации 
www.dwp-rv.de  

 

 

http://www.dwp-rv.de/
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8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги  

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“MVG” нуди сеопфатни услуги во областите на писма, 

маилови и управување со производството. Како 

компанија за поштенски услуги и издавач, тие се 

активни со дистрибуција на производи за фер-трговија 

и публикации. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина  

✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Како компанија со етички мотивирани цели, тие го 

следат пристапот за управување преку КОО базиран на 

вредности. Основните вредности на компетентност, 

перформанси, правичност и одржливост се цврсто 

зацврстени во корпоративната филозофија и го 

одредуваат секој аспект од нивните претприемачки 

активности. 

Животна средина: 

Благодарение на еколошкото медиумско производство 

со целосно посветеност на производство на зелената 

хартија, производството на јаглеродно неутрално 

производство го убедија мнозинството клиенти за 

производство на зелени медиуми (како и еколошки 

опции за превозот) преку екстензивно консултирање. 

Иницијативата "Фер подароци" помогна да се зголеми 

бројот на компании кои одлучуваат да им дадат храна 

на своите деловни партнери. Не само што активно се 

промовира фер-трговијата, туку и го зголемува нивото 

на свест за производите во фер трговија. 

Поволни оперативни практики: 

Промоција на кариера со скратено работно време: За 

време на времето поминато во оваа компанија, 12% од 

вработените имаат завршено високо образование или 

во моментов студираат. Студирањата се поддржани од 

компанијата преку финансиски средства или 

флексибилни модели на работно време. 

Извор на 

информации 
www.eine-welt-mvg.de  

 

http://www.eine-welt-mvg.de/
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9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Производство на злато (златара) со висококвалитетни 

венчални прстени, уникатен накит и мали серии на 

еколошки и благородни метали како и скапоцени 

камења. Освен тоа, реновирањето, поправката и 

рециклирањето на накитот, монетите и злато за 

дентални услуги се дел од понудата за услуги. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина  

✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата прави профит преку еко-социјална и 

економска добивка како заедничка вредност преку 
спроведување на КОО, корпоративна комуникација и 
развој на одржлив систем со додадена вредност преку 

стратешки партнерства. 
Животна средина: 

Еко материјалите се набавуваат со проектот Млади 
лидери (со Oro Verde) доведува до зголемена 
компетентност; самодоволност; создавање вредност на 

терен; заштита на биолошката разновидност и 
климата; континуирана испорака на материјали. 

Поволни оперативни практики: 

Персонални работни услови (флексибилни + 
индивидуални модели за работно време и место на 

работа) значат подобро усогласување на работата и 
семејниот живот (рамнотежа помеѓу работата и 

животот); повисоки перформанси поради помал стрес; 
трансфер на know-how во корист на компанијата; 

континуитет на вработувањето. 

Континуиран развој на мисијата: ориентација за 
самоодговорна акција; ориентација за клиенти, 

добавувачи и други засегнати страни; висока 
идентификација на вработените преку активно 

учество; индивидуален развој на професионални и 
лични вештини; ниска стапка на грешки; ниска стапка 
на отсуство. 

Извор на 

информации 
http://www.tbschmuck.de/  

 

  

http://www.tbschmuck.de/
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10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 16-25  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Rhanerbräu” пивница е отворена во 1283 година и има 

традиција повеќе од 730 години. Се наоѓа во рурална 

средина на Источна Баварија во близина на Чам. Таа е 

класифицирана во 15те најстари компании во 

Германија и истотака помеѓу 5 најстари пивници во 

светот.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина  

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Од една страна оваа пивница има долга традиција, но 

од друга страна има постојани иновативни идеи.  

Животна средина: 

Компанијата е посветена на Баварската уметност за 

пиво и т.н. “Reinheitsgebot” (германски закон за 

домашно пиво) од 1516 година, има објавено дека 

пивото треба да се прави само од хмел, слад, квасец и 

вода. “Rhanerbräu” е горд на тоа што не вештачки го 

менува своето пиво. Разновидноста на подготовките на 

состојките единствено создава богатство на вкусови 

кои на секоја сорта му даваат уникатен карактер - и 

тоа само со четири состојки.  

Пивницата во технолошки поглед е во текот со времето 

и исто така инвестира во еколошко енергетско 

снабдување: во просториите има посебна база за 

производство на биомаса. Таа е скриена во градба и 

тоа најголемата гајба за пиво во светот. Ова ја прави 

оваа функционална зграда локална архитектонска 

атракција која привлекува потенцијални клиенти. 

Општествена вклученост: 

- Еднаш неделно постои тура низ пиварницата со актер 

кој ги учи посетителите за нивната работа. 

Извор на 

информации 

https://www.landkreis-

cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf  

 

  

https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
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 11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Boeba Montagen- und Aluminum-Bau GmbH” е компанија 

од метална конструкција лоцирана во Берлин во 

покраината “Neukölln”. Околу 25% во покраината 

“Neukölln” имаат мигрантско потекло. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Поволни оперативни практики: 

“Boeba Montagen- und Aluminum-Bau GmbH” има 

вработено околу 50 работници, меѓукои 17 не се со 

потекло од Германија. Тројца од нив се со мигрантско 

потекло а некои од нив пак имаат претстој во 

Германија помалку од 1 година: 25-годишен 

алуминиумски заварувач со земја на потекло од Иран; 

возач на камиони во раните 30-ти години со потекло од 

Египет и Мохамед (28) со потекло од Мали, овие се 

нови обучувачи во компанијата. 

 

Интеграцијата и дава можност на компанијата да ги 

пополни работните места на подолг рок, што станува сè 

потешко поради демографските трендови во Германија 

и недостатокот на нови вештини. 

Оваа компанија е добитнк на националната награда за 

КОО 2017 година во категоријата "Стручна интеграција 

на бегалците". Тоа е признание за нивните активности, 

кои ги мотивираат да ја одржат оваа тема атрактивна, 

дури и да се соочуваат со актуелна политичка дебата. 

Извор на 

информации 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-

Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html  

 

http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-

berlin.html  

 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html
http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html
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12. Schmauder & Rau GmbH 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Schmauder & Rau GmbH” е компанија дилер за коли и 

нуди бесплатна поправка. Не само што понудува нови 

и половни коли, компанијата дава услуги за поправки, 

редовни контроли итн... Се наоѓа во областа “Baden-

Württemberg”, во југозападниот регион на Германија. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Како активна регионална компанија, имаат 

одговорност да ги усогласат корпоративните цели со 

деловните, социјалните и еколошките принципи. 

Во различни проекти тие ја поддржуваат идејата за 

одржлива одговорност. 

Поволни оперативни практики: 

Големиот бран на бегалци кој ја засегна Германија во 

2015 година беше причина за нови активности. Без 

разлика на политичката определеност, компанијата 

најде начин да направи контрибуција, а во најмала 

рака да помогне поедничено случај по случај. Со таква 

работа, тие креираат позитивно искуство со 

вработување и обука на бегалци низ годините 

наназад. Младо лице на 22 години од Ирак, 

моментално се обучува за боење на метални 

конструкции, со специјализација на боење на коли. 

Како за крај, неговото искуство и помогна на 

компанијата да продолжи со интеграција на бегалци 

во нивниот бизнис, без разлика дали е на пракса, 

обука или редовно вработено лице. Со тоа што се 

бегалците стануваат колеги, претставува главна цел 

на компанијата на која тие се горди и посветени на 

нивниот тим. Поради оваа причина, им беше доделена 

наградата за КОО од владата во категоријата "Стручна 

интеграција на бегалците". 

Извор на информации 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-

Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-

Rau/schmauder-rau.html  

 

https://fahrzeuge.autozentrum-kirchheim.de/  

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
https://fahrzeuge.autozentrum-kirchheim.de/
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13. VATHOS Apparel 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги  

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“VATHOS Apparel” е етичка, современа организација 

посветена на еко и социјално одговорна начин во 

модата во Грција. Нивната приказна произлегува од 

желбата да се истражи модата преку духовна 

мотивација, да се работи со одговорност кон луѓето и 

планетата и да се развие чувство на морален 

интегритет во модната индустрија. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина 

✓ Човекови права 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Животна средина: 

“Vathos Apparel” корискти 100% органско 
сертифициран памук кој е растен без користење на 

пестицити и ѓубрива. Во текот на процесот на боење, 
се користат бои според стандардот на “Global Organic 
Textile”. Со користење на органски материјали, 

компанијата помага да се намали влијанието врз 
животната средина и да се подобрат животите на 

текстилните работници ширум светот. 
Пакувањето вклучува еколошки материјали и сите 
кутии се направени од 100% рециклирана хартија. 

Етикетите на “VATHOS APPAREL” се произведени во 
однос на животната средина и човештвото. За 

испораките на е-продавница компанијата избира 
“DHL”. Овие, со своите зелени производи и услуги, се 
обидува да ги намали емисиите на СО2 кои штетно 

влијаат врз животната средина и другите влијанија врз 
животната средина кои се јавуваат при транспортот и 

складирањето на стоките. Тие го постигнуваат ова 
преку Go Green Solutions; оптимизирани транспортни 

патишта, возила со алтернативни погонски системи и 
енергетски ефикасни магацини. 
Човекови права: 

За поддршка на фер и етичка трговија, компанијата 
соработува со поединци или бизниси кои ги 

извршуваат своите активности во рамките на фер игра 
и почитување на човековите права. Исто така, 
усвојуваат практики кои нанесуваат минимална или 

никаква штета на природната средина. 

Извор на 

информации 
http://vathosapparel.com/  

  

http://vathosapparel.com/
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14. B by Nadia Boule 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“B by Nadia Boule” е компанија која ги носи грчките 

органски производи во пошироката јавност и 

обезбедува опции за луѓето заинтересирани за 

квалитетна исхрана. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Прашања за корисниците    

✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Прашања за корисниците: 

Целта на оваа компанија е да ги промовира малите и 

средните организации кои произведуваат органски 

производи. Преку својата посветеност и знаење тие 

создаваат високо квалитетни производи.    

Сите производители партнери на компанијата се 

сертифицирани и во согласност со ИСО протоколите, 

додека оваа компанија е и QCert-сертифициран 

дистрибутер на органски производи. Голема важност се 

посветува на усогласеноста со прописите за 

производство и складирање, гарантирајќи дека 

производот што го добиваат потрошувачите ќе биде со 

највисок квалитет. 

Вклученост и развој на заедницата: 

Како дел од стратегијата на компанијата за поддршка 

на локалните економии и децентрализацијата, 

складиштето се наоѓа во Нафпактос, неколку 

километри од Атина. 

Друг клучен параметар е Филантропската природа на 

компанијата, која вклучува тесна соработка со 

непрофитната фондација “DESMOS” која ги покрива 

потребите на 700 агенции за социјална заштита низ 

цела Грција. 

Компанијата создаде POP UP STORE за “DESMOS”, 

кои користат дел од своите приходи за поддршка 

на активностите на организацијата. 

Извор на 

информации 
https://en.wellb.gr  

  

https://en.wellb.gr/
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15. epixeiro.gr 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор услуги  

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Целта на “epixeiro.gr” е да стане област за собирање 

деловни информации, место каде што новоформираните 

и постоечките бизниси, мали, средни или големи, 

потенцијални инвеститори, фриленсери, поединци, 

студенти ќе можат да ги користат овие информации за 

да ја подобрат својата бизнис култура. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Овој бизнис портал има најавено официјална соработка 

со медиумски партнер “SEN/Junior Achievement” Грција 

каде има креирано посебна секција "Student 

Entrepreneurship". Во оваа секција објавени се новости 

за компании на студенти од средни училишта (15-18 

години) од цела Грција кои учествуваат во глобалната 

програма SEN / JA Greece "Virtual Business"и се 

натпреваруваат за промоција на најдобра компанија на 

студент на ниво на Грција во училишната 2017-2018. 

Победникот ќе влезе во натпреватување со 39 тимови на 

Европско ниво за “Junior Achievement Europe”, кој ќе се 

одржи оваа година во околоната на Белград. 

“Epixeiro.gr” и “SNA / JA” Грција соединети се за 

промоција на талент на детски бизнис во Грција, како и 

потребата да се нагласи развојот на деловната култура 

во земјата од детството. 

Студентите кои учествуваат се ентузијасти за 

поставување сопствен бизнис, откривање на нивните 

таленти, стекнување одлични професионални вештини, 

значително зголемување на нивната самодоверба и 

тројно зголемување на шансите да станат претприемачи 

кога ќе станат полнолетни. 

Извор на 

информации 
https://csrindex.gr   

 

 
 

  

https://csrindex.gr/
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16. SQLearn 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“SQLearn” е ИТ компанија која е специјализирана на 

технологија за учење од далечина како модерни и 

асинхрони платформи за е-учење, дизајнирање и 

развој на еУчење и вебинари. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Екслузивна соработка помеѓу “SQLearn” и Црвениот 

Крст на Грција од сега овозможува секој да учи 

ефективно, без разлика кога и како тие сакаат, како да 

понудат основна прва помош на прашања поврзани со 

основна поддршка за живот. 

Преку онлајн обука обезбедена од “SQLearn”, во 

рамките на соработката со Црвениот Крст на Грција, 

студентите ќе можат да се стекнат со релевантен 

сертификат. 

Благодарение на ова, секој може сега да биде обучен 

за обезбедување на прва помош и решавање на итни 

случаи поврзани со здравјето. Во часовите за основна 

поддршка за живот на “SQLearn”, може да се 

идентификуваат голем број иновативни елементи 

(интерактивност, вклученост на учениците преку избор 

на соодветни инциденти за реакција / акција, 

самоевалуација и сл.) Кои ги карактеризираат услугите 

за е-учење обезбедени од компанијата. 

Извор на 

информации 
https://csrindex.gr 

 

  

https://csrindex.gr/
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17. SQLearn 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

SQLearn is an IT company specializing in distance learning 

technology such as modern and asynchronous eLearning 

platforms, designing and developing eLearning and 

webinars. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Спонзорство за управувачки систем на еУчење за 

Академија за морска трговија: “SQLearn” 

обезбедува бесплатни обуки во наредните три години 

за интегрирани системи на еУчење за сите десет 

Академии за морски трговии во Грција, во контекст на 

соработка со Министерството за транспорт и политика 

на островите. 

Првиот чекор беше направен во јануари 2018 година, 

кога инсталацијата и презентацијата на системот во 

Академијата за морска трговија во Хиос се одржа во 

присуство на делегати од Министерството за транспорт 

и политика на островите како и од Општина Хиос. 

Платформата за еУчење “https://aen.sqlearn.com/” 

дизајнирана од ”SQLearn”, вклучува приклучок за 

матрица за обука, како и курсеви за еУчење, кои 

“SQLearn” ги разви во соработка со “Theta Marine 

Consulting”, кој го обезбеди основниот материјал. 

Листата на курсеви постојано се ажурира, опфаќа 

меѓународни, национални и знаменски барања и 

вклучува теми од областа на безбедноста, технички 

предмети, инцидентни извештаи (научени лекции) и 

други. 

Во контекст на Корпоративната општествена 

одговорност и да ја истакне важноста на обуката која 

им е понудена на оддалечените региони на земјата и 

да ја поддржи нивната работа, “SQLearn” ја започна 

инсталацијата на системот од Хиос, продолжувајќи со 

останатите Академии во Грција и во следните месеци. 

Извор на информации http://www.sqlearn.com  

 

 

https://aen.sqlearn.com/
http://www.sqlearn.com/
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18. Β&Τ Composites S.A. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени <50  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата “B&T Composites S.A.” е специјализирана 

во производство на напредни компзитни компоненти. 

Тие понудуваат целосни решенија - од прелиминарно 

проектирање до инженеринг, производство и 

тестирање - опфаќа широк спектар на области на 

примена, фокусирајќи се на квалитет, сигурност, 

безбедност и ефикасност. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Во последните години компанијата има завршено 

иновативен систем за експлоатација на сончевата 

енергија. Со инсталацијата на 16 соларни панели, оваа 

компанија успеа да ја собере сончева енергија што ја 

загрева водата. Со соодветен систем за цевки, водата се 

внесува во печка за полимеризација која го одржува 

нивото на константна температура од 100 °C. Со ова се 

трошо многу помалку електрична енергија со 

значителни економски и еколошки придобивки. Во исто 

време, се зајакнува системот за греење на објектот. 

Соларниот енергетски систем во производствената 

област ја прави зградата автономна и "зелена". 

Куполите се монтирани на еден метар на покривот од 

фабриката и може да дифузираат светлина во 

внатрешноста. Така, се заштедува голема количина на 

електрична енергија потребна за соодветно 

осветлување на 9.000 квадратни метри инсталации. 

Водата од дождовите се собира во резервоари и се 

користи за снабдување со вода за околината и 

санитарните јазли. Рециклирањето на хартија, 

пластика, метал, батерии е важен приоритет за 

компанијата. 

Извор на информации www.btcomposites.gr  

 

  

http://www.btcomposites.gr/
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19. ΙΕΚ DELTA 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“IEK DELTA” е компанија која функционира веќе 5та 

декада и нуди пост стручна обука која трае 2 години. 

Овие водат до државна диплома од Министерството за 

образование препознаени преку ЕУ и обезбедуваат 

лиценца за пракса, во зависност од специјалноста. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на добрата 

практика 

 

Компанијата за обуки “IEK DELTA”, работи на 

прашањата поврзани со заедницата, гарантира дека 

студентската заедница, административниот и 

образовниот кадар активно учествуваат во 

спроведувањето на програмите за општествена 

одговорност, демонстрирајќи дека, покрај 

образованието, подеднакво е важно да го негува 

чувството на давање на други лица. 

На Божиќ студентите од секторот за убавина на оваа 

компанија ја посетија Онколошката болница "Елпида - 

Маријана Вардинојанис" за поддршка и грижа за 

мајките на хоспитализираните деца, нудејќи им 

минимална радост и поддршка што им е потребна. 

Студентите со посебна почит кон мајките нудат услуги 

за убавина во текот на целиот ден. 

Извор на информации https://csrindex.gr 

 

  

https://csrindex.gr/
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20. PHOENIX 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“PHOENIX” е водечки независен шпедитер основан во 

1991 година во Грција и ангажиран во глобалниот 

транспорт на стоки, логистика и менаџмент на 

синџири.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина       

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата е ангажирана во високо квалитетен и 

еколошки, океански, воздушен, патнички, железнички 

и комбиниран превоз на глобалниот пазар. “PHOENIX” 

е свесен за влијанието што неговото дејствување може 

да го предизвика врз животната средина. Затоа, ги 

лоцира и оценува значајните еколошки проблеми во 

рамките на својот систем за управување со квалитет и 

управување со животната средина на начин кој 

постојано ги одржува и подобрува еколошките 

перформанси. 

Поради оваа причина, воспостави и применува еден 

единствен систем за управување со квалитет и 

управување со животната средина, во согласност со 

меѓународните стандарди ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 

2004. Сите активности на компанијата во рамките на 

своето надворешно и внатрешно деловно опкружување 

не се развиваат само под постојана контрола, туку и 

одговараат на посветеноста за усогласување, 

клиентските и законските барања, континуирано 

подобрување на квалитетот на услугите и спречување 

на загадувањето. Придобивките од системот за 

управување со животната средина вклучуваат: 

- Намалени трошоци за управување со отпад 

- Заштеда во потрошувачката на енергија и 

материјали 

- Пониски трошоци за дистрибуција 

Извор на информации http://www.phoenixglobalgroup.com  

  

http://www.phoenixglobalgroup.com/
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21. PSARRAKOS S.A. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство  

Број на вработени <50  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“PSARRAKOS LIGHTING” е производител и снабдувач на 

дизајнерски решенија за осветлување и домашно 

осветлување. Има повеќе од 100 поени од 

задоволството на потрошувачите во Грција. 

Благодарение на својата онлајн продавница за 

професионално и архитектонско осветлување таа разви 

интензивна извозна активност главно во арапскиот 

свет, Русија и Украина. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

“PSARRAKOS LIGHTING” ја спонзорира компанијата 

“ATHINAIKA THEATERS SA”, која работи со 7 театри и 

културни места во Атина.  

Компанијата бесплатно ја обезбедува целата потребна 

опрема за осветлување за производство на театарски 

претстави и организирање на уметнички настани. 

Почитувајќи ја уметноста на театарот, уметничкиот 

поглед на творците и барањата на јавноста, 

компанијата има за цел да го поддржи уметничкиот 

живот на заедницата и да понуди најдобри услови за 

гледачите. 

Извор на 

информации 
www.fotistika-psarrakos.gr  

 

  

http://www.fotistika-psarrakos.gr/
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22. BRAZILIANOS 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“The Brazilian Guy” е семеен бизнис за мелење кафе, 

каде што луѓето можат да уживаат во најдобрите сорти 

на свежо и печено кафе и други задоволства од 

Грција. Тие имаат 4 продавници во различни области 

на Атина. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Прашања за корисниците    

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Прашања за корисниците: 

Оваа компанија нуди квалитетни производи за 

локалната заедница и ги поврзува врските со 

локалното население од сите возрасти. 

Клиентите ја избираат оваа компанија поради 

нејзините квалитетни производи. Ова е главната 

клучна вредност на брендот. 

Компанијата гарантира дека корисниците секој ден 

имаат пристап до најквалитетни производи од Грција. 

Компанијата е во бизнисот на грчкото гостопримство, 

имаат за цел да продолжат да ги поддржуваат 

квалитетните грчки производи и сакаат да се 

прошират со клиентите освен локално и на 

меѓународно ниво. Визијата на компанијата е да 

остане семеен бизнис, кој гарантира дека клиентите се 

чувствуваат како дома кога купуваат во своите 

продавници. 

Вклученост и развој на заедницата: 

Со децении оваа компанија ги поддржува локалните 

земјоделци и производители, така што корисниците 

можат да ги најдат најдобрите достапни производи. 

Извор на информации www.brazilianos.gr  

 

  

http://www.brazilianos.gr/
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23. autogreeknews.gr 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени <50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Најголемата страница за нови автомобили, нови 

модели, изложби за автомобили, еколошки 

автомобили, нови и користени автомобили. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работилница фокусирана на спречување сообраќајни 

несреќи која направена од специјализираниот 

автомобилски портал “www.autogreeknews.gr” и “Feel 

Safe Insurance” на 13.12.2013 година во хотелот 

Аиротел Стратос Василикос. 

Целта на презентацијата беше да се подигне свеста за 

сообраќајот и да се спречат сообраќајни незгоди. Во 

сообраќајни несреќи се идентификувани 2 милиони 

повредени, 350.000 лица со хендикеп и 120.000 мртви 

во Грција во последните педесет години. 

Горенаведените статистики се шокантни и беа повод 

за иницијативата на работилницата која сака да ја 

подигне свеста кај пошироката јавност пред масовниот 

сообраќај на патиштата во текот на празничните 

денови. 

Г-дин Филипакос, шеф на полицискиот службеник на 

грчката полиција и редовен професор на Полициската 

академија, одговори со голема чувствителност на 

повикот и ја координираше интересната дискусија со 

директорот на полицијата Џорџ Елефтеракис, директор 

на сообраќајна полиција. 

Извор на информации https://csrindex.gr 

  

https://csrindex.gr/
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24. IOPrint s.r.l. 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 10-15 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата нуди иновативни и квалитетни решенија 

како и системи за автоматизација на канцеларијата, 

помагајќи на клиентите да ја подобрат продуктивноста 

со сигурни и високи перформанси на работните алатки. 

Производите и постапките што ги нуди компанијата на 

своите клиенти имаат за цел да ги намалат трошоците, 

да ја зголемат ефикасноста и да ја подобрат 

одржливоста на животната средина. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Некои политики на управата од “IOPrint” се активирани 
да се намали влијанието врз животната средина. 
Де-материјализација на архивата и 

информациите: скенирање, процеси на дигитална 
архивирање и onlajn ја намалуваат употребата на 

хартија, со што се придонесува за намалување на 
влијанието врз животната средина. Освен тоа, 
компанијата подобро се занимава со ниска 

потрошувачка и ниски инструменти за влијание врз 
животната средина: овој избор е исто така спонзориран 

до потрошувачите. 
Отстранување на посебен отпад: оваа компанија не 
произведува посебен отпад или бара специфичен 

превентивен третман, но стекнувањето на нови 
материјали и отстранувањето на застарени материјали 

создава проток на отпад кој се третира со најголема 
грижа. Материјалот за употреба на компанијата (на 
пример, тонер и касети за принтери) периодично се 

отстранува преку специјализирана компанија. 
Испуштените машини се отфрлаат и повлекуваат од 

страна на добавувачите или преку соодветни решенија 
за отстранување на електрична и електронска опрема. 
Пакување и напуштање на материјалите се 

расклопуваат и складираат за да можат периодично да 
се собираат и отстрануваат според општинските 

упатства за одвоено собирање на отпадот: на тој начин 
ја зголемуваат можноста за рециклирање и повторна 
употреба на отпадните материјали. 

Извор на 

информации 
http://www.ioprint.it/  

 

 

http://www.ioprint.it/
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25. Aegis Human Consulting Group 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата започна во 2002 година како фирма за 

регрутирање и специјализирана за финансиски услуги) 

по волјата на тројца партнери со долгогодишно 

искуство во оваа област. Денес “Aegis Human Consulting 

Group (AHCG)” е еден од главните компании на 

италијанскиот пазар. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики 

✓ Прашања за корисниците 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Во 2017 година компанијата беше наградена како една 

од најдобрите работни места во Италија. Компанијата 
го усвои Етичкиот кодекс кој ги одразува нивните 

основни вредности и ги вклучува принципите кои го 
водат нивниот избор, од стратешки до оперативен. 
Некои од најрелевантните принципи се:  

Лојаност: Развивање и одржување односи врз основа 
на кредибилитет и почитување на обврските. 

Доверливост: Користи голема грижа во обработката 
на информации, преку осигурување дека тие не се 
обелоденети на трети лица, освен ако не се овластени. 

Транспаретност: Обезбедување на поголем пристап 
до информации до сите заинтересирани страни, 

отфрлајќи каква било форма на прикривање или 
измама. 
Одговорност: Секогаш дејствува свесно и доколку е 

потребно, одговара за своето однесување и поднесува 
извештај до Етичкиот комитет на компанијата. 

Праведност: Ги следат своите цели со кои се отфрлаат 
сите форми на верска дискриминација, политички, 
сексуални и етнички. 

Објективност: Изразувајќи објективен рејтинг врз 
основа на фактите, избегнувајќи какви било 

предрасуди и предзнаење. 
Конфликт на интерес: Избегнува потенцијални 
ситуации на конфликт на интереси во кои личните или 

семејни активности и задачи опфатени во општеството 
се такви што влијаат или влијаат на способноста за 

непристрасно извршување на нивната работа. 

Извор на 

информации 
www.aegishcgroup.com  

  

 

http://www.aegishcgroup.com/
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26. Nuova IZC Costruzioni Generali 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 10-15  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата прави реставрации на приватни и јавни 

згради, реновирање и понудува одржливост на мали и 

средни големини. Компанијата посветува големо 

внимание на енергетската ефикасност во новите 

згради, но особено во структури кои се во процес на 

реставрација или реновирање. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата има за цел да придонесе за проектирање 

и изградба на објекти со ниско влијание врз животната 
средина. 

Градежниот сектор има важна улога и одговорност во 
влијанието врз животната средина. Всушност, 
дизајнерите и градителите можат да ги насочат 

изборите на потрошувачите кон решенија кои 
рационализираат користење на енергетските ресурси, 

со што се поттикнува животната и економска 
одржливост на нови и реновирани згради. “Nuova IZC 
Costruzioni Generali” може да гарантира еколошки 

одржливи процеси и производи кои се карактеризираат 
со ниско влијание врз животната средина. 

По можност се користат градежни производи кои имаат 
сертификат за заштита на животната средина. Овој вид 
производи се произведени преку процеси со 

контролирани емисии кои не го хранат ефектот на 
стаклена градина во текот на целиот животен циклус 

на производот (од изградба преку употреба и до 
отстранување). 
Компанијата гради згради и куќи со ниска 

потрошувачка на енергија, користејќи технологии и 
материјали кои им овозможуваат на зградите да имаат 

високо ниво на енергетска ефикасност и следствено, 
мало влијание врз животната средина. 
Подобрување на енергетските карактеристики на 

реновираните згради: реновираната активност ги 
почитува двете важни карактеристики: ниска 

потрошувачка на земјиште, градење на веќе изградено 
земјиште и намалување на потрошувачката на 
енергија. 

Извор на 

информации 
http://www.nuovaizc.it 

  

http://www.nuovaizc.it/
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27. Alfio Zanella s.r.l. 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 16-25 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата е основана во 1914 година како снабдувач 

на дрва за двор, поставува покриви и дрвени покриви 

со модерен дизајн и нови производни технологии за 

комбинирање на традицијата со иновативни производи 

во согласност со новите потреби на пазарот. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Човекови права 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Главната цел е да се создаде работна средина која се 

карактеризира со взаемно вклучување и доверба. Како 
последица на тоа, доведува до подобра работа. 
Особено, компанијата сака да ја подобри 

корпоративната комуникација, а со тоа и вештини за 
тимска работа, како и на степенот на интеграција на 

странските вработени. За да се обезбеди споделување 
на вредности, методологии и практики, за да се 
постигне оптимално ниво на кохезија и комуникација 

помеѓу вработените и да се избегне ризикот од појава 
на недоволно квалитетна инклузија може да се случи 

во компанијата, одлучено е да се подобри 
интеграцијата на странските работници (2 Бразилци и 
Сенегалци). За да се постигне таква цел, организиран е 

курс по италијански јазик, чии трошоци ги плаќа 
компанијата. За таа цел сопствениците на компанијата 

платиле наставник по италијански јазик да одржува 
ноќни часови (од 20:00 до 22:00 часот) во период од 
три месеци. Курсот постигна одлични резултати и 

пријателите и роднините на странските работници се 
приклучуваат на курсот, со што се подобри и нивото на 

внатрешна комуникација и нивото на интеграција во 
општеството каде живеат. Организацијата во однос на 
обуката, како за италијанскиот курс така и за ширење 

на принципите на КОО во рамките на компанијата, во 
однос на обуките кај работниците во текот на 

работното време без сомнение претставуваат трошок за 
компанијата. Но, сопствениците сметаат дека 

трошоците на економските ресурси, времето и 
енергијата донесуваат релативно повеќе бенефиции. 

Извор на 

информации 
www.alfiozanellalegnami.it  

 

  

http://www.alfiozanellalegnami.it/
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28. Stefano Pittis 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Stefano Pittis” ја формира својата компанија во 1999 

година во областа “Mortegliano”, по многу години 

активност во градежниот сектор. Покрај тоа што 

започнал од нула, Стефано Питис има долгогодишно 

искуство во реновирање на неефикасни или стари 

градби. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина 

✓ Работни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Господинот Стефано Питис има големо осет за 
интеграција во местото каде што живее и работи и 

затоа тој се обидува да донесе благосостојба и 
соживот во својата заедница. 
Животна средина: За да го стори тоа, тој се 

фокусираше на заштеда на енергија и користење на 
обновлива енергија, истражување на високо 

квалитетни и со решенија за домување за животната 
средина. Ова носи силна работна етика и позитивни 
човечки односи во оваа компанија. Фокусот на 

иновациите, на ефикасноста на користените алатки, 
на автономијата и растот на неговата работна сила се 

сметаат за примарна важност. Работата со квалитетот 
значи користење на најсоодветен материјал со 
зголемена свест за добрите и лошите страни во однос 

на трошоците. 
Рабонтни практики: Времето и обемот на работа се 

изедначени со реалниот капацитет на работниците. 
Безбедносна опрема постојано се одржува и редовно 
се проверува. Безбедноста не е само законска 

обврска, туку најдобра гаранција за продолжување на 
ефикасноста и ефективноста во иднината. 

Методите за управување со човечки ресурси (обука, 
безбедност, стабилност на работните односи, 
чувствителност, методи за споделување, споделување 

на вредности, доверба во организацијата, процеси на 
делегирање и одговорност) директно влијаат врз 

квалитетот на работата на индивидуалните оператори. 

Извор на информации 
https://coveco.files.wordpress.com/2016/07/bs-2014-

pittis.pdf  

  

  

https://coveco.files.wordpress.com/2016/07/bs-2014-pittis.pdf
https://coveco.files.wordpress.com/2016/07/bs-2014-pittis.pdf
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29. Olio Arke’e Natura 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Земјоделие 

Број на вработени 0-9 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата е посветена на производството на нафта 

во руралната област на “Serradifalco” во Сицилија. Тие 
го започнаа својот претприемачки пат во 2001 година, 
а во 2003 година оваа компанија е направена со 

филозофија базирана на вредности, луѓе и територии. 
Денес компанијата на меѓународниот пазар извезува 

околу 80% од вкупното производство на нафта 
произведено во Италија. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата ги подобри своите еколошки 
перформанси преку инсталирање на фотоволтаичен 
систем од 20 киловати и користење на остатоци од 

мелење (маслиново масло) за биомаса. Тие, исто така 
имаат инсталирано нова постројка за производство од 

40 киловати со цел да станат само-одржливи во 
енергијата. Компанијата ги следи добрите практики од 

другите локални бизниси да останат во првите редови 
на иницијативите за заштита на животната средина. 
Оваа компанија одлучи да стане еколошки одговорна 

за намалување на трошоците, зачувување на 
локалната средина и подобрување на нивната 

стратегија за КОО. Ова им овозможи зголемена 
продажба во нивниот бизнис, одвојувајќи се од 
конкуренцијата, привлекување публицитет и 

освојување на нови клиенти. Компанијата презела 
акции, вклучително и користење на уреди за заштеда 

на вода, зголемување на стапките на рециклирање, 
развивање на комуникациски материјали и 
подигнување на еколошкото образование на 

вработените за подобрување на однесувањето во 
компанијата и надвор од работното место. Понатаму, 

направени се инвестиции во енергетската ефикасност 
на зградата, меѓудругото и инсталација на надворешна 
топлинска изолација и осветлување за енергетска 

ефикасност. Со овие методи и мерење на целите се 
стремат кон следење на  еколошките перформанси во 

областите како што се производство и потрошувачка 
на енергија (сметки за електрична енергија и вода) и 
количината на отпадот кој е испратен за рециклирање. 

Извор на информации http://www.olioarke.it  

  

http://www.olioarke.it/
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30. L’Angolo delle specialità 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“L'Angolo delle Specialità” е продавница за вина, 

основана во 2003 година во “Codroipo”, специјализирана 

за продажба на храна и вински производи. Понудува 

широк спектар на вина кои голем дел доаѓаат од 

домашната територија, но и мал избор на странски вина. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Вклученост и развој на заедницата: Активноста на 

Енотека стана дел од локалната заедница преку 
честите предлози за забава на територијата. Енотека 
организира концерти, презентации од уметници, 

тематски ноќи за време на класични прослави 
(карневал, божиќни празници, градски саем) и преку 

ад-хок настани во периоди кои традиционално не се 
поврзани со националните празници. Многу години 
наназад од една страна прифаќаат предлози кои ја 

вклучуваат јавноста од друга страна група на 
компании, професионалци и уметници,. 
Усогласувањето на гастрономијата и етиката не значи 
само да се зборува за безбедноста на работниците или 
безбедноста на храната, туку исто така значи 

подобрување на индивидуата (клиент, снабдувач или 
вработен) за културна припадност. Оваа компанија 

избра да го направи својот предлог за храна и вино 
како квалификувани носители за задоволување на 
физичките потреби и желби, симболични, 

емоционални, естетски и агрегација која секоја 
заедница има желба да го изрази. Целта е: да се 

донесат одбрани производи на територијата што ги 
задоволуваат барањата за висок квалитет по 
прифатливи трошоци; да ги едуцира клиентите како да 

ги откријат вкусовите и нивните нијанси, со 
придржување кон изборот и спојување на храната и 

пијалоците; да понуди на заедницата можности за 
состаноци и размени, соединување на луѓе, групи, 

компании, уметници и занаетчии. 

Извор на 

информации 

https://coveco.files.wordpress.com/2015/03/bilancio-

sociale-angolo-specialitc3a0.pdf  

  

https://coveco.files.wordpress.com/2015/03/bilancio-sociale-angolo-specialitc3a0.pdf
https://coveco.files.wordpress.com/2015/03/bilancio-sociale-angolo-specialitc3a0.pdf
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31. Solettificio Montresor 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Оваа компанија од своето основање во 1969 година е 

специјализирана за производство на влошки за 

италијанскиот и меѓународниот пазар. Истражувањето 

за иновативни материјали со цел создавање на 

висококвалитетни модели, професионалност и 

сигурност, се суштински вредности на нивната мисија 

кои ја направија компанијата партнер на најважните 

имиња во обувките во Венето. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Целта на оваа компанија во полето на општествен 

развој се да развијат истражување и креирање на 

иновативни продукти во соработка со локалната 

заедница, но и со корисниците. Компанијата се 

занимава со социјални иницијативи на локално, 

национално и меѓународно ниво во истражувањата и 

иновациите кои работат во соработка со непрофитниот 

сектор. Оваа компанија заедно со регионот Венето го 

кофинансираат обновувањето на Медицинскиот 

факултет на Верона, на некои лаборатории кои 

работат на истражување и развој на иновативни 

производи за бенефит на студентите и компаниите 

лоцирани во оваа област. Многу од корисниците 

почнале да го користат. 

Благодарение на истражувањето од овие лаборатории, 

кое допринесе до зголемена соработка помеѓу 

Универзитетот и компаниите, иновативен патент е 

направен кој ќе помогне да се намали појавата на 

болести поврзани со неправилно држење/одење. 

Развојот на лабораториите и просториите кои беа 

опремени за ова истражување беше претсставен 

помеѓу чинителите како интегрален дел од 

комуникацијата на компанијата, но исто така и преку 

објавување во весниците. 

Извор на информации 
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID209__Buonepratic

he_bassa.pdf  

  

http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID209__Buonepratiche_bassa.pdf
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID209__Buonepratiche_bassa.pdf
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32. Bellelli S.r.l 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 16-25 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Bellelli Srl” е основана во 1994 година од страна на г-

дин Белели по долго искуство во автомобилскиот 

сектор (пластични материјали). Компанијата е 

специјализирана за производство на автомобили и 

детски седишта, додатоци за велосипеди, производи за 

рано детство и предмети за градинарство.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Животна средина 

✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Животна средина: 

Преку постојана анализа на животната средина “Bellelli 

s.r.l.” ги следи суровините и потрошувачката на 

енергија. 

Фирмата постојано е во потрага по стратегијата за 

заштита на животната средина преку: намалување на 

картонска амбалажа за снабдување со полупроизводи 

преку рециклирање на користени картони; кога е 

возможно користи материјали кои се целосно еколошки 

и биоразградливи; понудува упатства во декларациите 

за правилно уништување на производот на крајот од 

неговата употреба; кај некои производи на пакувањето 

предложува продолжување на употребата за одреден 

производ на самата амбалажа за негова повторна 

употреба; континуирана обука на целиот персонал за 

правилно отстранување на канцеларискиот отпад. 

Вклученост и развој на заедницата: 

Компанијата го изработила концептот "Пакување на 

играчки" и од кутијата за пакување може да се добијат 

игри (замоци, животни и сл.) На пакувањата се исртани 

различни фигурите кои можат да се користат како 

играчки со дец да се стимулира детската имагинација и 

креативност.  

Извор на 

информации 
www.bellelli.com  

  

http://www.bellelli.com/
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33. Talin Spa (VI) 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 16-25 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Талин Спа, е основана во 1955 година и истата 

дизајнира и произведува столчиња и канцелариски 

мебел со додатоци. Големото внимание на еволуцијата 

врз технологиите и системите за производство се дел 

од стратешките избори на компанијата. Денес, за 

повеќето производи се користени еколошки, 

рециклирани, нетоксични и еколошки материјали кои 

сами се разградуваат. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Главната цел на "Талин Спа" е да обезбеди економска, 

социјална и еколошка одржливост на активностите во 
компанијата. Со усвојување на кодекс на однесување и 

системи за управување таа бара транспарентно 
управување во односите со вработените и со клиентите 
но исто така и со добавувачите, преку навремена 

проверка на регуларноста и одговорност во 
спроведувањето. Компанијата остварува комуникација 

во компанијата, надворешно со сите чинители преку 
нивните активности и стратегии но и преку кодекс на 
однесување. Овој избор исто така има влијание врз 

синџирот на снабдување, бидејќи тие се обидуваат да 
ги вклучат своите добавувачи надевајќи се дека бројот 

на компании кои се грижат за етичките прашања ќе 
растат. Компанијата бара од снабдувачите да се 
придржуваат до етички договор, за да осигурат дека 

општествената одговорност не останува изолиран 
феномен, туку станува функционален систем. 

Добавувачите се избираат не само врз основа на 
економската привлечност на нивните производи, туку и 
поради нивните "етички" карактеристики. Во случај на 

добавувачи на дрво, тие ги земаат оние кои собираат 
дрва од шуми со план за пошумување. Ова често води 

кон избор на снабдувач кој се чини помалку погоден, 
но е етички. На долг рок ова влијае на перцепцијата на 
компанијата од страна на своите клиенти, кои се 

повеќе и повеќе се свесни за етичките и еколошките 
проблеми. 

Извор на 

информации 
http://www.talin.com 

  

http://www.talin.com/
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34. Bar Centrale  

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Bar Centrale” е бар основан во 2014 година кој нуди 

појадок, брзи ручеци, закуски и пијалаци во центарот 
на “Codroipo”. Неговиот успех е поврзан со некои 
клучни фактори: квалитет на производите, пријатна  

средина, но најважно вештините кај вработените. 
Сопственикот и сите вработени се жени. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Овој бар поддржува соработка, активно слушање и 
стекнување на социјални вештини кај нивните 

вработени. Тие инвестираат во вештини како што се 
емоции, внимание и покажување на длабоко 
разбирање на нивните клиенти за градење на доверба. 

Врботените брзо реагираат на непредвидени ситуации 
но и ги решаваат проблемите, а способни се да 

"влијаат" позитивно на клиентите, да го промовира 
социјалниот имиџ на барот како место каде што е 

можно да се споделат мислење, да дискутираат и да си 
помагаат едни на други како би се соочиле со 
вистинските проблеми заедно. Мисијата на Бар 

Централе е да се создаде стимулативна средина, да ги 
третира сите клиенти со почит и достоинство; да ја 

поддржат разновидноста на клиентите како суштински 
дел од водење бизнис; во потрага се по квалитетни 
добавувачи за да им се понуди најдобро на своите 

клиенти; да ги задоволи потребите на клиентите со 
учтивост, образование но и со иронија; да им овозможи 

на заедницата добар домаќин, место со можност за 
средби, уживање и слободно време; да ги разберат 
проблемите во заедницата која се наоѓа; активно да 

учествува во социјални иницијативи кои случуваат во 
тоа место; да купуваат, продаваат и користат 

производи кои ја зајакнуваат заедницата; да стане дел 
од вредноста на општествената одговорност; да ги 
евидентираат резултатите од нивните иницијативи за 

општествена одговорност; да ги поттикне сите деловни 
партнери да ги споделат вредностите на солидарноста, 

пријателството и посветеноста на територијата. Овој 
бар е посветен да понуди информации за производите 
наменети за клиентите на јасен, целосен, вистинит 

начин. 

Извор на 

информации 

https://coveco.files.wordpress.com/2016/03/bs-bar-

centrale-cussignacco.pdf  

https://coveco.files.wordpress.com/2016/03/bs-bar-centrale-cussignacco.pdf
https://coveco.files.wordpress.com/2016/03/bs-bar-centrale-cussignacco.pdf
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35. BT Burgmann (Arcugnano – VI) 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Оваа компанија од 1966 година гради калапи, завртки, 

мелење и индукција на мали делови за механички 
заптивки. Филозофијата на оваа компанија е да креира 

иновативни производи создадени врз основа на 
индивидуалните потреби на клиентите. Техничкото 
познавање, инвестициите во истражување и развој, 

технолошки иновативни процеси се насоките кои ја 
доведуваат компанијата до највисоките нивоа во овој 

сектор. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
        ✓ Работни практики  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Поради фактот дека работата во оваа компанија е од 

физички карактер, секогаш привлекува помалку 
италијански работници но има многу висок процент на 
работници од земји кои не се членки на ЕУ. Овој факт 

ја натера компанијата да се соочи со мултиетничко и 
мултикултурно опкружување кое може да претставува 

фактор "ризик" во однос на кохезијата и внатрешната 
комуникација, но која се покажа како одлична 
можност. Компанијата е фокусирана во вклучување на 

сите вработени во процесот на развој на бизнисот, 
преку овозможување на сите вработени да се вклучат 

без оглед на полот или културното потекло. Ова 
овозможува развивање на високи технички вештини и 

професионален развој на сите работници. “BT 
Burgmann” има имплементирано иновативни алатки за 
управување, како што се ланец на добавувачи, а 

методот “Kanban” го користи за подобрување на 
перформансите на работата, мотивацијата и кохезијата 

во групата. “Бt Burgmann” применува деловна 
филозофија и применува континуирана обука, 
комуникација на сите нивоа, активно вклучување на 

сите работници во процесите за подобрување. 
Примената на овие алатки за управување им помогна 

да се промовира и зајакне внатрешната кохезија, 
интеграцијата и групниот дух. 

Извор на 

информации 
www.btburgmann.com  

 

 

 

 

 

http://www.btburgmann.com/
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36. Teachhoot 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“TeachHoot” е образовна платформа која 

функционира онлајн и овозможува лесен и брз 

трансфер на знаење помеѓу студентите и менторите 

преку конфорт и работа од дома во вируелан 

учулница. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклучување и развој на заедницата   

Краток опис на 

добрата практика 

 

Целите на компанијата се: развивање на пристап во 

образованието на помалите места во Рапублика 

Македонија, отворање на виртуелен или креирање на 

нов пазар на труд, асистира во зголемување на 

вработувањето во помалите места во Република 

Македонија, примена на информациските технологии 

за модерно образование, надминување на 

територијалноста и институционализацијата, како и 

пазарните очекувања кои постојат при давање и 

примање на знаење во земјата и светот. Покрај тоа 

што обезбедува услуги за развој на таленти за 

меѓународниот пазар, оваа компанија се фокусира на 

интерни стажирања, поддршка на таленти кои 

вклучуваат лично менторство и работи со нови вон 

училишни активности за таленти.     

Главната цел на оваа компанија да понуди 

образование и менторство на талентите од руралните 

места, преку онлајн дигитални обуки. 

Извор на информации Онланј анкета  
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37. Qpick LLC 

Вид на компанија Профитна 

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во 2017 година со цел да го обедини 

пазарот за електронска трговија, “Qpick” овозможува 

нови пазарни искуства за потрошувачите и “SaaS” 

технологија за добавувачите и трговците. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики 

✓ Животна средина 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики: 

“Qpick” има за цел да го поддржи и помогне 

интелектуалниот раст преку развој на таленти и 

нивно задржување. Целта на оваа компанија е 

изградба на иновативни технологии кои ќе 

поддржуваат електронска комерција и дигитално 

рекламирање кај малите компании. За да се постигне 

совршеност во работата, тие интегрираат ситем на 

силни и одржливи практики во регрутирање на 

работна сила, обука и нивно задржување. Дел од 

работата вклучува дневни обуки, менторство, 

советување и насоки за вештини како и личен развој. 

Добрите работни практики на редовна основа 

вклучуваат интервјуа со вработените, со цел следење 

и одржливост на задоволството но и прогрес на 

талентот, нивно вклучување на курсеви, обуки и 

меѓународни семинари.  

Животна средина: 

Со оглед на дигиталната природа на компанијата, се 

одбегнува користење на хартија и печатење, но и 

вклучуваат еколошки материјали во просторот за 

работа со цел заштеда на енергијата. Долгорочната 

стратегијата на компанијата цели кон поддршка и 

помош на бизнисите да одбегнуваат печатење на 

рекламни флаери и целосно насочување кон 

дигитален маркетинг.   

Компанијата во својата визија има за цел да ги гради 

капацитетите на талентите и да создава ИП софтвер 

кој ќе помогне на илјадници компании да ја заштитат 

животната средина. 

Извор на информации Директна анкета со компанијата 
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38. Brza Pratka 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 10-15 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Brza Pratka DOOEL” е приватна компанија со 

екстензивно искуство во полето на карго достава. 

Тие работат на македонскиот маркет од 2009 година 

и имаат развиена широка мрежа на бази и 

подружници во Македонија и регионот. Нивната 

примарната дејност е експресна достава, транспорт 

на документи, карго и други стоки низ Македонија.   

Компанијата исто така нуди меѓунареден регионален 

транспорт на добра со регуларни линии за транспорт 

помеѓу Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Косово 

и Романија. Покрај овие дестинации, тие посредуваат 

ад-хок транспорт до многу повеќе држави од Европа.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Поволни оперативни практики: 

Мисија на компанијата е да обезбеди брза и 

професионална услуга за секаков тип на карго на 

своите клиенти, како би се одржал развој и напредок 

на нивните бизниси. Транспорт на стоки е начин за 

контрибуција во издигнување и одржување на целиот 

економски раст во државата.Корпоративната 

одговорност на компанијата е интегрален дел во 

својата стратегија, интегриран во форма систем на 

вредности  во поглед на социјален, еколошки и 

економски димензии, кој има за цел да поддржи 

бенефити за клиентите, вработените и крајните 

корисници, но и достава на продуктите со услуга 

преку грижа и одговорност кон својата работа, 

луѓето, ресурсите и животната средина.  

Работни практики:  

Компанијата се грижи за вработените и клиентите за 

целосно задоволни, навремено исплатени и да 

обезбеди добри услови за работа. 

Извор на 

информации 
Директна анкета со компанијата 
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39. DB Smetkovoditeli TP Skopje 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 16-25 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Биро за сметководство, книговодство, даночни и ДДВ 

пријави, плати и други сметководствени услуги со 

локација во СКопје. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики: 

Компанијата води посебна грижа за своите вработени 

како навремена заработена исплата, понуда на добри 

услови за работа и мотивирање на вработените со 

бонуси, плаќање на дополнителни работни часови и 

поклони.   

Од друга страна, во практиките на компанија се 

интегрирани комуникација со вработените, динамика 

во решавање на проблемите и понуда на поддршка 

од правна и финансиска точка. 

 

Прашања за корисниците: 

Сите вработени поседуваат максимално одговорен 

однос и високо ниво на одржување релација со 

клиентите преку фокус на индивидуални потреби на 

клиентите.  

Извор на 

информации 
Телефонска анкета 
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 40. Mega Mobil 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Megamobil” е основана во 1996 година. Од своите 

почетоци работи на обезбедување услуги од областа 

на електрониката, телекомуникациите, мобилни 

преносливи уреди како и услуга и продажба на 

резервни делови и додатоци. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Животна средина  

✓ Вклученост и развој на заедницата 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики: 

Клучни елементи на компанијата се: навремена 

исплата кон вработените и државата, вклучување на 

вработените во развојот на бизнисот како и понуда 

на вработените за личен развој и обука.  Во некои 

случаи се понудува постојано вработување и 

финансиски додаток за вработените на подолг рок. 

Животна средина: 

Поради природата на бизнисот со електроника, 

компанијата спроведува практики за правилно 

отстранување на електронското ѓубре што на краток 

и долг рок е многу важно за животната средина. 

Вклученост и развој на заедницата: 

Компанијата има практика да контрибуира и донира 

настани и социјални проекти за подобро општество. 

Извор на 

информации 
Онлајн истражување 
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41. PUSZ ASTREON 

Вид на компанија Социјална компанија  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“PUSZ ASTREON” е нова приватна институција за 

социјална заштита на возрасни лица во Скопје. 

Професионалниот тим за грижа на клиентите работи 

24/7 и е составен од социјални работници, 

физиотерапевти, сестри, негуватели и хигиеничари. 

Компанијата понудува пријатна атмосфера, грижа и 

посветеност на клиентите. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Во своето постоење компанијата инвестира во опрема 

и образование на своите вработени со цел 

обезбедување на услуги со висок квалитет и градење 

на емотивни врски со клиентите. Земено во предвид 

дека растот на компанијата е во 100% зависна од 

корисниците, менаџментот е посветен и инвестира во 

обуки, курсеви и добри практики за нивните 

вработени со цел да обезбеди исклучителни искуства 

на клиентите како и решавање на проблеми на 

правилен начин.   

Компанијата се грижи за здравјето на стари лица и 

им помага да останат социјално активни со цел да се 

чуствуваат среќни како сите други.  

Извор на 

информации 
Интервју преку “Skype” 
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42. Youth4Love 

Вид на компанија Не профитна 

Бизнис сектор Друго 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Оваа не-владина организација има за цел да ја 

едуцира пошироката јавност и да го крене нивото на 

свесност за љубов, почитување, взаемно разбирање 

и толеранција, едукација на младите луѓе за 

културата и полето на социјализација, да им помогне 

на младите да се пронајдат и изградат во 

општеството на професионално и духовно ниво.   

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклучесност и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Како непрофитна организација, нејзините практики 

се тесно поврзани со целите. Низ годините во 

работата со млади, организацијата понудува обуки, 

неформално образование и помага на младите да го 

разберат значењето на општествена вклученост, но и 

успеале да изградат генерации на млади луѓе кои 

помогнале во општеството.  

Организацијата на месечно ниво понудува 

работилници за млади луѓе од 16 до 25 години на 

тема лидерство, развој на меки вештини како и 

проектен менаџмент. Младите кои учествувале на 

овие обуки, понатаму се вклучуваат во проекти за 

општеството, животната средина и човекови права. 

Некои од спроведените активности целат кон 

заедничко разбирање и еднакви права за сите млади 

луѓе во Македонија. 

Извор на 

информации 
Онлајн истражување 
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43. Rainbow Construction, UK, London 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги  

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Градежна компанија со седиште во Тотинг, Лондон, 

основана од мигрант од Полска пред повеќе од 10 

години во Велика Британија. Тие обезбедуваат 

продолжени конструкции, но и покриви со целосна 

реновирање. Гарантираат фиксна цена од почеток 

до завршување на проектот. Компанијата 

вработува работници од мигрантско потекло. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на добрата 

практика 

 

Клиентите се задоволни прецизноста, одличната 

работна етика и редовната комуникација во текот 

на проектот. Сопственикот е флексибилен со сите 

прилагодувања на клиентите, кои ги бараат за 

време на процесот но и препорачува решенија и 

идеи кои ќе го подобрат крајниот резултат. 

Компанијата се обидува да се држи до 

договорениот буџет без дополнителни "скриени" 

трошоци. 

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата. 
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44. Concepti, Ltd., training centre, Łódź, PL 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Concepti” центар за обука е компанија која 

динамично се развива чии цели меѓу другите се да ги 

подобри јазичните вештини кај возрасните. Тие 

ефективно обучуваат и подготвуваат за меѓународни 

испити.  

 Training Centre is a dynamically developing company 

whose goal, among others is to improve language skills 

among adults. They effectively train and prepare for 

international exams. Главните вредности на 

компанијата опфаќаат професионализам, 

индивидуален пристап кон секого кој е учесник на 

обуката, а со тоа и полесно ефективно учење.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата има претставено иновативен систем за 

учење преку интернет, вклучително и онлајн 

состаноци преку користење на софтвер. 

Тренерите нема потреба да од седење во работилница 

и на едно место со учесниците, додека тие не мора да 

патуваат до местото за обука. Понатаму, тренерите 

работат според флексибилен распоред кој го прави 

ова по достапно за нив, а учесниците може да го 

изберат времето за обука. Поголемиот дел од 

наставниот материјал, како и документацијата за 

курсот е во дигитална форма, затоа печатењето е 

ограничено на минимум. 

Извор на 

информации 
Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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45. Jubiler Skorupski, PL 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени Нема информација 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Мала фамилијарна златара со долгогодишна 

традиција. Компанијата е основана во 1970-тите. На 

почетокот нејзината главна област на работење беше 

изработка на златен накит по мерка. Во 80-тите 

години бизнисот почна да се развива, почнаа да 

продаваат производи од сребро, како и часовници. 

Отвориле две нови продавници во 2016 година. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Работни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Асистентите за продажба имаат на располагање кујна 

и простор за релаксација. Со оглед дека повеќето 

вработени комбинираат студии со работата, нивната 

временска рамка е подесена индивидуално според 

нивното слободно време.  

Оваа флексибилност е многу погодна, сопствениците 

ги заменуваат асистентите за продажба кога тие не 

се во можност да дојдат на работа, главно за време 

на викендите (саботите). Сопствениците исто така, ги 

поддржуваат и помагаат своите вработени во 

зафатените периоди од годината кога повеќе клиенти 

ги посетуваат продавниците. 

Компанијата води посебна грижа за безбедноста на 

асистентите за продажба со напреден бебзбедносен 

систем за надгледување. 

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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46, Jubiler Skorupski, PL 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени Нема информација 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Мала фамилијарна златара со долгогодишна 

традиција. Компанијата е основана во 1970-тите. На 

почетокот нејзината главна област на работење беше 

изработка на златен накит по мерка. Во 80-тите 

години бизнисот почна да се развива, почнаа да 

продаваат производи од сребро, како и часовници. 

Отвориле две нови продавници во 2016 година. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Сопствениците на компанијата имаат инсталирано 

најефикасни и еколошки топлински пумпи за да ги 

намалат трошоците и да ја заштитат животната 

средина.  

Топлинските пумпи не испуштаат издувни гасови или 

други хемиски соединенија, како во процесот на 

загревање на други материјали, како што се: масло за 

греење, природен гас или јаглен. Најголем дел од 

пакувањето се рециклира и употребата на пластични 

кеси за еднократна употреба е сведена на минимум, а 

најголем дел од пакувањето доаѓа од рециклирана 

хартија. 

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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47. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Агенцијата за преводи “SENS” е основана во 2000 

година во зачетоците на 21от век и од почетокот е 

фокусирана на проширување на најнова технологија.  

Софтверот што го користат не само што го прави 

поефикасен преводот и лекторирањето, туку и им 

овозможува побрзо да испорачуваат квалитетни 

преводи, предност што ја ценат нивните клиенти. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Рекламните примери се направени од биоразградливи 

материјали, пенкала кои се делат на корпоративни 

клиенти се направени од биоразградлива пластика 

базирана на пченка. На овој начин, компанијата го 

ограничува нивното негативно влијание врз 

природната средина. 

Повеќето од документите, доколку не е потребно 

поинаку, истите циркулираат во електронска форма, 

а поголемиот дел од комуникацијата се врши преку 

електронска пошта. 

Соработката со преведувачите и уредниците од други 

земји се одвива онлајн, така што патувањето е 

речиси елиминирано.  

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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48. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Агенцијата за преводи “SENS” е основана во 2000 

година во зачетоците на 21от век и од почетокот е 

фокусирана на проширување на најнова технологија.  

Софтверот што го користат не само што го прави 

поефикасен преводот и лекторирањето, туку и им 

овозможува побрзо да испорачуваат квалитетни 

преводи, предност што ја ценат нивните клиенти. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Агенцијата ги поддржува писателите чија главна 

активност е пишување. Спонзорира објавување на 

помалку популарни, талентирани или нови уметници, 

кои не можат да си дозволат да ги објавуваат своите 

книги.  

Агенцијата го кофинансираше поетскиот постер 

"Pomieszczenie" на локалната поетеса Јоланта 

Совинска-Гогац, објавена како дел од поетската 

серија од издавачката куќа “Kwadratura” на “Łódź” 

Културниот центар. На овој начин, Агенцијата им 

помага на локалните уметници и ја поддржува 

локалната култура. 

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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49. Kinga Pędzimąż, translating services and language courses 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата работи во Полска од февруари 2015 

година. Нејзиниот обем на активности вклучува 

превод на документација од медицинска и еколошка 

природа, како и обезбедување на обука и курсеви по 

англиски јазик. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Концептот за корпоративна општествена одговорност 

и одржлив развој беа важно прашање за време на 

процесот на поставување и почетокот на деловните 

активности.  

При креирањето на стратегијата беа земени предвид 

социјалните интереси во областа на работењето на 

компанијата и заштитата на животната средина. 

Компанијата генерално е фокусирана на клиенти од 

“Podkarpackie”, “Świętokrzyskie” и “Małopolskie“ 

областите во југоисточниот дел од Полска, каде 

пристапот до услуга за квалитетни преводи и курсеви 

по англиски јазик е лимитирана.  

Зголемувањето на побарувачката за медицински 

преводи и лимитираност на компании кои нудат 

вакви услуги беше еден од факторите што влијаеше 

на започнувањето на бизнисот. 

Извор на информации Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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50. MENA Sylwia Lont 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Компанијата е центар за обука и јазици која понудува 

курсеви по шпански, англиски и арапски јазик. 

Основачот на центарот госпоѓа Силвија Лонт сакала 

да направи место каде учениците ќе искусат 

интезивен контакт со странските јазици и култура на 

регионот.   

Едукативната понуда на “Al-andalusсе” се однесува на 

медитеранските традиции, а внатрешноста на 

училниците е да ги стимулира сетилата и да го 

промовира учењето. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Во областа на "вклученост и развој на заедницата" – 

активностите на компанијата целат кон создавање на 

свесна заедница преку размена на знаења за 

различни јазици и култури.  

Центарот организира културни настани, чија главна 

цел е запознавање на клиентите со шпанската и 

арапската култура. Училниците се дизајнирани со 

големо внимание, секој детаљ е размислуван и 

внимателно планиран. Тие се полни со предмети 

поврзани со одредена култура, така што клиентите 

може да доживеат целосно потопување во јазикот и 

културата и да ја почувствуваат атмосферата на 

Шпанија и арапските земји. Исто така се нудат и 

специјални обуки за тренери, со цел да се прошират 

нивните културни знаења и да се подигне нивната 

свест. 

Извор на 

информации 
Директен контакт со сопственикот на компанијата 
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51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór,  the law firm 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 16-25  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Адвокатската фирма ја основаа адвокатите кои во 

2001 година, по многу години успешна соработка, 

одлучија да ги комбинираат своите различни 

професионални искуства во рамките на еден проект. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Горд на длабоко вкоренето, долгогодишно и многу 

ценено про боно искуство. Нивната работа за про 

боно клиенти е вклучена во сите области. Тие го 

даваат истиот непоколеблив ангажман и експертиза 

за нивните про боно прашања како што прават со 

сите други правни прашања. Како резултат на тоа, 

духот на јавната служба го збогатува разбирањето на 

поголемите заедници на кои сме дел. Вклучувањето 

на заедницата е суштинска димензија на растот и 

развојот на фирмата. 

Фирмата им служи на оние кои имаат потреба. Дали 

заштитата на уставните права, зачувување на 

животната средина, застапување на сиромашните 

лица во кривични предмети, борбата со сиромашните 

луѓе, бранење на постарите лица, бездомници, лица 

со хендикеп или олеснување на усвојувањето, 

нивните адвокати ги застапуваат оние кои инаку не 

можеа да си ги дозволат.  

Тие силно ги охрабруваат нивните адвокати да 

учествуваат во про боно културата како дел од 

нивната тековна работа и да го поддржат таквиот 

став во текот на нивните кариери. Тие им 

дозволуваат на нивните млади правници да посветат 

значителен дел од своето време да се справат со про 

боно случаи, помагајќи им на сиромашните поединци 

или организации кои бараат насоки во навигацијата 

на нашиот правен систем.  

Извор на информации http://kkpw.pl/en/pro-bono/  
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52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 10-15  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Фирмата "Herman Ewelina Gotowicka”, ја започна 

својата активност во 2006 година, а се наоѓа во мало 

село “Szpietowo” Полска. Таа е производител на 

производи кои се спремни/готови за јадење. 

Фирмата понудува производи како кнедли, 
палачинки, крокети, а сите се произведени на 
традиционален начин врз основа на локални рецепти 

од таа област, со користење на природни зачини и 
без конзерванси (глутамат, натриум или филер). 

Сопствениците го поддржуваат претприемништвото и 
локалниот пазар на трудот, купуваат производи од 
локални добавувачи. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Сопствениците се грижеа за зголемување на 

ергономијата, рационално управување со отпадот и 

економично користење на комуналните услуги – 

вклучително и намалување на потрошувачката на 

енергија и гас.  

Поради купувањето на сепаратор за маснотии и 

користење на уреди за повторна употреба на вода 

кои работат на затворен циклус, ризикот од 

контаминација на подземните води е намален. 

Фабриката, има преземено активности за 

подигнување на свеста кај вработените како да го 

ограничи користењето на ресурсите или да заштеди 

топлина на пример преку брзо и ефикасно 

проветрување на просториите, или контрола на 

топлината на радијаторите. 

Извор на информации http://garmazeria.com.pl/  
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53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 10-15  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Фирмата "Herman Ewelina Gotowicka”, ја започна 

својата активност во 2006 година, а се наоѓа во мало 

село “Szpietowo” Полска. Таа е производител на 

производи кои се спремни/готови за јадење. 

Фирмата понудува производи како кнедли, 
палачинки, крокети, а сите се произведени на 

традиционален начин врз основа на локални рецепти 
од таа област, со користење на природни зачини и 

без конзерванси (глутамат, натриум или филер). 
Сопствениците го поддржуваат претприемништвото и 
локалниот пазар на трудот, купуваат производи од 

локални добавувачи. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Како дел од иницијативата "Локален договор за 

одржлив развој", компанијата е вклучена во 

решавањето на важни општествени проблеми, меѓу 

другото и правилно искористување на отпадот, 

пренос на храна за општествено корисни цели или 

поддршка на одржлива потрошувачка. Фабриката 

воспостави дијалог со различни форми на институции 

кои се дел од нејзината социјална средина: 

училишта, детски градинки, волонтерски групи кои го 

изработија "Проектот за благородни кутии" итн. 

“SZLACHETNA PACZKA” проектот Благородна кутија е 

направен во 2001 година да обезбеди поддршка за 

фамилиите кои едвај преживуваат за време на 

Новогодишните празници. Главната идеја е мудро да 

се помогнува преку обезбедување директна помош 

на начин кој е ефективен, конкретен и значаен, но 

исто така дава надеж и импулс да делува на 

семејствата кои се загрозени. 

Извор на информации http://garmazeria.com.pl/  

 

  

http://garmazeria.com.pl/
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54. Harineras Villamayor S.A. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Земјоделство 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во 1934 година, “Harineras Villamayor” е 

компанија посветена на аграрната средина. 

Стратегијата на компанијата се базира на темелните 

вредности на одржливиот развој и почитувањето на 

животната средина. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Оваа компанија е посветена на производство на 

висококвалитетни производи со цел да ги задоволи 

очекувањата на своите клиенти и во исто време да се 

грижи за животната средина, бидејќи одржливиот 

развој е клучно прашање за оваа компанија која 

работи во аграрниот сектор. 

Нејзината визија вклучува квалитет, услуга, 

безбедност на храна и иновации но и се обидува да 

им понуди на своите корисници се што им е потребно, 

имајчи го во предвид општеството и животната 

средина во која живееме. 

Компанијата гарантира квалитет и услуга за храна на 

потрошувачите преку воведување на нова опрема, 

дистрибуција и иновативни техники на одгледување.  

Компанијата ги споделува информациите и знаењата 

со своите добавувачи на житарици со цел да го 

понудат најдобриот производ, но и секогаш со 

почитување на животната средина. 

Тие се и првата ваква компанија во нивниот регион 

која има добиено европски сертификат за компанија 

пријател на екологијата, како признание за нивното 

одржливо производство.  

Извор на 

информации 
https://www.harinerasvillamayor.com/ 
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55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Останато 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во 1962 година во Каталонија, оваа 

компанија работи во секторот на хемиски производи 

наменети за одржување на индустријата. Системот на 

компанијата се базира на учество со капитал во 

заедницата и трудот. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практирки  

✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата ги заснова своите напори со цел да ги 

вклучи своите вработени во одлуките, и креирање на 

заеднички систем за работа.  

Вработените имаат шанса да станат акционери во 

компанијата и да учествуваат на состаноците а со тоа 

и процесите на донесување одлуки.  

Преку овој процес нивните вработени имаат право на 

глас, што исто така ја зголемува нивната посветеност 

кон компанијата, а од друга страна им овозможува на 

компанијата подобро да ги запознаат работниците. 

Компанијата понудува обука за децата на 

вработените. Тие имаат развиено план за обука 

наменет за младите луѓе помеѓу 16 и 18 години, а 

исто така им овозможуваат стажирање во летниот 

период. 

Со тоа, младите луѓе можат да се стекнат со 

вистинско работно искуство и се подготвени да се 

соочат со предизвиците во вистинскиот работен 

систем; компанијата има на располагање млада 

работна сила со потребната подготовка; тоа е 

корисна политика за борба против младата 

невработеност.  

Извор на 

информации 
http://euroquimica.com/  
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56.  Asociación Alanna 

Вид на компанија Не профитна  

Бизнис сектор Останато  

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Ова здружение е основано во 2002 година од група 

жени кои спроведуваат социјално едукативни 

програми насочени кон вклучување на жените во 

случаи на социјална исклученост. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Поволни оперативни практики 

Краток опис на 

добрата практика 

 

Оваа фондација им овозможува на своите работници 

да го организираат своето работно време според 

нивните планови. Работодавците имаат шанса да 

работат колку што сакаат во одреден ден или период, 

акумулираат слободни расположиви часови за 

подоцна да ги користат како слободно време како што 

сметаат дека е соодветно. 

Работниците на овој начин се чувствуваат поудобно 

на работа, бидејќи тие се способни да го 

организираат и балансираат својот личен и приватен 

живот, како и да одлучат за погодно работно време. 

Оваа практика се рефлектира во работната 

атмосфера која не создава ниво на стрес или 

конфликт. Понатаму, оваа практика се пренесува во 

зголемување на продуктивноста, што е исто така 

корисно за самата компанија. 

Односот врз основа на доверба е воспоставен помеѓу 

организацијата и работниците, бидејќи тие стануваат 

одговорни за донесените одлуки. 

Извор на 

информации 
http://www.alanna.org.es/  
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57. Ecoalf 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Останато 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

компанијата е основана во 2009 година и создадена со 

идејата за одржлива мода поради прекумерната 

употреба на природните ресурси. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина 

Краток опис на 

добрата практика 

 

“Ecoalf” е компанија која сериозно ги сваќа влијанијата 

врз животната средина. Според нивниот главен 

директор, продуктите кои компанијата ги произведдува 

имаат ист квалитет, дизајн и перформанси како и сите 

продукти кои не се рециклираат, со една разлика дека 

не ги користат природните ресурси во производството.    

Во текот на процесот на производство, компанијата 

користи рециклирани суровини, секогаш барајќи 

најдобар квалитет. Тие користат неупотребливи мрежи 

за риболов, пластични шишиња, употребувани гуми, 

индустриска волна итн. Благодарение на оваа 

политика, тие ги прават луѓето свесни за промените во 

животната средина и предизвиците со кои се 

соочуваме. 

Компанијата работи ефикасно кога управува со овие 

ресурси, а истовремено коа се прават производите таа 

влијае како на брендот така и на квалитетот. 

Компанијата работи на неколку проекти во кои 

соработуваат со фудбалските екипи од Депортиво Ла 

Коруња, но и на проектот “Upcycling the Oceans 

Thailand” кој започна во 2016 година. Во овој последен 

проект, компанијата сака да ja зголеми свеста на 

туристите и локалните жители за проблемот. 

Извор на 

информации 
https://ecoalf.com/es/compromiso/  
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58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados) 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 10-15  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Ricardo Luz y Asociados S.L” е компанија која повеќе 

од 14 години има искуство во понуда на услуги како 

советување и консултации за компании и 

индивидуалци во полето на правото, сметководството, 

маркетинг, даноци и останато.  

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Работни практики  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Оваа компанија им нуди на своите вработени можност 

за работа на далечина, така што тие можат да работат 

на погодно место различно од нивното вообичаено во 

канцеларијата. 

Преку ваквов тип на понуда, имаат за цел да ја 

намалат анксиозноста, да го подобрат квалитетот на 

животот, да ги подобрат работните перформанси и да 

го подобрат распоредот на работниот ден. 

Компанијата сака да им понуди на своите вработени 

можност да управуваат со подобра грижа за стари 

лица, лица со посебни потреби, деца, без да ги 

запостават должностите на работа. Вработените имаат 

пристап до серверот и документите на компанијата од 

домовите, така што не мора да одат на нивното 

работно место секој ден. 

Полесно е да се најде рамнотежа помеѓу нивниот 

работен живот и нивниот личен живот. Оваа практика 

има за цел создавање добри работни услови за 

вработените и подобрување на работната средина 

преку инвестирање во човечки капитал (управување 

со работниот живот). 

Извор на 

информации 
http://asesoresrla.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asesoresrla.com/
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59. Inoxnalon 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Производство 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Оваа компанија е создадена во 1996 година, како 

алатка за задоволување на зголемената побарувачка 

на пазарот за употреба на метални делови во 

градежништвото. Таа стана лидер во оваа област, 

преку трансформирање на материјали во било кој тип 

на челик. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Прашања за корисниците  

Краток опис на 

добрата практика 

 

“Inoxnalon” работи напорно за да обезбеди 

персонализирана услуга на своите клиенти, преку 

понуда на можност да ги изразат своите ставови во 

текот на целиот процес на купување. 

Тие им нудат на своите клиенти анкети, за да можат да 

го измерат нивото на квалитетот на услугата / 

производ што го добиле купувачите, како и нивните 

очекувања. 

Компанијата ги обработува сите информации за да го 

контролира целиот процес од времето кога клиентот 

ќе нарача додека не го добие како и во случај на 

сомневања или прашања. Затоа, центарот за услугата 

го следи целиот процес на задовослството на клиент. 

Овој систем им овозможува на компанијата да има 

многу информации за своите клиенти и податоци 

поврзани со нив, со цел да се подобри односот помеѓу 

компанијата и клиентот но и да се обезбеди подобра 

услуга, поприлагодена на нивните потреби. 

Бидејќи клиентот е во центарот на процесот, тие нудат 

по-персонализирано искуство кое исто така се 

претвора во зголемување на конкурентноста. 

Извор на 

информации 

http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/document

os_adjunto287.pdf 

 

 

 

 

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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60. Tabú Comunicación, S.L. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во 1995 година, оваа компанија вработува 

квалификувани професионалци. Нејзината главна 

активност вклучува планирање, советување, 

уредување, снимање и друго. Тимот работи со 

технички алатки кои постојано се ажурираат за да 

обезбедат најдобри решенија не само за клиентите 

туку и за компаниите и јавните институции со кои 

работат. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата има спроведно проект наречен "Proyecto 
Tiende a Infinito". Темата е како младите луѓе да 
направат истражувања при креирање на производи, 

да дијагностицираат и воведуваат иновации со 
користење на најнова технологија. Тоа е серија на 

аудио-визуелен материјал со интервјуа направени со 
други здруженија како што се “Empresa Mujer, ASEM, 
AJE, Jóvenes Empresarios” на млади претприемачи. 

Целта и намената е да се промовира и вреднува 
иновативната култура на компанијата. 

Тука се разгледуваат различни теми: Екодизајн; 
дијагноза базирана на “DNA”; акустика и животна 
средина; иновации во текстилната индустрија. 

Компанијата e фокусирана на вклученоста и развојот 
на заедницата да расте преку соработка со други 

компании и локални организации. 
Што се однесува до придобивките што младите 
претприемачи можат да ги добијат од ова искуство, 

познавањето и покажувањето на нивниот талент за 
други компании или претприемачи е добра идеја.  

Нивните идеи можеби изгледаат инспиративно и 
иновативно но привлекуваат внимание. На крајот, 
придобивките се обострани на младите но и на 

заедницата. 

Извор на 

информации 

http://tabucomunicacion.com/  

 http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documen

tos_adjunto287.pdf  

Webpage of the project: 

http://www.foroempresarias.com/tiendeainfinito.asp  

http://tabucomunicacion.com/
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.foroempresarias.com/tiendeainfinito.asp
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61. Prematecnica 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Останато 

Број на вработени 26-50 

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во Мадрид во 1961 година, компанијата 

започна да дистрибуира опрема и алатки за плави 

чипови кај процесите и енергетските индустрии. Сега, 

има стручен тим кој работи на заштитата на 

животната средина, безбедноста и енергетската 

ефикасност. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 

✓ Работни практики  

✓ Вклученост и развој на заедницата  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики: 

Оваа компанија ја идентификува потребата да се 

најде алтернативна енергија, што предизвика да се 

одлучат за обновлива енергија. Во овој сектор, 

техничарите претставуваат еден од клучните 

вработени, важно е да се воспостави механизам за 

управување со човечки ресурси кој гарантира 

перформанси, креативност и иновации. “Prematica” 

воспостави политика за состаноци: сите состаноци 

секогаш се одржуваат наутро за да се олесни 

достапноста на работниците. Нејзините вработени, 

исто така, имаат корист од различни иницијативи, 

како што се слободни денови за Бадник или на 

новогодишна ноќ. Иницијатива има во компанијата 

еден вработен кој не припаѓа на Управниот одбор 

секогаш е поканет на состаноците, така што секој 

може да учествува и да даде свое мислење. 

Вклученост  развој на заедницата: 

Компанијата спроведува некои иницијативи со 

вклучување на заедницата како што е донација од 

0,1% од вредноста на нарачките што клиентите ги 

поставуваат кон невладината организација по свој 

избор или избрана со гласање меѓу вработените. 

Понатаму, нудат можност да волонтираат преку 

организацијата “Achalay” и истотака се вклучуваат во 

иницијативата/кампањата за прибирање на храна кон 

банките за храна. 

Извор на 

информации 
http://www.prematecnica.com/en/index.html  

 

http://www.prematecnica.com/en/index.html
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62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L. 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Услуги 

Број на вработени 16-25  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

“Oiza & Asociados”е компанија за консултации 

специјализирана преку квалитет, животната средина и 

индустриска безбедност. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Работни практики  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Работни практики: 

Компанијата создава средина за вработените во кои 

тие можат ефикасно да работат, да се одморат и да 

имаат флексибилност. 

Овие мерки им овозможуваат на работниците да ја 

организираат својата работа и да имаат подобар 

работен однос - приватниот живот. Родителите имаат 

платено отсуство за да присуствуваат на часови по 

породување; постои и можност за работа од дома 

привремено или за време на грижата за болен член на 

семејството или во случај на раѓање на детето. 

Ова консултантство, исто така, нуди автономија во 

распределбата на породилното отсуство и дозволата за 

доење, за да им се овозможи на работниците да го 

прилагодат своето работно време на нивните потреби. 

Овие мерки не ги зголемуваат само обврските на 

работниците туку и нивната продуктивност. 

На вработените им се дава можност да посетуваат 

посветени обуки за време на работното време. 

Извор на информации http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm 

 

 

 

  

http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm
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63. Ekohunters 

Вид на компанија Профитна  

Бизнис сектор Останато 

Број на вработени 0-9  

Портфолио на 

организацијата / 

компанијата 

Основана во 2013 година, компанијата работи како 

најголем светски каталог на производи со одржлив 

дизајн. 

Класифицирање на 

практиките од КОО 
✓ Животна средина  

Краток опис на 

добрата практика 

 

Компанијата промовира одговорна употреба на 

произведени производи, не само социјално туку и 

еколошки. 

Тие имаат за цел да покажат дека дизајнерската 

индустрија и архитектурата исто така може да бидат 

одржливи и имплементирани на еко-пријателски 

начин. 

Тие имаат развиено сертификат наречен “SEKO” кој ги 

идентификува еколошките и одржливите производи на 

секторо, работат само со материјали и производи кои 

го добиле овој сертификат, се рециклираат, повторно 

употребуваат, се биоразградливи и без никакви 

токсични состојки. 

Тие се насочени кон благосостојбата на компанијата, 

донирајќи 1% од придобивките за социјални или 

еколошки организации кои работат на постигнување 

на поправедно и одржливо општество. 

Извор на информации 

https://www.ekohunters.com/es/    

http://eco-circular.com/2018/02/21/economia-circular-

proyecto-de-exito-ekohunters/  

  

 

  

https://www.ekohunters.com/es/
http://eco-circular.com/2018/02/21/economia-circular-proyecto-de-exito-ekohunters/
http://eco-circular.com/2018/02/21/economia-circular-proyecto-de-exito-ekohunters/
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Заклучоци 

 

Корпоративната општествена одговорност (КОО) расте со различен ритам и таа 
варира од континент до контитент, од држава до држава, од сектор до сектор и 
компанија од компанија. 

Како што глобализацијата се зголемува, така и бројот на компаниите кои 
применуваат КОО насекаде низ светот. Општествените и прашањата за 

животната средина како што се глобалнто затоплување, загадувањето, фер 
трговија, етичко вработување се главен фактор во ова важно издигнување. 

Натпреварувањето помеѓу компаниите водат кон зголемен поглед на улогата на 
бизнисите во општеството, се издигнуваат на економските и правните фактори 
и вклучително аспектот на социјалност. Во последно време потрошувачите 

повеќе ги вреднуваат општествените и еколошките перформанси на 
компаниите.  

Во секој случај, практиките и перформансите на КОО се различни и варираат во 
земјите поради политичко економските институции како што се социјалните 
држави, синдикатите, образовните и финансиските системи итн. 

Европската унија е првата организација која го применила системот на КОО 
движењето. Неколку причини го поткрепуваат овој факт. Иако се има случено 

безброј злоупотреби во нејзината историја, во Европа традиционално има 
повеќе конзистентни вредности, норми и перцепции за КОО отколку во другите 
области во светот; Европските компании имаат тенденција да имаат посилни и 

пошироки пристапи кон меѓусебните односи на чинители. 

Европската комисија има побарувања кон одредени компании да откријат 

нефинансиски информации во нивното известување, вклучувајќи го и начинот 
на кој тие управуваат со социјалните и еколошките предизвици, но се однесува 
само на околу 6.000 големи компании. 

Ова го остава надвор доминантниот облик на претпријатја во ЕУ: микро и мали 
компании. 

Многу од бенефитите на КОО се исти за компании од различни големини. 
Компаниите добиваат компетентен персонал, зголемена репутација и пониски 
долгорочни трошоци. Меѓутоа, малите бизниси исто така можат да бидат 

заинтересирани за некои други придобивки.  

На пример, креативните политики на КОО и социјалното претприемништво може 

да имаат улога во поттикнување на неверојатни иновации. Денешната 
економија се повеќе е водена врз основа на знаење. За малите бизниси кои 
немаат напреден тим за истражување и развој, со примената на КОО може да 

постане одличен начин да се трансформира бизнисот и производите преку 
вклучување на свежи идеи. 

Анкетите и понатаму укажуваат на тоа дека етиката и моралот се првите 
поттикнувачи во КОО поготово за малите бизниси. Корпоративната општествена 
одговорност може да ги подобри локалните заедници, да доведе до нови 

деловни партнерства и да поттикне иновации.  

Се надеваме дека овој Водич за добри практики ќе биде корисна алатка за 

инспирација и креативни решенија и каде малите и микро претпријатија ќе ги 

однесе во чекор подалеку во нивните активности.   

 




