
Дводневна конференција за вмрежување на тема „Женското
претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ” беше

одржана во Скопје
На 19 и 20 ноември 2018 година во Хотел Холидеј Ин, Скопје се одржа Финалната конференција за вмрежување на тема:

„Женското претприемништво и предизвиците за интеграција во ЕУ”. Оваа конференција беше дел од проект „Јакнење

на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните

реформи во областа на економската политика – We-Contribute".

На настанот учествуваа 200 учесници. Дел од учесниците беа од  граѓанскиот сектор кои имаат искуство и интерес за

работа во полињата на женското претприемништво, имаше учесници од министерствата кои работат на оваа

тематика и секако учесници од бизнис секторот кои имаа можност да се вмрежат со потенцијалните партнери во текот

на конференцијата.

 



Дводневната финална конференција на проектот содржеше четири панел дискусии преку кои претставниците од

различни Министерства, институции, организации и компании имаа за цел да ги изнесат своите гледишта, ставови и

истражувања во однос на оваа тема.

Во отварањето на конференцијата свое излагање имаше и Министерката без ресор задолжена за странски инвестиции

Зорица Апостоловска која истакна дека определбите на Владата за позитивни економски резултати, остварување на

одржлив раст и развој дава еднакви можности за сите бизнис-иницијативи вклучувајќи го и женското

претприемништво, што се постигнува и преку градењето на институционалниот однос кон жените претприемачи. Во

тој контекст Апостоловска покрај зголемувањето во буџетот за 2019-та од 37 проценти на средствата за конкурентност,

исто така ја издвои важноста на владиниот документ – Стратегија за женско претприемништво 2019-2023 која е во

финална процедура.

 

 

Првата панел дискусија беше на тема: Вклученоста на владините
институции во можности за поддршка и развој на женското

претприемништво



каде што свое излагање имаа: Г-ѓа Сања Саздовска, Државен советник национален координатор за репродуктивно

здравје во Министерство за здравство, Г- ѓа Елизабета Тодорова, Раководител на одделение за претприемништво и

конкурентност на МСП во Министерство за економија, Г-ѓа Ѓултен Мустафова, Раководител на сектор за еднакви

можности во Министерство за труд и социјална политика и Г– ѓа Виолета Стојановиќ Координатор за активни мерки за

вработување во АBРМ. Беше споделено дека развојот на женското претприемништвото е клуч за економскиот раст на

земјата. Женското претприемништво игра многу важна улога во постигнувањето на целите на развој на нови работни

места во специфичните индустрии. Од досегашните гледишта, жените претприемачи имаат различни вештини,

поседуваат знаење за да влезат во бизнисот, имаат тенденција од различни мотиви и намери во претприемништвото

од мажите. Со цел да ја балансираат рамнотежата меѓу работата и животот, жените во однос на мажите имаат

поголема веројатност за да создадат услови за самовработување. Целта на министерставата е да најдат начини да ги

поттикнат жените претприемачи кои допринесуваат до подобра економска состојба и искоренување на

сиромаштијата преку обезбедување и создавање на нови вработувања. Претставниците на овој панел дискутираа за

мерките, можностите како и поддршката која ја даваат Министерствата и владините институции за раст и развој на

женското претприемништво.
 

 



Втората панел дискусија беше на тема: Важноста на граѓанските организации за ЕУ
интегративните процеси во полето на женското претприемништво каде што свое

излагање имаа:

Г-ѓа Драгица Јерков од Здружение на бизнис жени Круг, Хрватска, Г-ѓа Данела Арсовска од ССКМ, Г-дин Радмил

Поленаковиќ од Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење, Г-дин Миле Бошков од БΚΜ и Г-

дин Ѓоко Вукановски од ОΡМ. Беше произнесено дека  предизвиците што жените ги идентификуваат при отпочнување

бизнис вклучуваат обесхрабрување на социјалните и културните ставови, поголеми потешкотии во пристапот до

почетно финансирање, помали и помалку ефективни претприемачки мрежи и рамки на политики кои го

обесхрабруваат женското претприемништво.
 

 

Но, тука се традиционалните инструменти како што се обуки на кои жените имаат можност да се запознаваат и да се

вмрежуваат и секако грантовите кои се користат за справување со овие бариери. Овие пристапи во иднина треба да се

прошират,со цел  да имаат целосен дофат на населението. Секој од говорниците имаше можност да го претстави својот
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допринес од својата организација што ја претставува во однос на женското претприемништво. Присутните одблизу

имаа можност да слушнат и да се запознаат со жени претприемачи од Хрватска кои во делот од вмрежувањето

безрезервно ги споделија успешните приказни и предизвици со кои се соочуваат во Хрватска. Беа споделени и

статистички информации од страна на истражувања и анкети спроведени за оваа тема од страна на говорниците кои

имаа свое излагање во овој панел.
 

 

 



Третата панел дискусија беше на тема: Придобивките и предизвиците
со кои се соочуваат жените претприемачи

Говорниците во оваа панел дискусија кои имаа свое излагање беа претставници од бизнис сектор: Г-ѓа Пенка

Мукаетова – Консалтинг интер груп, Кавадарци, Г-ѓа Сузана Наумоска - Изида Охрид, Г-ѓа Тања Дејаноска – Дентал

интернационал – Дејаноски, Г-ѓа Билјана Индова – Пхарма Линк Б&ГП, Г-ѓа Весна Апостолоска – Мали нешта Скопје. Во

овој дел од Финалната конференција, претставниците од бизнис секторот имаа можност да го раскажат својот пат до

успехот, чекорите кои тие ги направиле за денес бидат успешни жени претприемачи.  Искусен претприемач верува во

своите сопствени идеи и инстинкти и знае колку е важна самодовербата за неговиот успех. Претприемач којшто е на

почетокот на својата кариера мора да биде многу упорен, посветен и вреден. Колку подлабоко зачекорува во

претприемничките води, толку повеќе овие особини треба да се истакнуваат и продлабочуваат.
 

 





Четвртата панел дискусија беше на тема: Искуства и успешни приказни во
поддршка на женското претприемништво

 

Настанот покрај панел дискусиите имаше и „Б2б“ (бизнис со бизнис средби за вмрежување) каде жените

претприемачи имаа можност директно да се поврзат меѓусебе и да разговараат за идни можности за соработка.

Претприемачите имаа можност при регистрација за конференцијата да се регистрираат и за состаноците. Тие го бираа

својот потенцијален партнер и преку 15 минутни средби имаа можност да ја претстават својата работа или својот

производ на потенцијалниот партнер.
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На конференцијата се реализираше и презентација на  ресурсите кои произлегуваат од овој проект:

Веб-портал кој беше креиран како дел од механизмот на активностите кои ги спроведува Националниот совет

за женско претприемништво, кој е предвиден како виртуелен простор за спроведување и олеснување на

размена на информации, најдобри практики и online конуслтации.  https://wecontribute.mk/

Електронски билтени кои излегуваат на месечно ниво а содржат вести за активностите на проектот и членките

на Национален совет за женско претприемништво, настани, работилници и обуки за градење капацитети,

повици за аплицирање, успешни пракси од граѓанските организации, извештаи од истражувања и многу други

корисни информации.

Веб банери кои служат за промоција на проектот, проектните резултати и запознавање на таргет групите со

активностите кои се реализираат како дел од проектот.

Важни документи како што се економски анализи, извештаи за потребите на граѓанските организации,

брошури, истражувања и сл.

Кратки политички анализи на јавни политики.
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Овој билтен е изработен со финансиска поддршка на Европската унија. За неговата содржина единствено е одговорен
авторот и истиот не ги изразува гледиштата на Европската унија

 

Одјави се!
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