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Вовед 

Цел 

Овој извештај има за цел да одговори на потребите на иницијаторите на мрежата 
на провајдерите за образование на возрасни за подобро разбирање на нивниот 
контекст и засегнатите страни за подобро разбирање на нивната содржина и да им 
даде можност за нивно унапредување. Благодарение на овој извештај, партнерите 
од проектот Нет Воркс (Net-Works) како и други потенцијални организации кои се 
заинтересирани за создавање или зацврстување на мрежата на провајдери за 
образование на возрасни за учење преку работа можат да ги идентификуваат 
клучните актери, потенцијалните корисници, соодветната легислатива и 
финансиски инструменти кои се на сила во анализираните земји. Накратко, ова 
истражување одговара на  специфичната цел за градење капацитети на (OMT1 
Градење на капацитетите на мрежата) од проектот Net-Works кофинансиран од 
програмата Еразмус+. Овие цели особено се однесуваат на недоволната 
поврзаност и вмрежување помеѓу различните субјекти вклучени во социјалната 
инклузија и образованието на возрасните на работното место и се обидуваат да 
развијат синергии и да воспостават дијалог кој обезбедува размена на вештини и 
искуства во рамките на социјалната економија и пошироко преку соработка со 
јавните носители на одлуки и со спроведување на позитивни акции за лобирање.  

Истражувачка област 

Овој извештај ги анализира податоците собрани од сите Проект партнери како одраз 
на содржината на давателите на образование на возрасни за учење преку работа, 
содржината на 7 земји кои го имплементираат проектот, односно Унгарија, Ирска, 
Северна Македонија, Португалија, Романија, Србија и – згора на тоа, конзорциумот 
одлучи да додаде други европски земји за компаративни цели, благодарение на 
обемот на географскиот опсег на еден од партнерите. Оттука, извештајот севкупно 
дава анализа за 19 европски земји. Податоците беа собрани од Фишето за Извештај 
за земјата што секој проектен партнер го пополни по длабинско истражување и 
анализа, како што следува:  

  ГП –Галилео Проџети (GP – Galileo Progetti), Унгарија; 
  ИСЕН – Ирска Мрежа на Социјално претпријатие(ISEN – Irish Social 

Enterprise Network), Ирска; 
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 ИРЗ –Институт за Развој на Заедницата(CDI – Community Development 
Institute), Северна Македонија; 

 А3С (A3S) – Португалија; 
 АФФ – Ателие Фара Фронтиер (AFF – Ateliere Fara Frontiere), Романија; 
 ИДЦ – Иницијатива за Развој и Соработка (IDC – Initiative for Development and 

Cooperation), Србија; 
 АССЕ – Асоцијација за Социјално Економски претпријатија(ASSE – 

Association of Social Economy Entities), Словачка; 
  ЕНСИЕ (ENSIE)– Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Франција, Грција, 

Италија, Летонија, Холандија, Полска, Словенија, Шпанија. 
 

Имено, во сите поглавја на овој извештај, најпрво, истражувањето се заснова на 
земјите кои го имплементираат Net-Works проектот, потоа извештајот накратко ја 
претставува состојбата како и релевантни информации на гореспоменатите 
дополнителни Европски земји, кои што беа анализирани за компаративни цели.  

Дефиниција 

Во овој извештај и во проектот Net-Works, ќе ги сметаме давателите/ провајдерите 
на образование за возрасни за учење преку работа како СПРИ (Социјални 
Претпријатија за Работна Интеграција), со оглед на тоа што партнерите се мрежа 
на  Социјални претпријатија за работна интеграција. 

СПРИ се дефинирани  со три идентификациски принципи: 

1. Тие се претпријатија чија основна цел е социјална и професионална 
интеграција на обесправените лица;  

2. Тие се претпријатија во сржта на економскиот систем;  
3. Тие развиваат силна педагошка димензија.  

Со ова мислиме на обесправените лица како лица кои припаѓаат на ранливи групи 
на граѓани. Меѓународната организација на трудот ги дефинира ранливите 
популации во однос на пристапот и потребата од социјална заштита и 
обезбедување социјални услуги, со цел да можат да се развиваат и да имаат 
еднакви шанси за благосостојба и среќа. 

Најчестите ранливости може лесно да се идентификуваат во различни форми на 
општествата ширум светот, кои генерално се карактеризираат со физички или 
ментални оштетувања и социјална стигматизација што доаѓа сама по себе. Овие 
карактеристики често ја претставуваат и причината и последицата на нивниот 
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недостаток на социо-економски можности што на крајот доведува до маѓепсан круг 
од кој ранливите групи не можат да излезат без поддршка. Некои од овие ранливи 
групи вклучуваат: долгорочно невработени поединци, рано напуштање на 
училиштето, стари лица, луѓе во ризик од сиромаштија, млади кои го напуштаат 
системот за социјална заштита, етнички и расни малцинства, бегалци, осуденици и 
поранешни осуденици, жртви на семејно насилство или трговија со луѓе, 
бездомници, самохрани мајки, луѓе кои се зависници од супстанции. 

СПРИ избираат да работат со луѓе од овие категории кои сè уште се игнорирани 
или не им се дава доволно поддршка за да ги надминат социјалните услови што ги 
направија ранлива група од самиот почеток.  

СПРИ се претставени од различни економски актери кои се стремат кон 
поинклузивни и интегрирани форми на вработување, како што се Заштитени 
работилници, Социјални задруги, организации кои нудат советување и обука со цел 
да се направи овој тип на социјални претпријатија повидлив. СПРИ играат значајна 
улога преку промовирање и користење на методологијата за учење заснована на 
работа, наменети главно за луѓето кои се во неповолни ситуации и социјална 
исклученост, со цел да се подобри нивната вработливост преку обезбедување на 
потребните вештини. Ова е причината зошто ние се повикуваме на СПРИ кога 
зборуваме за провајдери на образование за возрасни базирани на работа. 

 

Клучен критериум Дефиниција Примери (т.e. правна 
форма) 

Типологија 1 
Институционализирани 
СПРИ 

Дефинирани со ад хок 
правни форми, статуси и 
шеми за акредитација 
дизајнирани специјално за 
СПИР (со посебен фокус на 
работната интеграција). 

Заштитено 
вработување, компании, 
провајдери за стручна 
обука, конвенционални 
претпријатија, итн. 

Типологија 2 
Организации со статус 
од јавен интерес 

Статусот од јавен интерес 
им овозможува на 
организациите да имаат 
придобивка од даночни 
олеснувања и други 
стимулации. 

Здруженија, фондации и 
непрофитни компании, 
НВО и др. 

Typology 3 
De facto СПРИ 

Оние кои не се формално 
признати, но произведуваат 
важни услуги од општ 
интерес 

Здруженија, задруги, 
конвенционални 
претпријатија, приватни 
институции на социјална 
солидарност итн. 
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Содржина, преглед и видови на СПРИ 
 

Неуспехот на повеќето трудови политики - вклучително и комбинираните политички 
мерки преку поддржано вработување - го отвори патот за нови иницијативи, 
вклучително и појавата на автономни организации создадени за обука и директно 
вработување на обесправените работници било на долгорочен или краткорочен 
план: СПРИ (Социјални претпријатија за работна интеграција). 

СПРИ се дефинирани како и во претходното поглавје. Така, накратко, СПРИ може 
да се дефинира како институционален механизам за поддржано вработување кој 
што ги фаворизира работниците кои се дискриминирани од страна на 
конвенционалните претпријатија. СПРИ ги интегрираат работниците кои се 
обесправени во работата и во општеството преку продуктивна активност и им се 
исплаќа на обесправените вработени плата што е еднаква или барем приближно 
споредлива со онаа на другите работници. Потоа , СПРИ се ангажирани во 
многубројни генерирани активности.  

За да се зајакнат и да се направи преглед на вештините на работниците кои се во 
неповолна положба или обесправени, СПРИ развиле голем број алтернативни 
стратегии. Прво, тие создаваат преодни занимања кои обезбедуваат работно 
искуство и обука на работно место со цел да се поддржи интеграцијата на целната 
група на отворениот пазар на труд.Периодот на обука пред регрутирањето од 
истоименото СПРИ или од страна на други работодавачи- делумно платено од 
истото СПРИ или од јавните ентитети – во овој случај е возможно. Во оваа смисла, 
СПРИ може да се сметаат за провајдери на образование за возрасни за учење преку 
работа. Второ, тие создаваат постојани работни места кои се одржливи 
алтернативи за работниците кои се обесправени на отворениот пазар на труд. 

Во Европа, постои голема разновидност на типологии на СПРИ со различни правни 
статуси во зависност од националните регулативи. Следниот дел ќе даде преглед 
на тоа кои се главните даватели на образование за возрасни засновано на работа 
во неформалното и информалното учење, каква е соработката меѓу нив во 
анализираната земја, различните типологии на постоечките СПРИ и нивните фокус 
области на обука за обесправените групи. 
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Унгарија 

Концептот на СПРИ е прилично нов во Унгарија и е поврзан со влијанието на 
интернационалните и невладините организации. Овде различните актери кои 
работат во полето не се вработени во едногласна дефиниција на „социјални 
претпријатија“. Недостига заеднички термин и дефиниција, затоа истражувачите 
можат да се засноваат само на ова сопствено разбирање и на податоците од 
Унгарската Централна Канцеларија за Статистика. 

Сепак во Унгарија има исто така и добри примери за успешни социјални 
претпријатија, наречени претпријатија за рехабилитација кои обезбедуваат 
комплексна обука за рехабилитација за време на работните активности за лицата 
со попреченост. 

На владино ниво најважна институција е “Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal”,Национална Канцеларија за Стручно Образование и Обука и Образование 
за Возрасни (НКСОООВ). Оваа институција е под Министерство за Иновации и 
Технологија и е одговорна за различни должности поврзани со стручното 
образование и обука (СОО) и учењето на возрасни на национално ниво. Оваа 
канцеларија управува со 41 Центар за стручно образование и обука и околу 370 
училишта во Унгарија. НКСОООВ ги развива и анализира сите активности поврзани 
со образованието на возрасни во рамките на формалниот образовен систем. Оваа 
институција работи и на европско ниво со усогласување со некоја европска 
иницијатива: ЕКАВЕТ (EQAVET), Еурогајданс (Euroguidance) и ЕПАЛЕ (EPALE). 

НКСОООВ работи со менаџмент за кариерно советување, информации и 
консултантски услуги за возрасни граѓани во Унгарија.  

Сепак, и пред овие организации за поддршка и развој за „обесправените“ граѓани 
во Унгарија, одредени национални традиции веќе постоеја и ги пронајдоа своите 
корени во социјалните претпријатија. Тие вклучуваат граѓански организации (ГО), 
непрофитни и филантропски, национални здруженија за традиција, општествени 
задруги, но и општествено одговорни бизниси, како и само верски иницијативи. 

• Фондациите работат главно во областа на образованието, социјалната 
помош и културата, додека здруженијата се повеќе се вклучени во областа на 
рекреацијата, спортот и културата. 

• Непрофитните компании работат на полето на културата, образованието, 
социјалната заштита и општествен и економски развој. 

• Непрофитните социјални претпријатија се вклучени во социјална помош, 
образование и здравствена заштита 
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• На социјалните задруги пак најчестите области на активности се 
производство, земјоделство, шумарство и риболов, трговија, поправка на 
возила, административно одделение. 

Јавниот сектор финансиски го поддржува развојот на иницијативите за социјална 
економија и социјалните претпријатија преку програми, преку националниот буџет 
или европските субвенции. Неодамна и самите локални самоуправи учествуваа во 
создавањето на социјални претпријатија. 

Ирска 

Во моментов има малку информации за вкупниот број на СПРИ во Ирска. СПРИ 
испорачуваат низа услуги и во тој процес создаваат можности за обука и 
вработување за долгорочно невработените и други маргинализирани групи. СПРИ 
остваруваат приходи преку продажба на стоки и услуги и го комбинираат овој приход 
со значително законско финансирање, а во помала мера приватни и јавни донации, 
за да ги одржат своите активности. Можеме да идентификуваме три главни видови 
на ирски СПРИ, кои споделуваат голем број заеднички карактеристики: 

1. Организација за вработување на лица со попреченост или „работилници“ - 
обезбедуваат можности за обука и вработување на лица со физичка попреченост 
и/или потешкотии во учењето и се управувани од страна на доброволни, 
непрофитни организации. Во 1997 година, имаше околу 7.900 лица со попреченост 
кои работеа во приближно 215 организации за вработување на лица со попреченост 
. Пример: Организација за вработување на лица со попреченост - За претпријатијата 
за рехабилитација - Дом за рехабилитација - Работилница за заедницата во округот 
Вексфорд (cwcwe.ie). 

2. СПРИ за локален развој се организации засновани во заедница и област кои се 
развивале за да се справат со локалните проблеми на социјална исклученост и 
суштински инкорпорираат две групи на цели: обезбедување услуги засновани во 
заедницата и создавање можности за обука и реинтеграција на пазарот на трудот 
за долгорочно невработените и други обесправени групи. 

Примери: шема Рециклирање на сончоглед, проект за мост | Град Даблин одбор за 
образование и обука. 

3. СПРИ за социјална економија - има директна врска со националната програма за 
социјална економија и слични цели со оние СПРИ поврзани со локалниот развој, 
освен фактот дека тие се учесници во национална програма која има посебни 
барања за подобност. Работниците претставуваат приоритет во овој тип на СПРИ - 
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тие се ангажирани привремено од една до три години и добиваат плата, во 
согласност со националните стандарди за минимална плата за целосна неделна 
програма од 39 часа. 

Пример: Зелената кујна 2019 и плановите за проширување на Центарот за повторно 
откривање | Центар за повторно откривање. 

Некои СПРИ работат меѓусебно а понекогаш и со други јавни провајдери за 
образование на возрасни со цел да го зголемат нивното социјално влијание. Еве 
неколку примери: 

● Б2Б - жардинери за рециклирање сончоглед набавени за проектот Зелена 
лента од друго социјално претпријатие, на пр. PACE 

● Формални односи меѓу државните агенции, ETБ и СПРИ на пр. Проект за 
мост | Одбор за образование и обука на градот Даблин  

● Организација спонзор на ЦE шема може да биде партнер со друга помала 
организација за сместување на учесници во ЦE, на пр. Черчфилд заедница. 

Северна Македонија 

Постои недостаток на системски преглед на социјалните претпријатија во Северна 
Македонија. Овде термините за социјално претприемништво и социјално 
претпријатие се појавија во последните неколку години. Социјалните претпријатија 
субвенционираат за создавање неформални работни места (како преодна фаза 
помеѓу обуката и вработувањето) и го зголемуваат нивото на продуктивност на 
обесправените работници и нудат висококвалитетни работни места за најранливите 
членови на општеството. Сепак, сфаќањето на социјалните претпријатија е помало 
за провајдерот на образование за возрасни отколку да се смета за неформален вид 
на образование. 

Институциите за образование на возрасните имаат долга традиција во Република 
Македонија, односно, дури од 20-тите години на минатиот век, кога бил формиран 
првиот Народен универзитет. После 2011 година, според Законот за отворените 
граѓански универзитети за доживотно учење тие се дефинирани како: институции 
кои нудат јавни услуги во областа на формалното образование на младите и 
возрасните (основно образование на возрасни, средно образование на возрасни, 
професионални обуки, стручно образование за занимање, техничко образование, 
пост-средно образование на возрасни, преквалификација и понатамошна обука, 
вклучувајќи неформални обуки за млади и возрасни наменети за оспособување на 
овие луѓе за работа, општествена активност и личен развој, во согласност со 
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Законот за образование на возрасните. Иако, тие имаат статус на јавни институции, 
од 2001 година немаат финансиска поддршка од државата, со што се принудени да 
се самофинансираат. Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно 
учење, овозможува модалитети за нивна трансформација, но само некои од нив ro 
имаат поминато овој процес. 

Покрај Отворените граѓански универзитети во Северна Македонија, во изминатите 
неколку години, во согласност со Законот за образование на возрасни, даватели на 
неформално образование и обука се училиштата, високообразовните институции, 
како и специјализираните институции за образование на возрасни, компаниите, 
синдикатите, социјални претпријатија, невладини организации (НВО) регистрирани 
во областа на образованието на возрасните. 

Врз основа на искуството на земјата, овие даватели на образование за возрасни 
играат важна улога во локалната заедница и уживаат поддршка од државата која 
гарантира државно финансирање на нивното работење и обезбедување на 
програми. Намерата е да се отвори пристап до образование за сите, со вклучување 
на маргинализираните групи, градење капацитети на возрасната популација за 
зголемување на нивната вработливост во согласност со потребите на пазарот на 
трудот итн. 

Важно е да се нагласи дека овие институции: 

● покрај стручното образование за возрасни, исто така нудат различни 
програми за образование на возрасни, како што се граѓанско образование, 
програми за личен развој итн.; 

● нудат програми од областа на културното образование, странски јазици, 
граѓанско образование, здравствено образование и СОО; 

● се политички и идеолошки независни. 

Португалија 

СПРИ се еден од најважните провајдери на образование за возрасни во 
Португалија, каде што социјалните политики и политиките за вработување се само 
на национално ниво. Поради недостигот на препознавање на СПРИ, нема 
официјални податоци и затоа сегашната анализа е повеќе емпириска. Во однос на 
практиките на СПРИ, и покрај недостатокот на правно признавање на СПРИ, 
организациите од социјалната економија дејствуваат на полето на работната 
интеграција на нивните корисници. Најголем дел од нив развиваат дејности во 
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социјалните служби, а една од нив е и вработувањето. Значи, ние де факто СПРИ 
ги категоризираме во два вида на работа: 

1. СПРИ– Услуги за советување. Оваа типологија на де факто СПРИ ги интегрира 
организациите на социјалната економија кои ги поддржуваат луѓето на редовниот 
пазар на труд обезбедувајќи: а) советодавни услуги за вработување и усогласување 
на понудата и побарувачката на пазарот на трудот; б) СОО со компонента на обука 
на работното место и практикантска работа на пазарот на трудот; в) работилници 
на работното место кои симулираат реален работен контекст. 

Овие де факто СПРИ работат на професионална ориентација, баланс на вештини, 
насочување за зголемување на вештините и квалификациите и усогласување 
помеѓу профилот на кандидатот и понудите на работодавачите. Интервенцијата на 
овие СПРИ може да биде комбинација од индивидуална поддршка, како процес на 
советување или обука, со групни сесии. Што се однесува до фокус областите на 
обука во рамките на СПРИ и видот на вештини развиени за интеграција на 
обесправените групи на пазарот на трудот, СПРИ спроведуваат професионални 
практики особено поволни за развој на пет компетенции, од осумте суштински кои 
се  дефинирани од Европската Унија: комуникација на мајчин јазик; математика и 
научни вештини; социјални и граѓански вештини; дигитална компетентност 
(информатички и комуникациски технологии); учење како да се учи (способност за 
ефикасно управување со само учењето, и индивидуално и во група). Исто така, сите 
де факто СПРИ имаат за цел да развијат некои социо-емоционални вештини кои 
професионалците ги идентификуваат како недостиг на корисниците, во повеќето 
случаи, на индивидуален план погоден за секоја личност. 

2. de facto СПРИ – Производството на стоки и услуги. Производството варира во 
зависност од видот на врската помеѓу луѓето кои произведуваат и Социјално 
Економските Организации (СЕО): а) стоките и услугите ги произведуваат оние што 
се обучуваат во компонентата обука на работа - стоките се користат за самата СЕО, 
или се продаваат на пазарот ; б) стоки и услуги се произведени од СЕО, во 
социјалните бизниси; в) СЕО создава редовно претпријатие, вработувајќи луѓе од 
ранливи групи и сите придобивки припаѓаат на СЕО. 

Романија 

Новите економски социјални претпријатија во Романија се појавија по 1989 година, 
претежно во форма на здруженија и невладини организации кои се обидуваа да го 
надополнат недостатокот на јавни услуги што новоформираните влади сè уште се 
обидуваа да го средат. Многу СПРИ ја продолжуваат својата работа како невладини 
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организации за да ги пополнат јавните социјални услуги кои сè уште недостасуваат 
и да се залагаат за посеопфатна национална политика во однос на интеграцијата и 
прифаќањето на ранливите лица на пазарот на трудот. 

Откако беа официјално признати како самостоен економски чинител во 2015 година, 
45 СПРИ организации се сертифицирани како претпријатија за работна интеграција 
и можат да бидат декларирани како институционализирани СПРИ(Типологија 1). 

Меѓутоа, поради општото рестриктивно законодавство, многу субјекти де факто 
СПРИ не аплицираа за официјален статус иако произведуваат социјални услуги 
преку работна интеграција. 

Романско законодавство ја разбира ранливоста и ја олеснува работната 
интеграција преку економски исклучоци најмногу за лицата со посебни потреби. 
Затоа оваа категорија ги претставува најголемите ранливи групи со кои и за кои 
работат институциите на СПРИ. Повеќето од нив се исто така овластени заштитени 
единици. 

Србија 

Правната и стратешката рамка што го регулира полето на социјалното 
претприемништво во Република Србија не е соодветна или доволно стимулирачка 
за развој на социјалното претприемништво, иако важноста на концептот и неговите 
позитивни ефекти се препознаени во граѓанскиот сектор и кај јавните експерти, 
особено за СПРИ. Постојат одредени правни форми кои правниот систем во Србија 
традиционално ги препознава и кои играат важна улога во развојот на социјални 
претприемнички иницијативи. Станува збор за фирми за професионална 
рехабилитација и работна интеграција на лица со попреченост и задруги. 

Провајдерите за образование на возрасни во Србија во форми на социјални 
претпријатија целосно или приближно одговараат на концептот СПРИ, што значи 
дека нивната главна цел е фокусирана на работната интеграција на обесправените 
луѓе, кои играат важна улога во економскиот систем и развиваат силна педагошка 
димензија заснована на стекнување професионални вештини. Станува збор за 
здруженија на граѓани, задруги, претпријатија за работна интеграција и 
професионална рехабилитација на лица со попреченост, спин-оф претпријатија 
(најчесто во форма на друштво со ограничена одговорност и акционерско друштво), 
фондации, бизнис инкубатори и агенции за развој. 

Така, овие организациски форми, повеќе или помалку водени од моделот на 
вработување, отвораат можности за вработување и стручно оспособување за 
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лицата со потешкотии при вработување, како што се лицата со попреченост, жени, 
Роми, млади, мигранти, бездомници, поранешни престапници итн. 

Словачка 

Во моментов, организаторите и провајдерите за доживотно образование засновано 
на работа се главно граѓански здруженија (организации со статус од јавен интерес), 
училишта и некои други даватели кои се специјализирани за темата или се 
занимаваат со неа во рамките на нивните проекти (институционализирани СПРИ) - 
само мал дел од СПРИ имаат средства и капацитети да го сторат тоа, а доколку е 
така, тогаш е во соработка со партнерска организација, како што е невладината 
организација, и нема долгорочна структура - тоа е направено само во рамките на 
целите и периодот на проектот. 

(на пр.: WASCO - кооперативни работи на EDU програми со партнери во рамките на 
Центарот за можности Валаска). СПРИ-те обично се фокусираат на основните 
работни правила на одредено работно место и развивање на вештини неопходни 
за дадената работна позиција. 

Дополнителни земји 

Австрија 

Во Австрија не постои правен статус посебен за СПРИ типологијата може да се 
формулира и врз основа на правниот статус на претпријатијата кои се признати како 
претпријатија од „јавен интерес“. Во овој случај, СПРИ се класифицирани во 
здруженија, ДОО и задруги, а сите три спаѓаат во категоријата на де факто СПРИ. 
Или може да се формулира типологијата врз основа на финансиската поддршка за 
СПРИ: во Австрија, СПРИ се финансираат главно преку АМС/СМС (AMS/SMS) врз 
основа на „проекти“ (случаи) кои можат да се обезбедат на SÖB (Sozialökonomische 
Betriebe), аплицирајќи за 5.752 претпријатија, GBP (Gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte), аплицирање за 1.542 претпријатија или BBE (Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen), аплицирање за 58.251 претпријатие. Овие структури за 
финансирање имаат правен статус. Прописите SÖB, GBP и BBE се однесуваат само 
на вклучување на работните места, што значи не на стручна обука. Регулативите 
SÖB, GBP и BBE им обезбедуваат на СПРИ привилегиран пристап на пазарот во 
однос на потребата на AMS за овие услуги. 
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Белгија 

Севкупно, од почетокот на 1980-тите, регулацијата и поддршката на СПРИ 
постепено се префрлаат од федерално ниво (Белгија) на регионално ниво 
(Фландрија, Валонија, Брисел). Од 2014 година сите политики за социјалните 
претпријатија и социјалната економија се автономно преземени од секој регион. 

Во Белгија, формално признатите типологии на СПРИ (Типологија 1) се колективно 
приспособена работа (Collectief maatwerk MW) и се однесуваат на севкупните 156 
СПРИ („услуги за близина“), кои се однесуваат на 178 СПРИ во Фландрија. Во 
Валонија, „компанија за интеграција“ се применува на 98 СПРИ- компании кои 
организираат работа приспособена за лица со посебни потреби аплицираат за 55 
СПРИ и иницијативи за развој на вработување во блискиот сектор на социјални 
услуги, кои се однесуваат на 62 СПРИ и се формално признати видови на СПРИ.  

 

Бугарија 

Процесот на правно признавање на СПРИ е опишан во неодамна усвоениот Закон 
за претпријатија од социјалната и солидарната економија (2019 година). Законот 
одредува два вида социјални претпријатија (класа А и класа А+). 29 СПРИ во 
Бугарија спаѓаат во категоријата социјални претпријатија класа А и 2 СПРИ во 
категоријата социјални претпријатија класа А+. Во двете категории, СПРИ се 
формално признати доколку се регистрирани во Регистарот на социјални 
претпријатија. Специјализираните претпријатија и задруги на лица со попреченост 
покриваат 217 бугарски СПРИ, кои треба да бидат регистрирани во Регистарот на 
специјализирани претпријатија и задруги и за лицата со попреченост да бидат 
формално признати, додека СПРИ во категоријата центри за вработување – 
моментално 2 – треба да бидат регистрирани во Агенцијата за лица со посебни 
потреби за да бидат законски признати. 

 

Хрватска 

СПРИ во Хрватска не се признати како правна форма и затоа припаѓаат на 
категоријата на de facto СПРИ. Тие спаѓаат во следните категории: СПРИ 
здруженија (приближно 10 СПРИ), СПРИ социјални задруги (приближно 25 СПРИ), 
социјални работни задруги на ветерани (приближно 10 СПРИ), компании со 
ограничена одговорност СПРИ (приближно 5 СПРИ) и интегрирани СПРИ 
работилница (7 СПРИ, во различни правни форми). Во Хрватска не постои 
конкретна правна форма за социјалните претпријатија. Меѓутоа, социјалните 
претпријатија можат да користат голем број правни форми; овие организации 
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најчесто се регистрираат како задруги или друштва со ограничена одговорност 
(подружници на здруженија). Подобните форми исто така вклучуваат фондации и 
приватни институции за социјална заштита, но тие се или ретки (фондации и 
заштитени работилници) или не се сметаат за социјални претпријатија (институции 
за социјална заштита). 

 

Франција  

Во Франција, меѓу типологиите кои конкретно ги препознаваат СПРИ како такви се 
претпријатија за реинтеграција (1082 СПРИ), претпријатија за привремена работа и 
интеграција (322 СПРИ), Друштво за самостојна работа (13 СПРИ) и адаптирани 
претпријатија (800 СПРИ). Во групата на формално непризнаени СПРИ припаѓаат 
“Соседни претпријатија“ -Организации на работодавачи за работна интеграција и 
обука и Центри за адаптација кон активниот живот. 

 

Грција 

Сите видови грчки СПРИ се формално признати како институционализирани СПРИ, 
што одговараат на Типологија 1. Имено, овие претпријатија се или социјални 
задруги со ограничена одговорност (29 СПРИ), социјални кооперативни 
претпријатија за интеграција на специјални групи; Социјални кооперативни 
претпријатија за интеграција на ранливи групи (33 СПРИ), Социјални задруги за 
вклучување (0 СПРИ), Женски земјоделски задруги (141 СПРИ). Само помеѓу 2011 
и 2021 година, владата законски ги призна новите типологии на СПРИ со цел да се 
олесни интеграцијата на другите обесправени групи. 

 

Италија 

Италија има приближно 5300 социјални задруги за работна интеграција, како и други 
СПРИ (нема достапен број), кои се формално признати од владата како СПРИ(се 
сметаат како Типологија 1). Обесправените работници вработени во овие социјални 
задруги се главно инвалиди, но и зависници од дрога, психијатриски пациенти и 
затвореници. Најраспространетите италијански СПРИ се признати со Закон усвоен 
во 1991 година, но функционираат во Италија од 1980-тите. 
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Летонија 

Постои само еден начин да се работи како СПРИ, имено да се стекне статус на 
социјално претпријатие како друштво со ограничена одговорност и да се регистрира 
како СПРИ со главна цел да се интегрира одредена група која формира најмалку 
50% од вработените (Типологија 1) . Што се однесува до де-факто СПРИ 
(Типологија 3), може да се идентификуваат организации кои одговараат на главната 
дефиниција и критериуми што се предложени, но тие главно не би се 
идентификувале себеси со поимот СПРИ, ниту има веродостојни податоци за нивна 
статистика или соодветно истражување направено на оваа тема. Де-факто СПРИ 
најверојатно работат во форма на вообичаено друштво со ограничена одговорност 
или невладина организација. Генерално, СПРИ во Летонија припаѓаат на 
категоријата друштва со ограничена одговорност со статус на социјално 
претпријатие, кои се формално признати во Летонија преку статусот на социјално 
претпријатие. Од сите компании со статус на социјално претпријатие, 33 се 
наменети за работна интеграција на обесправените групи. Де-факто СПРИ 
најверојатно работат во форма на вообичаено друштво со ограничена одговорност 
или невладина организација. 

 

Холандија 

Поради непостоење на наменски правен статус или структура за СПРИ во 
Холандија, СПРИ функционираат под други постоечки правни форми: Здружение 
(Vereni-ging), Фондација (Stichting), Задруга (Coöperatie), Приватна компанија со 
ограничена одговорност ( Besloten Vennootschap; BV) и Јавно ограничено друштво / 
акционерска корпорација (Naamloze Vennootschap; NV) (Европска комисија, 2019: 
24).СПРИ се формално признати како претпријатие според правната форма со која 
работат. Достапните публикации не даваат јасна статистика за бројот на СПРИ. 

 

Полска 

Во Полска, постојат три различни типови на формално признати СПРИ (Типологија 
1). 1200 СПРИ се појавуваат во правна форма на НВО, 1580 СПРИ во правна форма 
на општествени задруги и 136 во правна форма на работни задруги. Сепак, 
непризнаени се 1038 СПРИ во форма на институции за безбедност на работното 
место (Типологија 3). 
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Словенија 

Словенечките СПРИ може да ги преземат правните форми на Invalidska podjetja 
(компанија за лица со попреченост), аплицирање за 145 СПРИ, центар Zaposlitveni 
center (Центри за вработување), аплицирање за 66 СПРИ или социјални 
претпријатија, аплицирање за 275 СПРИ, од кои сите се формално признати преку 
нивната правна форма (Типологија 1). 

 

Шпанија 

Во конкретниот случај на Шпанија, три главни правни и организациски форми се 
разликуваат како СПРИ: претпријатија за интеграција при вработување, кои 
опфаќаат 185 претпријатија, специјални центри за вработување, кои опфаќаат 2.202 
претпријатија и задруги за социјална иницијатива, кои аплицираат за 850 
претпријатија. 

 

Посебните типологии на СПРИ и форми на организации во сите 19 проучувани земји 
се централизирани во табелата подолу: 

 

Земја Типологија1 
Институционализирани 

СПРИ 

Типологија 2 
Организации 
со статус од 

јавен интерес 

Типологија 
3 

De facto 
СПРИ 

 
Видови на 

организации 

Австрија - - √ Здруженија, ДОО, задруги 

Белгија √ - - Компании за посредување 

Бугарија √ - - Центри за вработување на 
лица со попреченост, 

специјализирани 
претпријатија& задруги за 

лица со попреченост 
Хрватска - - √ Здруженија, социјални 

задруги, друштва со 
ограничена одговорност, 

работилници за 
заштитени претпријатија 

Франција √ - √ Компании за посредување 

Грција √ - - Задруги 

Унгарија - - √ Компании за 
рехабилитација на лица 

со попреченост 
Ирска √ - - Вработување на лица со 

попреченост / 
работилници, СПРИ 
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локален развој, социјално 
економски СПРИ 

Италија √ - - Социјални задруги за 
работна интеграција 

Летонија √ - √ Компании со ограничена 
одговорност (T1), НВО 

(T3) 
Холандија - - √ Здруженија, фондации, 

задруги, приватни 
компании со ограничена 

одговорност, јавно 
претпријатие со 

ограничена одговорност 
Северна 
Македонија 

- √ √ Здруженија 
Заштитени работни 
простори задруги 

Полска √ - √ НВО, социјални задруги, 
задруги за работа 

Португалија - - √ Социјално економски 
организации 

Романија √ - √ Социјални претпријатија, 
претпријатија за работна 

интеграција (T1), НВО 
Србија √ - √ Здруженија, задруги, 

претпријатија за работна 
интеграција и 

професионална 
рехабилитација, spin-off 

претпријатија, фондации, 
бизнис инкубатори, 
агенции за развој 

Словачка √ √ - Граѓански здруженија, 
НВО 

Словенија √ - - Центри за вработување, 
компании за лица со 

попрeченост 
Шпанија √ - - Претпријатија за 

интеграција при 
вработување, посебни 

центри за вработување, 
задруги за социјална 

иницијатива 
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Главни наоди 

 

Накратко, различните правни форми на СПРИ на национално ниво и разликите 
помеѓу регулативите специфични за земјата резултираат со голема хетерогеност на 
статусите на СПРИ кога се гледа Европа како целина. Додека некои национални 
влади создадоа и користат правни форми специфични за СПРИ (на пр. Белгија, 
Грција, Ирска, Италија, Романија, Србија, Словачка, Словенија и Шпанија), други 
формално не ги признаваат СПРИ преку правни форми специфични за СПРИ, туку 
преку други средства , на пр. Холандија, каде што СПРИ работат и се признати под 
други постоечки правни форми, но не како социјални претпријатија или СПРИ или 
Унгарија каде што нема ни заедничко разбирање за концептот на социјално 
претпријатие, како и формално признавање на организација која поддржува 
ранливи луѓе, оние со попреченост. Северна Македонија, на пример, не ги признава 
формално СПРИ, но сепак тие имаат специфични правни форми за здруженија, 
заштитени работни простори и задруги. Друг пример е Хрватска каде што СПРИ 
здруженијата и (социјалните) задруги се препознаени како потенцијално социјално 
претпријатие (Стратегија за развој на социјално претприемништво). Во земји како 
Франција, Летонија и Полска, каде што постојат генерално официјални правни 
форми за СПРИ, не сите претпријатија што интегрираат лица во неповолна положба 
да работат се вклучени во оваа категорија. Бугарија, дополнително, го воведе 
концептот на формално признати работилници за вработување на лица со 
попреченост кои не се социјални претпријатија, туку само работодавачи со најмалку 
30% вработени инвалиди. Земјите како Бугарија бараат СПРИ да бидат запишани 
во одредени регистри за да бидат формално признати. Во други земји пак, разумно 
е да се класифицира според различни критериуми од правната форма на 
претпријатието, што подобро одговара на националните особености. На пример, во 
случајот со Австрија, класификацијата се врши според правниот статус на 
финансиската поддршка базирана на проекти за СПРИ. 
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Интересен пример за социјалната економија во Европа е случајот со Португалија 
која во периодот од 1998 до 2015 година го имплементираше формалниот закон 
СПРИ адресиран до ранливите групи во однос на вработувањето, така што законски 
го призна статусот на СПРИ. И покрај тоа, законот беше укинат за време на 
последната економска криза и во моментов не постои правна рамка за признавање 
на СПРИ во Португалија. 

Провајдерите за образование на возрасни во форма на СПРИ во различните земји 
во Европа вработуваат и затоа ги обучуваат и едуцираат сите видови работници во 
неповолна положба, или алтернативно, за СПРИ со одреден правен статус, 
насочени само кон одредени групи како што се лицата со попреченост, 
(рехабилитирани), зависници од дрога, психијатриски пациенти, (ослободени) 
затвореници, лица со ментални здравствени проблеми, жртви на семејно 
насилство, бездомници, мигранти, бегалци и баратели на азил, жени од руралните 
средини итн. 

Предлагаме да се земат предвид бројките на проценките на социјалните 
претпријатија, без разлика дали се релевантни, кои постојат во земјите на ЕУ 
(Табела 14, стр. 106-107 од студијата Социјални претпријатија и нивните екосистеми 
во Европа). 
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Правна рамка за образование на возрасни 
 

Во европските земји, постојат бројни можности за обука и образование за возрасни 
за обесправените лица кои се засноваат на национални или регионални политики 
за труд. Општо земено, улогата на трудовите политики е да осигураат дека сите 
работници можат да најдат соодветни работни места што ќе им овозможат 
соодветно да ги користат нивните способности и да стекнат каква било способност 
што недостасува и што може да ја зголеми нивната конкурентност. За таа цел, 
постојат голем број политики дизајнирани да ги одржуваат работниците во 
неповолна положба преку создавање, подобрување и одржување на можностите за 
вработување за нив. Регулативите во оваа област во европските земји се насочени 
кон различни групи на луѓе во неповолна положба, овозможувајќи им да имаат 
бенефит од мерките за поддршка прилагодени на нивната специфична ситуација. 
Невработените лица се со ова особено во фокусот, тие можат, на пример, да 
пристапат до мерки за образование и обука се со цел да ги преквалификуваат. 

Но како и да е постојат разлики во земјата- посебни регулаторни политики за 
стручна обука во различни контексти.  

Унгарија 

Уредбата на Владата 1603/2014 (XI.4.) е уредба за усвојување на унгарската 
национална стратегија за социјална инклузија II, Рамковната стратегија на 
политиката на доживотно учење, Стратегијата за развој на јавното образование и 
среднорочната стратегија. против напуштање на училиштето без квалификации. 
Стратегијата има три главни цели: 1) промовирање на доживотното учење, 
подобрување на пристапноста до обуката; 2) консолидирање на доживотното учење 
во системот за образование и обука на возрасни; 3) видливост и препознавање на 
вредноста и резултатите од учењето. 

Според преамбулата на Законот LXXVII од 2013 година за образование на возрасни, 
целите на Законот се „да ги направи жителите на Унгарија способни да одговорат 
на предизвиците на економскиот, културниот и технолошкиот развој; да влезат 
успешно во светот на работата; да успеат во животот и да имаат подобар  квалитет 
на живот од учењето на возрасните, неопходно е подобра организација во 
стручното, странските јазици и обуките поддржани од државата и да се подобри 
квалитетот на содржината и да се зајакне надзорот на спроведувањето“. 
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Терминот обука за возрасни се однесува на организирање учење на возрасни 
надвор од училишниот систем. Тоа вклучува стручна обука, како и организирана 
обука наменета за формирање и развој на компетенции. Од септември 2020 година, 
подготовката за стручна квалификација или делумна стручна квалификација е висок 
приоритет во унгарската политичка агенда. Најголемите обуки од групата Ф се 
стручни квалификации кои можат да се добијат во рамките на институциите за 
стручно образование и обука или во институциите за обука на возрасни. 

Учесникот на обуката добива сертификат по завршување на стручната обука. Ова е 
предуслов за квалификациски испит што може да се полага кај обучувач- независен, 
државно акредитиран испитен центар. По успешното завршување на 
квалификацискиот испит, испитаникот се стекнува со сертификат за стручна 
квалификација, признат од државата. Така, институциите за обука и испитните 
центри се одвојуваат. Стручните институции се квалификуваат како акредитирани 
испитни центри до 31 декември 2025 година, според привремените одредби од 
Законот за стручно образование и обука. 

Ирска 

Во Ирска, Понатамошното Образование и Обука (Further Education and Training) 
главно e јавно финансирано од Одделот за образование и вештини, преку SOLAS, 
Управата за понатамошно образование и обука, и се испорачува локално преку 
Одборите за образование и обука. Фокусот на стратегијата на SOLAS е на 
вештините, на активното вклучување и на подобрување на квалитетот на 
обезбедувањето понатамошно образование и обука преку проширување на базата 
на докази на централните столбови на Стратегијата, како и вклучување на поврзани 
меѓусебно зависни делови од квалитетна рамка на понатамошно образование и 
обука. 

Клучен аспект на Стратегијата за Понатамошното Образование и Обука е 
обезбедување квалитетни решенија за образование и обука кои одговараат на 
постоечките како и развојните потреби на работодавачите, истовремено создавајќи 
висококвалитетни преносливи вештини за учениците, кои се ценети од учениците и 
од работодавачите и на национално и на меѓународно ниво. Затоа, раното 
идентификување на потребите за вештини кои се развиваат е од клучно значење за 
успехот на Стратегијата. 

Програмите за Понатамошното Образование и Обука се администрираат од 
Одборите за образование и обука. Има 16 вакви Одбори низ Ирска, од кои најголем 
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е Одборот за образование и обука на градот Даблин. Тие се одговорни за испорака 
на низа програми за образование на возрасни. 

Образованието во заедницата е надвор од формалниот образовен сектор, со цел 
да го подобри учењето, да го поттикне зајакнувањето и да придонесе за граѓанското 
општество. Сместен е во општините и содржината на обуките се заснова на 
потребите како на индивидуите така и на општините. Услугата за образование во 
заедницата ги олеснува и поддржува заедниците- часови за образование на 
возрасни за низа групи преку обезбедување часови од тутор. Групите за 
образование во заедницата и организациите за волонтерство се поканети да 
аплицираат за оваа услуга секој ноември.  

Приоритет се дава на обуките за образование во заедницата кои ангажираат 
поединци и групи кои се соочуваат со посебни бариери за учество во образованието 
на возрасните и го зголемуваат учеството во активности на заедницата. Често 
јавните услуги даваат надворешна поддршка на провајдерите за образование на 
возрасни преку работа во областите во кои организацијата има слабости. Ова би 
можело да биде во делот на пишување на биографии, во ИТ вештините кои би 
можеле да бидат комплементарни на нивната избрана работа. 

Северна Македонија 

Во Македонија не постои конкретен закон за доживотно учење, но доживотното 
учење е дел од други различни закони поврзани со образованието. Како дел од 
системот на образование, доживотното учење е вклучено во Законот за 
образование на возрасни, Законот за национална рамка на квалификации, Законот 
за стручно образование и обука, Законот за високо образование. Законската 
регулатива за основно и средно образование предвидуваше само можности за 
„втора шанса“ за возрасните со незавршено задолжително образование да ги 
завршат основните училишни квалификации без кои тие се во обесправена положба 
на пазарот на трудот.  

Првата стратешка програма за образование на возрасни беше развиена во 2006 
година, поставувајќи ги целите за справување со проблемот со неписменоста и 
обезбедување основно образование, обезбедување образование за зголемување 
на можностите за живот и зголемување на социјалната кохезија и осигурувајќи дека 
возрасните се способни да стекнат вештини и знаења што ги опремуваат да се 
задоволат потребите на пазарот на труд и да се справат со општествените промени. 

Стратегијата за доживотно учење 2017–2020, инспирирана од европските 
стандарди и финансирана од Инструментот за претпристапна помош на ЕУ, има за 
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цел да го подобри доживотното учење преку модернизација на системите за стручно 
образование и обука и образование на возрасни. 

Португалија 

Во 2019 година, 47,8% од населението меѓу 25 и 64 години има понизок степен на 
квалификација од средното образование. Во 2020 година, кај населението кое 
живее во Португалија на возраст од 15 или повеќе години, околу 55% немаат 
завршено средно образование. Националниот систем на квалификации има за цел 
да промовира генерализација на средното образование како минимално 
образование на населението и инструменти неопходни за негово спроведување. 
Ова ќе го направи задолжително за младите на училишна возраст да завршат 12-то 
одделение или да посетуваат училиште до 18-годишна возраст, додека за 
возрасните ќе биде неопходно да се зголеми нивната основна обука, генерирање 
на лични и професионални вештини потребни за пазарот на трудот. 

Затоа, неодамна имаше повеќе јавни програми кои имаат за цел да се осврнат на 
работните вештини на возрасните: во 2016 година беше лансирана Програмата 
Квалифика ( Qualifica Programme) која ја заснова својата стратегија на интегрирана 
квалификација на барањата за образование и обука, која вклучува широка мрежа 
на оператори. Неговата општа цел е да ја подобри општата квалификација на 
населението и да ја подобри нивната вработливост. 

Мрежата на Квалифика Центри моментално опфаќа 310 центри и се состои од три 
инструменти: 

• „Квалифика центри“, специјализирани за квалификации за возрасни, 
насочени кон информации, советување и упатувања за образование и 
стручна обука за возрасни на возраст од 18 години и повеќе кои бараат 
квалификација“. 

• „Квалифика Паспорт“, (дигитален) инструмент за насоки и индивидуална 
регистрација на квалификации и компетенции. 

• „Кредит системот“ дозволува припишување кредитни поени на 
квалификации вклучени во Националниот каталог на квалификации, како и на 
други сертифицирани обуки, се додека тие се регистрирани во Системот за 
информации и управување со понуди за образование и обука (SIGO) и се во 
согласност со важечки критериуми за обезбедување квалитет. Овој систем ги 
инкорпорира принципите на Европскиот кредитен систем за стручно 
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образование и обука (ECVET), фаворизирајќи ја мобилноста во европскиот 
простор“. 

Сите регулаторни политики во Португалија се дизајнирани и применети на 
национално ниво и поврзани една со друга. 

Романија 

Во 2007 година, со пристапувањето во ЕУ, Романија започна да спроведува 
политики и програми насочени кон проширување на можностите за учење наменети 
за возрасните. 

Најголемите национални програми во овој поглед се финансирани од Европскиот 
социјален фонд (ЕСФ), односно ESF+ од 2021 година. Првата национална програма 
што е во согласност со оваа рамка беше POC DRU (Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane) помеѓу 2007-2013 година, следен од POCU 
(Programul Operational Capital Umanе) во временската рамка 2014-2020 и конечно 
POEO (Programului Operațional Educație și Ocupare), кој моментално е отворен за 
јавни дебати. Тие претставуваат национални програми со финансирање од ЕУ кои 
се отворени за јавни институции, приватни субјекти и невладини организации кои се 
подготвени да спроведат проекти кои го поддржуваат развојот на работните 
вештини за 21 век. Стратегиите, исто така, го следат вклучувањето на 
маргинализираните групи на современиот пазар на труд преку предвидување за 
очекувања за напуштањето на училиштето и потенцијалните ранливости со кои би 
можеле да се соочат. 

Сите овие програми ја препознаа новата реалност на пазарот на трудот кој 
постојано се менува и потребата од квалификуван човечки капитал кој може да се 
прилагоди на реалноста на 21 век, главно на транзицијата кон зелено и дигитално 
општество. 

Покрај овие главни политики, јавните власти се потпираат на две други видови 
активности кои имаат за цел да ги вклучат главно ранливите возрасни лица во 
образовниот процес: 1) обука за возрасни главно во занаети за рачна изработка и 
2) образовен план за закрепнување за оние кои се без минимум ниво на 
образование. 

Тековната јавна програма за учење на возрасни, „Втора шанса“, е посветена на 
часовите во основно и средно училиште што возрасните можат да ги посетуваат на 
крајот на неделата. Исто така, постојат голем број средни училишта кои 
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организираат вечерни часови за возрасни кои сакаат да го достигнат своето 
образование и да добијат диплома. 

Програмата „Втора шанса“ е отворена за секој возрасен кој не успеал да заврши 
основно или средно образование и за тинејџери кои се 4 години постари од 
просечната возраст на ученик во одделението во кое се регистрираат. 

Алтернатива на стандардното формално образование за овие ранливи групи се 
часовите за обука за вештини што ги нуди Националната агенција за вработување 
(АНОФМ) која на крајот нуди сертификат за различни професии: водоводџија, 
шанкер, келнер, електричар, готвач итн. 

Горенаведените политики се дел од Законот 76 од 2002 година и не се однесуваат 
на точно обесправените работници. Тие не обезбедуваат ефикасен одговор на 
потребите на овој пазар и немаат адаптиран пристап кон сеопфатните потреби на 
невработените, особено ажурирање на вештините и обезбедување интегрирани 
услуги. Сегашното законодавство не ја препознава улогата што може да ја играат 
СПРИ на терен. 

Мерките за СПРИ, како што се насочени субвенции за вработување и стручно 
советување, кои треба да се кофинансираат од Европскиот социјален фонд, се 
имплементираа доцна и честопати не успеаја да ги таргетираат повеќето од 
целните групи, имаат ограничени резултати, краткорочни се, засновани на проектни 
перспективи. 

Покрај приватните иницијативи на СПРИ и бизнисите, дури и можностите за јавно 
образование за возрасни се самостојни активности преземени од различни тела 
(како што е Министерството за образование), кои не се координирани со други 
институции.  

Во отсуство на поттикнување на повеќе импликации на СПРИ со законодавството 
за поддршка, активните мерки воведени на пазарот на труд и администрирани од 
страна на округот и локалните агенции за вработување недоволно се однесуваат на 
подобрувањето и обезбедувањето на интегрирани услуги. Националната политика 
која ќе ги води сите актери вклучени во секторот за образование на возрасни 
моментално е на јавна дебата. 

Србија 

Законот за образование на возрасни го признава образованието на возрасни како 
дел од единствениот образовен систем на Република Србија, кој на возрасните им 
овозможува доживотно стекнување на компетенции и квалификации неопходни за 
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личен и професионален развој, работа и вработување, како и општествено 
одговорно однесување. 

Образованието на возрасните се спроведува како формално, неформално 
образование и информално учење. 

Неформалното образование на возрасни, во смисла на овој закон, е организиран 
процес на учење на возрасни врз основа на посебни програми, за стекнување 
знаења, вредности, ставови, способности и вештини насочени кон личен развој на 
возрасните, работа и вработување и општествени активности. Од друга страна, 
информалното учење на возрасни, во смисла на овој закон, е процес на самостојно 
стекнување на вештините споменати погоре. Доживотното учење е препознаено 
како основен принцип на процесот на учење на возрасни и тоа се однесува на 
почитување на потребите и можностите на возрасните за учење и развој во текот 
на животот во сите негови области. 

Следниот закон кој го признава доживотното учење како важен принцип е Законот 
за националната рамка на квалификации, кој се заснова на истите принципи како и 
Законот за образование на возрасни, плус ги признава програмите за неформално 
образование како оние кои се: 

• постигнување на стандардот на професионалните компетенции, делумно 
или целосно, според стандардот за квалификација; 

• подобрување на знаењата, вештините и способностите, за личен и 
професионален развој и општествено одговорно однесување, подобрување 
на квалитетот на животот, општото образование и култура (програми за 
странски јазици, компјутерски програми, програми за подобрување на „меките 
вештини“, подобрување на медиумската писменост, програми за развој на 
претприемачки и лидерски вештини, унапредување и заштита на животните 
вештини и сл.); 

• обезбедување услуги за кариерно водство и советување. 

Словачка 

Министерството за образование на Словачка создаде Стратегија за доживотно 
учење и советување (2021-2030) како решение за потребата од систематско 
поврзување на постоечките образовни потсистеми (формално, неформално 
образование и информално учење) во функционални односи, нивно отворање и 
нивно дополнување со водич за доживотно учење за задоволување на реалните 
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потреби, граѓаните, работодавачите, јавната администрација и образовните 
институции. 

Услугите за кариерно насочување обезбедени преку канцелариите за вработување 
(јавни служби за вработување) кои се фокусирани на мерливиот развој на 
вештините за управување со кариерата, користејќи современи 
мултидисциплинарни методи и информации за локалниот пазар на труд. Услугите 
се лесно достапни, особено за долгорочно невработените, а главно се поврзани со 
пазарот на трудот. Сепак, услугите што ги даваат заводите за вработување 
остануваат недостапни за најранливите групи на населението (социјално исклучени 
групи со ниско образование, честопати без регистрација во социјалниот систем) и 
се неатрактивни за вработените лица кои би биле заинтересирани за промена на 
кариерата. Кариерното советување за возрасни е достапно во канцелариите за 
вработување, социјални работи и семејни канцеларии (Законот за услуги за 
вработување дозволува обезбедување на советодавни услуги за „барателите на 
работа“, но го користат само неколку десетици граѓани годишно).  

Иако бројот на приватни даватели на кариерно насочување динамично расте во 
последните години, тоа сепак не е достапно за секого, особено за ранливите групи. 
Исклучок се граѓанските здруженија и некои даватели на услуги, кои ги фокусираат 
своите активности конкретно на маргинализираните групи, но тоа се изолирани 
случаи. 

Ниту една институција системски не обезбедува доживотно насоки за возрасните во 
целост. Корисна работа во оваа насока вршат стручни организации кои ги 
здружуваат советувалиштата и развиваат стручни и промотивни активности во 
областа на советувањето. 

Услугите за кариерно насочување се обезбедуваат на лицата со попреченост во 
различни сектори спорадично и не постои специфичен систем за ваков вид 
поддршка. 

Дополнителни земји 

Австрија 

Патеките за стручно оспособување и образование воопшто во Австрија се достапни 
за луѓето кои моментално не се вработени. Меѓу другото, Владата може да ги 
покрие трошоците за стручно оспособување или тие да добијат грант за 
образование за ниско и средно квалификувани луѓе. Стручна обука се обезбедува 
и за млади инвалиди, социјално исклучени лица и лица со посебни потреби, жени, 
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инвалиди и лица со здравствени пречки. Освен парична помош за стручно 
оспособување, поддршката може да биде и во форма на надзор или обука на самиот 
себе. 

 

Белгија 

Учењето на возрасните, како дел од образовниот систем, во Белгија, е под 
регионална надлежност, тогаш сите мерки различно се преземаат и применуваат во 
Фландрија и Валонија. 

Во Фландрија, фламанската служба за вработување и стручна обука (VDAB) ги води 
луѓето кон работа. Тие нудат можности за обука, некои од нив се бесплатни. Тие го 
организираат ова за сите заинтересирани. VDAB работи заедно со GTB за да ја 
исполни нивната мисија (Gespecialiseerd Team Bemiddeling – Specialized Team 
Employment Mediation). За луѓето кои имаат потешкотии да добијат/задржат работа, 
постојат различни организации кои нудат поддршка/обука под капата на 
(„Werkplekarchitecten“, Work Place Architects). Овие организации се (Gespecialiseerde 
opleidings- begeleidings-en bemiddelingsdienst – Специјализирани стручни услуги, 
услуги за поддршка и посредување). 

Во Валонија, има многу можности за обука за обесправени лица кои немаат 
диплома или кои не зборуваат многу добро француски. Постои мрежа на 
организации за социо-професионална интеграција, наречена CISPs (Centres 
d'Insertion Socio Professionnelle). Овие организации се фокусираат на обезбедување 
можности за основна обука за лица кои имаат сериозна дистанца до пазарот на 
трудот, овозможувајќи им да влезат на пазарот на трудот или да влезат во друга 
обука за технички вештини. Овие курсеви се главно достапни за регистрирани 
баратели на работа кои немаат диплома. Некои CISP се исто така претпријатија за 
обука за работа, наречени EFT (Entreprise de Formation par le Travail). Тие нудат 
наизменична шема за обука на луѓе без диплома кои имаат потешкотии со 
класичните методи на обука. Тие користат многу практични методи на учење, 
директно на работното место. Покрај тоа, Агенцијата за квалитетен живот AVIQ 
(Agence pour une Vie de Qualité) одобрува и финансира адаптирани модули за обука 
и центри за социо-професионална интеграција. На овој начин центрите можат да 
понудат стручни обуки по нарачка. 

 

Бугарија 

Во Бугарија, законот го регулира обезбедувањето, меѓу другото, еднаков пристап до 
образование и стручна обука, вклучително и за обесправените лица или лицата со 
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попреченост. Агенцијата за вработување ја зголемува вработливоста на 
невработените лица од загрозените групи на пазарот на трудот преку стручно 
оспособување, обука за клучните компетенции и социјални вештини за 
надминување на недоследностите на пазарот на трудот. Услугата за упис има за 
цел невработени лица (возрасни) кои сакаат да стекнат нови клучни компетенции 
или професионални квалификации за да гарантираат последователна успешна 
реализација на пазарот на трудот. Агенцијата, исто така, ја поддржува 
интеграцијата на пазарот на трудот на странците кои добиле бегалски или 
хуманитарен статус во тековната или претходните две календарски години преку 
обезбедување обука за бугарски јазик, стручна обука и осигурување на 
субвенционирано вработување. Средствата за унапредување на вработувањето на 
социјално загрозени лица, меѓу другото, се обезбедени и за стипендија, превоз и 
трошоци за сместување на невработените лица кои учествуваат во обука за 
описменување, стекнување професионална квалификација или клучни 
компетенции. 

 

Хрватска 

Согласно Законот за професионална рехабилитација и вработување на лица со 
инвалидитет, тие имаат право на професионална рехабилитација, која, меѓу 
другото, вклучува програми за обука, образование, како и подобрување на 
работните и социјалните вештини. Професионалната рехабилитација ја 
организираат Центрите за професионална рехабилитација, како јавна организација 
или во соработка помеѓу Центарот и образовната институција. Од 2007 година, 
хрватската влада ја спроведува Програмата за ресоцијализација на лицата со 
нарушувања на злоупотреба на супстанции кои поминале низ рехабилитација, со 
цел образование или вработување, а со тоа и нивна успешна ресоцијализација. 
Програмата ги вклучува следните мерки: преквалификација и образование за време 
или по нивниот престој во заедницата за рехабилитација или казнена установа, 
мерки во рамките на програмата АЛПМ или други активности за вработување и 
ресоцијализација обезбедени од Граѓанските Организации или локалната 
самоуправа. Хрватската Влада во 2017 година усвои Упатство за спроведување на 
активните политики на пазарот на труд за периодот 2018-2020 година. Во согласност 
со овие упатства, Хрватската служба за вработување спроведува мерки во врска со 
обуката и образованието, на пример, субвенции за вработување, образование на 
невработени и баратели на вработување, обука на работното место, образование 
за основни професионални и социјални вештини (за долгорочно невработени) и 
стажирање /пракса. 
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Франција 

Во Франција, образовните патеки, како училиштата за втора шанса за NEET се 
достапни за обесправените лица. Училиштата за втора шанса ги примаат младите 
под 26-годишна возраст кои го напуштиле училишниот систем без квалификација 
или диплома. Тие се дел од мерките што се спроведуваат за да им се помогне да 
добијат пристап до квалификациска обука и да влезат на пазарот на трудот. 
Училиштата за втора шанса нудат обука од три дела: надградба на основните 
знаења (француски, математика, општа култура, канцелариска автоматизација, 
интерперсонални вештини), работни места (речиси половина од обуката) и културни 
и спортски активности. Во зависност од нивото на младиот човек по 
пристигнувањето во училиште за втора шанса и од воспоставениот проект, 
школувањето може да трае од 4 месеци до 2 години. Но, во просек образованието 
трае 6 и пол месеци. На крајот од својот курс, учесникот добива сертификат за 
стекнати вештини. 

Франција е исто така единствената земја во светот (заедно со Сингапур) која 
обезбедува законодавна рамка во форма на Индивидуални сметки за учење, на 
француски наречен Compte Professionel de Formation, CPF. Тие се виртуелни 
индивидуални сметки во кои правата за обука се акумулираат со текот на времето. 
Тие се индивидуални во смисла дека ресурсите се мобилизираат само доколку 
навистина се спроведе обука. Тие обезбедуваат индивидуални права за обука за 
учење. 

 

Грција 

Во Грција се применуваат четири главни рамки за учење на возрасни. 

• Училиште за втора шанса, претставува иновативно јавно училиште за 
образование за возрасни со времетраење од две академски години. По 
успешното посетување се дава уверение еквивалентно на диплома за средно 
образование. Наставната програма на училиштето се разликува од онаа на 
формалното образование, таа е пофлексибилна и следи адаптирана 
наставна методологија и оценување на учесниците. Училиштата за втора 
шанса се основани во Грција со Законот 2525/97. Училиштата за втора шанса 
се насочени кон лица над 18 години, кои не го завршиле задолжителното 
средно образование, со цел да им го олеснат пристапот до пазарот на трудот. 

• Центрите за стручна обука нудат услуги за стручна обука и рехабилитација 
на лицата со попреченост преку нивните организации кои нудат вработување 
на лица со попреченост. 
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• Стручна обука за инвалиди од страна на Организацијата за вработување 
Работна Сила е создадена исклучиво за возрасни лица со попреченост и 
обезбедува услуги во областа на образованието и обуката за ранливите 
социјални групи. Право на учество имаат лица со телесен инвалидитет, 
проблеми со подвижноста, органски болести, глувост и оштетен слух, лесни 
интелектуални попречености, оштетен вид вклучувајќи слепило, психолошки 
заболувања. 

 

Италија 

Повеќето од регионите обезбедуваат специфични курсеви за обука за лицата со 
попреченост и често за неколку други обесправени категории. 

 

Летонија 

Програмите за стручна обука и неформална обука ги организира Летонската јавна 
служба за вработување) за регистрирани невработени и баратели на работа. 
Должината на програмите за обука може да варира. Учесниците добиваат 
финансиска поддршка за време на обуката, како и за дополнителни трошоци како 
што се преведувачи на знаковен јазик. Од јуни 2020 година, за да се подобри 
состојбата на невработените погодени од кризата КОВИД-19, мерките за стручна 
обука се надополнуваат со студиски модули што ги нудат универзитетите. 

Државната агенција за социјална интеграција нуди неколку образовни програми за 
лицата со попреченост на работоспособна возраст (15 до 62 години). Стручната 
рехабилитација вклучува неколку програми за професионална обука, 
психосоцијална поддршка, медицинска рехабилитација, сместување, угостителство 
и наменско слободно време. Во оваа агенција можно е да се стекне, на пример, 
основно стручно образование – користење на компјутер. 

Мерките за зголемување на конкурентноста имаат за цел да ја промовираат 
конкурентноста на невработените баратели на работа и на луѓето во ризик од 
невработеност на пазарот на трудот. Мерките вклучуваат обуки од 5-56 академски 
часови, обуки за е-учење за психолошка поддршка, стекнување методи за барање 
работа и потребните способности и вештини кои се бараат на пазарот на трудот, на 
пр. Пишување биографија. 

Државната агенција за развој на образованието го спроведува проектот 
„Имплементација на програми за стручно образование за млади кои ни се 
вработени ни се во обука“ - мерката има за цел да обезбеди поддршка за оние 
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млади луѓе кои го напуштиле училиштето или обуката без да постигнат 
квалификација и кои не успеале на пазарот на трудот. 

 

Холандија 

Општините се одговорни за социјална помош, реинтеграција, учество и 
образование на возрасни. Шемите, вклучувајќи ги WMO и личниот буџет (PGB), 
споменати погоре, нудат дополнителна поддршка кога луѓето не можат да 
учествуваат поради ограничувања. Примери се преведувачи на знаковен јазик во 
образовните институции или превоз со инвалидска количка за лица со оштетена 
мобилност и лица кои се врзани за инвалидска количка. Ова е достапно за 
специфичните потреби на поединецот. Исто така, постои буџет за образование за 
луѓето кои примаат бенефиции за невработеност во Вајонг. Загрозените лица без 
пред условни квалификации можат да добијат стручна обука. Можностите се 
разликуваат помеѓу општините. WMO го приспособува спроведувањето на грижата 
од страна на општините и исто така нуди дневни активности што создава патека кон 
пазарот на трудот. 

 

Полска 

Обуката се состои од воннаставни активности насочени кон стекнување, 
дополнување или подобрување на вештините и професионалните или општите 
квалификации неопходни за извршување на работата, вклучително и способноста 
да се бара вработување. Обуката е иницирана и организирана од државата, а 
финансирана од Фондот за труд. За време на обуката учесникот има право на 
стипендија. Групи кои имаат право на пристап до можности за обука се невработени 
лица, баратели на работа кои се во период на известување за вработување или 
службен однос од причини поврзани со работното место, се вработени кај 
работодавач кој е прогласен за стечај или е во ликвидација, со исклучок на 
ликвидација ако е во процес на приватизација, или добива социјална помош поради 
рударско отсуство или рударска социјална помош. За одредени учесници може да 
се обезбеди социјална помош. 

 

Словенија 

Членот 56 од словенечкиот Устав вели дека на сите граѓани мора да им се 
обезбедат еднакви права и можности за образование и обука. Затоа, на лицата со 
попреченост мора да им се дадат еднакви можности да учествуваат низ целиот 
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образовен систем во редовни и посебни програми на сите нивоа. Законот за 
сместување на деца со посебни потреби наведува дека вклучува и „деца, 
малолетни и млади возрасни лица со посебни потреби и, по исклучок, возрасни 
лица на возраст над 21 година до и вклучително на возраст од 26 години, кои 
континуирано се едуцираат за адаптирани стручни и професионално образование 
со еквивалентен образовен стандард и во специјална програма за рехабилитација 
и возрасни на возраст над 21 година до и вклучително 26 години кои се вклучени во 
програмата за образование и обука на возрасни како дел од посебна програма за 
деца со умерени и тешки ментални тешкотии“. Затоа Словенија не обезбедува 
инклузивни образовни опции за лицата со умерена и тешка попреченост, туку 
алтернативно образование преку различни програми. Теоретски, овие програми 
треба да обезбедат еднаков образовен стандард на општиот образовен систем каде 
што е можно. 

 

Шпанија 

Во Шпанија, постојат различни шеми за стручна обука. Развојот на СОО во Шпанија 
не е толку созреан како задолжителното образование (до 16 години) и 
универзитетот. Генерално, има помал развој и консолидација во пракса, иако има 
региони со подолга траекторија како што е Баскија. Бидејќи тоа не е задолжително 
образование, не постои законска обврска, или барем не толку интензивно, да се 
спроведуваат мерки за инклузивно учење, преку поддршка кои се достапни во 
поголема мера во задолжителното образование: поддршка на наставниците, 
адаптација на содржина и тестови за оценување, знаковен јазик, толкување итн. 

Во однос на лицата со попреченост, за профили како што се оштетен вид, 
соработката на организации како што е Шпанската национална организација за 
слепи (ONCE) придонесува за подобра понуда на производи за поддршка. 
Спротивно на тоа, Специјализираното СОО (вклучувајќи ги и локалните агенции за 
обука и регрутирање) во однос на различни групи во неповолни ситуации имаат 
искуство во прилагодување на нивните потреби и барања, според различни 
профили. Во случај на попреченост, тие подобро ги знаат нивните специфични 
потреби и во поголема мера ја прилагодуваат наставата на нивните барања, со 
различни стратегии за образовна вклученост: обука на наставници, производи за 
поддршка, лична помош, меѓу другото.  

Всушност, дел од овие специјализирани обуки за стручно образование и обука се 
испорачуваат од здруженија за специфични профили на попреченост. Од друга 
страна, универзитетите постигнаа многу значаен напредок во последниве години во 
подобрувањето на грижата за учениците со попреченост, преку насоки и поддршка 
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во различни аспекти: свесност на наставниците, производи за поддршка, разумни 
прилагодувања во оценувањето, понекогаш лична помош, меѓу другото. 
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Главни наоди 

   

Севкупно, има голем број мерки кои се однесуваат на образованието на возрасните, 
обуката, како и надградбата и преквалификацијата на вештините во европските 
земји. Овие главно се насочени кон невработените и хендикепираните лица, но, во 
зависност од земјата - се однесуваат и на други ранливи групи, како млади луѓе, 
жени, зависници од дрога итн. 

Мерките за поддршка главно се состојат од часови за обука за вештини и курсеви 
за квалификација, за кои владите обезбедуваат финансиска покриеност. Во некои 
земји (на пример, Романија, Северна Македонија), постојат јавни училишта за 
возрасни кои порано го напуштиле училиштето за да имаат втора шанса за основно 
формално образование на која било возраст и се приспособени како часови за 
учење и наставни програми за возрасните да можат да посетуваат училиште и во 
исто време да имаат работа или да се грижат за своите деца. 

Дополнително, во повеќето европски земји се обезбедува стручна обука и кариерно 
насочување во рамките на посебните форми на вработување, имено заштитеното и 
поддржано вработување. Овие мерки за обука им овозможуваат на вработените во 
неповолна положба или инвалидитет да влезат на редовниот пазар на труд или 
алтернативни форми на вработување, или – во случај на поддржано вработување 
– да ги промовираат на редовниот пазар на труд, најмногу преку стажирање и обука 
на работното место. Со тенденција кон зајакнување на активните политики на 
пазарот на труд во Европа, се зголемуваат можностите за обука и образование за 
обесправените лица со цел да се зголеми вработеноста. 
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Конзистентност со ЕУ и интернационалната 
политика 
СПРИ и социјалните претпријатија се сè поважни и комплементарни чинители за 
социјална и професионална вклученост и иновација. Моделот СПРИ им нуди на 
луѓето кои имаат потреби за поддршка, кои се најпогодени од социјалните 
нееднаквости, можности за вработување за да можат да пристапат/реинтегрираат 
во пристојни работни услови и социјална заштита преку работа. Овие можности им 
обезбедуваат пристојна плата, неопходни квалификации (кои одат рака под рака со 
дигитализацијата на нашите општества), можности за усовршување и 
преквалификација и им овозможуваат подобро да се интегрираат на пазарот на 
трудот, особено во тековниот контекст на зелените и дигитални транзиции. 

Прво, преку разновидни и иновативни активности, СПРИ директно и индиректно 
придонесуваат за имплементација на неколку принципи на европскиот столб за 
социјални права. Ве молиме, погледнете ги подолу принципите поврзани со СПРИ 
и кратко објаснување за поддршката на СПРИ. 

 Образование, обука и доживотно учење 

СПРИ нудат квалификации и обука на работното место на обесправените луѓе и 
промовираат доживотно учење. 

 Родова еднаквост 

Унапредувањето на родовата еднаквост останува приоритет во секторот на 
социјалната економија. 

 Еднакви можности 

Со вработување и зајакнување на обесправените и исклучените луѓе, СПРИ 
придонесуваат за намалување на нееднаквостите. СПРИ имаат за цел да ги 
интегрираат луѓето кои страдаат од неколку социјални и професионални тешкотии, 
поддржувајќи ги најзагрозените да влезат на пазарот на труд и да им се понуди 
пристап до услуги и можности. 

 Активна поддршка за вработување 

СПРИ нудат можности за вработување на најранливите луѓе преку силна економска 
активност и обука заснована на работа и придонесуваат за одржлив економски и 
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социјален развој на територијата на која работат. Целната група на СПРИ е 
прилично широка и вклучува долгорочно невработени лица, NEET, жени, луѓе кои 
страдаат од зависност или поранешни затвореници. Специфичната педагошка 
димензија на СПРИ овозможува да се зајакнат работниците кога станува збор за 
прашања за вработување, како и за други професионални или социјални тешкотии. 

Скроените патеки се дизајнирани за работниците на СПРИ, поддржувајќи ги преку 
работа или квалификација во претпријатието. 

 Сигурно и приспособливо вработување 

СПРИ им нудат пристојни работни места и плати на најранливите групи. 
Добивањето работа обично е прв чекор за обесправените лица во повторното 
влегување во општеството преку обезбедување пристап до основни услуги и 
социјална заштита. СПРИ обезбедуваат приспособени решенија за работниците, 
кои работат на вештините и способностите на личноста според личната ситуација. 
Така, може да се најдат различни решенија за поддршка на личноста како што се 
квалификации, учење преку работа, приспособено работно време итн. 

 Плати 

СПРИ се борат против сиромаштијата на работното место и нудат пристојни плати 
за обесправените луѓе. Работата, а со тоа и платата обично е можност за 
најзагрозените да се вратат во општеството преку соодветни услови за живот. 

 Социјален дијалог и вклученост на работниците 

Повеќето СПРИ спроведуваат партиципативно управување кое подразбира силно 
вклучување на работниците во процесите на донесување одлуки на претпријатието. 
Следејќи го принципот на социјалната економија, еден човек еден глас, СПРИ се 
обидуваат да ги едуцираат и вклучат работниците во развојот на компанијата. 

 Рамнотежа помеѓу работата и животот 

СПРИ ги ставаат луѓето во сржта на нивната работа и се обидуваат да го прилагодат 
нивното функционирање со цел благосостојбата на работниците. Флексибилните 
можности за вработување или специфичните услуги развиени во рамките на 
претпријатието се примери на иновативни решенија дизајнирани од СПРИ за да се 
поттикне рамнотежа помеѓу работата и животот. 

 Здрава, безбедна и добро приспособена работна средина и заштита на 
податоците 

СПРИ спроведуваат адаптирана работна средина со оглед на потребите на 
обесправените луѓе. Во некои случаи, СПРИ вработуваат и лица со попреченост и 
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на тој начин ги прилагодуваат работните простори. Кога станува збор за здравјето 
или безбедноста при работа, СПРИ не само што ги исполнуваат стандардите, туку 
и ги поттикнуваат на безбедносни однесувања и решенија на работното место преку 
партиципативно управување. 

 Социјална заштита 

Социјалната заштита е силно поврзана со договорите за вработување. Ова е 
причината зошто СПРИ избираат да понудат можности за вработување преку 
договор за вработување, овозможувајќи им на обесправените луѓе да ги вратат 
своите права на социјална заштита. 

 Бенефиции за невработеност 

СПРИ се обидуваат да ги интегрираат невработените луѓе, вклучително и 
долгорочно невработените на пазарот на трудот. ENSIE се убедени дека 
бенефициите за невработеност мора да се распределат за време на периодот на 
активирање на луѓето, заедно со приспособена придружба на лицето кон работа на 
пазарот на трудот. Навистина, искуството на работниците на СПРИ покажува дека 
секој може да наиде на некои социјални, здравствени или професионални тешкотии 
во својот живот и да има проблеми да ги реинтегрира на пазарот на трудот и 
општеството. 

 Вклучување на лицата со попреченост 

Во некои земји на ЕУ, целната група на СПРИ може да вклучува лица со 
попреченост. Се спроведуваат и различни партнерства помеѓу СПРИ и 
организациите кои вработуваат лица со попреченост. Навистина, од клучно 
значење е да се понудат можности за вработување и социјална придружба на сите 
граѓани. 

Согласно Акциониот план EPSR, објавен од Европската комисија во 2021 година, 
добро е да се прочита ставот на ENSIE за Акциониот план EPSR за да се даде фокус 
на деловите што се од особен интерес за СПРИ. 

Второ, СПРИ придонесуваат за различни Цели за одржлив развој, особено: 

  Нема сиромаштија 

СПРИ им обезбедуваат можности за работа или обука на загрозените групи со тоа 
што им дозволуваат да имаат договор за вработување и, соодветно, плата за 
сопствени трошоци за егзистенција, намалувајќи ја стапката на сиромаштија. 

 Квалитетно образование и промовирање на доживотното учење 
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Преку можностите за вработување и обука, СПРИ нудат технички и стручни вештини 
на ранливите луѓе преку промовирање на патеки за доживотно учење. 

 Родова еднаквост 

Промоцијата на еднакви можности и родова еднаквост е една од хоризонталните 
цели на СПРИ. Вклучувањето на родовите аспекти во главните политики и 
промовирањето на политиките за различност е принцип што им припаѓа на повеќето 
социјални претпријатија. 

 Пристојна работа и инклузивен и одржлив економски раст 

Многу СПРИ претставуваат добри практики за работна интеграција на NEET, 
мигранти, жени итн. во ситуација на исклучување. СПРИ имаат силна економска 
активност на локално ниво и придонесуваат за одржлив економски и социјален 
развој на територијата на која работат. Профитната инвестиција, принципот на 
социјалната економија што се применува на СПРИ, потоа се реинвестира во 
претпријатието,  при што обезбедува одржлив раст. 

 Одржлива индустријализација и поттикнување на иновациите 

СПРИ работат во многу различни области на активности: од агро-индустрија до 
текстил и облека, секогаш обидувајќи се да создадат нови можности за 
вработување. СПРИ одговараат на локалната потреба на иновативен начин, тие 
исто така секогаш бараат иновативни економски начини за развој и одржување на 
потребите на нивните територии. 

 Намалени нееднаквости 

СПРИ, со вработување и зајакнување на обесправените и исклучените луѓе, се 
вистинските и преносливи примери дека трите димензии на одржливиот развој 
(економски, социјален и еколошки) можат да постојат во една компанија. 

 Одржливи градови и заедници 

СПРИ секогаш се обидуваат да одговорат на локалните потреби на заедницата. 
Многу примери на позитивна соработка меѓу СПРИ и локалните засегнати страни 
овозможуваат да се изгради одржлива средина, каде што интеграцијата на 
обесправените луѓе не е од корист само за поединецот, туку и за заедницата како 
целина. Според тоа, може да се зборува за работа и социјална интеграција со 
позитивни резултати кон целата заедница. 

 Одговорна потрошувачка и производство 
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Поголемиот дел од услугите и стоките обезбедени од СПРИ се поврзани со 
циркуларната економија, промовирајќи рециклирање и одржливи иницијативи. 

 

 Климатска акција 

Неколку СПРИ се активни на полето на животната средина, спроведувајќи неколку 
активности поврзани со собирање, рециклирање, повторна употреба и третман на 
отпад, придонесувајќи во борбата против климатските промени. 

Исто така, што се однесува до иницијативите за вештини кои последно се усвоени 
или моментално се во процес на усвојување од страна на Европската комисија, како 
што се Пактот за вештини, микро-акредитиви и Индивидуални сметки за учење, тие 
се многу важни за развојот на доживотното учење и би можеле делумно да го 
преобликуваат начинот на кој е препознаена работата на СПРИ. 

Особено, во врска со иницијативата на Европската комисија за препорака за патеки 
за надградба, ENSIE ги објави своите повратни информации овде. Најважните се 
следните. 

ENSIE ја поздравува иницијативата за унапредување на пристапот до основните 
вештини за нискоквалификувани возрасни лица и сака да нагласи дека СПРИ исто 
така би биле идеална средина за подобрување на компетентноста за возрасните 
кои припаѓаат на обесправените групи и кога станува збор за долгорочна обука на 
вработените. Унапредувањето на вештините треба да биде достапно за луѓето и во 
работната средина и надвор од работната средина. Работното место, кое е место 
каде што е присутна социјалната интеракција, е средина погодна за развој на 
потребната работа и клучните професионални и социјални вештини. Оттука, 
работната средина, од една страна, дава можност да се развијат некои клучни 
вештини, а од друга, може да се искористи како дидактичка средина за да одговори 
на педагошките цели. Со други зборови, СПРИ можат да обезбедат низа 
секојдневни ситуации конкретно да се соочат и да го применат во пракса она што го 
учат. 

Како примери за тоа како некои од земјите анализирани со тековното истражување 
генерално се усогласени со ЕУ и меѓународната политика, позабележливи се 
следните. 
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Ирска 

Националната политика за социјални претпријатија на Ирска (2019 – 2022) е една 
од иницијативите чија цел е да го поддржи целиот опсег на организации кои 
обезбедуваат услуги за заедниците или се занимаваат со социјални прашања. 
Други политички иницијативи ќе вклучуваат Стратегија за поддршка на заедницата 
и волонтерските сектори во Ирска и нова Национална стратегија за волонтерство. 
Социјалните претпријатија, исто така, придонесуваат за постигнување на целите на 
политиката на Целите за одржлив развој на ОН. Овие цели имаат за цел да 
обезбедат поодржлива, просперитетна и мирна иднина до 2030 година, преку 
ставање крај на сиромаштијата, заштита на природната средина, справување со 
нееднаквоста и зајакнување на човековите права во Ирска и ширум светот. 

Романија 

СПРИ Организациите во Романија биле и продолжуваат да бидат важен партнер за 
националните програми финансирани од ЕСФ и ЕСФ+. 

Претпријатијата беа постојан економски чинител во пристапот и користењето на 
средствата за да донесат социјални промени на постојниот пазар на труд и/или да 
ги спречат идните генерации да го напуштат училиштето. Преку нивните програми 
за работна интеграција и економска активност, СПРИ во Романија постојано 
поддржуваат четири од шесте главни приоритетни области дефинирани од ЕСФ+ 
со: 

• Поддршка на младите луѓе кои биле особено погодени од кризата КОВИД-
19 - ресурсите на ЕСФ+ ќе им помогнат на овие млади луѓе да најдат 
квалификација, квалитетна работа и да го подобрат своето образование и 
обука; 

• Помагање на децата на кои им е потребна преку распределба на ресурсите 
на ЕСФ+ за насочени акции за борба против детската сиромаштија и 
поддршка на најранливите во општеството кои страдаат од губење на 
работни места и намалување на приходите, вклучително и обезбедување 
храна и основна материјална помош за најсиромашните; 

• Повторно оспособување и усовршување на луѓето за транзиција кон зелена 
и дигитална економија; 

• Градење на капацитети за социјалните партнери и ГО. 
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Згора на тоа, СПРИ многу често преземаат транснационални иницијативи и 
политики, а најголемата е целите за одржлив развој на ОН. Помеѓу тие, најмногу се 
среќаваат и цели за одржлив развој од страна на СПРИ и тоа: 

• Пристојна работа и економски раст 

• Намалена нееднаквост 

• Цел без сиромаштија 

• Квалитетно образование 

• Родова еднаквост 

• Обезбедува одржливи модели на потрошувачка и производство. 

Акциите за поддршка на имплементацијата на првите три цели одозгора се 
однесуваат на светските СПРИ поради нивната мисија и визија, а Романија не е 
исклучок од тоа правило. 

Во Романија, целта „Квалитетно образование“ има голем број активности од 
приватниот и невладиниот сектор, вклучително и многу СПРИ, главно во 
неразвиените рурални и маргинализирани области кои немаат основна училишна 
инфраструктура. Исто така, поради повисоките ранливости со кои се соочуваат 
жените од Романија, особено за самохраните мајки, целта „Родова еднаквост“ е 
онаа што преовладува кај многу СПРИ кои бараат да обезбедат безбедна средина 
за жените каде што можат да развијат социјални и професионални вештини. 

Иако со пониска стапка од другите земји на ЕУ, СПРИ во Романија помагаат во 
светската цел да се „обезбедат одржливи модели на потрошувачка и производство“, 
повеќето од нив обезбедувајќи услуги за собирање за различни видови отпадни 
материјали како што се ИТ опрема, пластика итн. 

Србија 

Социјалното претприемништво е важен елемент на процесот на европска 
интеграција на Србија во ЕУ, бидејќи е една од клучните алатки за развој на 
човечкиот капитал и трансформација на социјалната политика во Србија. Во 
контекст на европската интеграција, Програмата за реформи за вработување и 
социјална политика (ЕСРП) и Програмата за економски реформи (ЕРП) се 
појавуваат како два главни стратешки документи. Овие документи ја препознаваат 
важноста на СПРИ како едно од потенцијалните решенија за социјалната 
нееднаквост - главниот предизвик за инклузивниот економски раст и севкупниот 
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општествен напредок. ЕРП конкретно ги дефинира структурните реформи поврзани 
со пазарот на трудот, политиките за вработување и социјална заштита и 
социјалната вклученост, како и циркуларната економија. 

Бројните предизвици со кои се соочува политиката за вработување во Србија се 
поврзани со високата општа стапка на неактивност и ниската стапка на вработеност, 
исклучувањето на ранливите групи од формалниот пазар на трудот, потребата од 
зајакнување на улогата на политиката за вработување, сегментираниот пазар на 
трудот, структурната невработеност, високата неактивност и невработеноста кај 
младите. 

Препораките на Советот за економски и финансиски прашања на ЕУ во рамките на 
EРП се особено фокусирани на проблемот со високиот удел на неформална 
невработеност во различни сектори, особено во земјоделството. Се покажа дека 
ESRP во процесот на интеграција во ЕУ е несоодветна имплементација, затоа 
обезбедувањето соодветни финансиски и институционални ресурси за 
вработување и развој на социјалната политика треба да бидат приоритет. 

Покрај СПРИ, она што е исто така важно е дека ЕУ го позиционираше образованието 
како примарен инструмент во остварувањето на развојните и стратешките цели. 
Затоа, системите за образование на возрасни мора да се прилагодат на барањата 
на социо-економскиот развој и да понудат образование и учење кои се 
приспособени на различни групи возрасни и нивните специфични потреби за 
знаења и вештини. Ова ги истакнува организациите за образование и учење на 
возрасни, кои стануваат основа за доживотно учење и прават напори за 
спроведување на различни социо-економски и образовни политики. 
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Јавно признавање на СПРИ секторот 
 
Како што е наведено во првото поглавје, СПРИ ширум Европа се формално 
признати во различни форми и во различни размери, од непризнавање до правно 
признавање специфично за СПРИ. Следствено, и процедурите за правно/политичко 
признавање варираат во зависност од земјата. Многу влади формулираат услови 
кои мора да се исполнат за да бидат официјално признати. Најчесто тие вклучуваат 
надмоќ на личноста/социјалното влијание над капиталот, распределбата на 
профитот што не е според обезбедувањето капитал и посветеноста на 
општествените сектори и независноста од јавната моќ. 

Унгарија 

Социјалните претпријатија во Унгарија се затекнати во нееднаквост на правни 
форми, извори на приходи, области на активности, карактеристики на работа, 
модели на управување и регионална дистрибуција. Не постои заедничка 
дефиниција или правна форма за сите социјални претпријатија. Затоа, недостигаат 
податоци за проценка на бројот и видот на социјални претпријатија кои постојат на 
територијата, и покрај постоењето на унгарскиот Централен завод за статистика 
(HCSO) вклучен во секторот за социјално претприемништво. Таканаречените 
социјални претпријатија, исто така, имаат прибегнување кон разновидни извори на 
финансирање кои се потпираат на поддршката од централната или општинската 
држава (вклучувајќи законско или финансирање засновано на субвенции), приходи 
од приватни активности за поддршка или јавни комунални услуги (вклучувајќи 
договори за набавка на одредени Државни стоки и/или услуги), или нивната 
комерцијална дејност. Најчесто работат во централна Унгарија и во главниот град 
(освен социјалните задруги). Учеството на овие организации во националниот БДП 
- не сметајќи ги социјалните задруги изнесува околу 2,1%. 

Во моментов не постои консензус за дефиницијата за социјално претпријатие во 
унгарскиот екосистем, и – освен претпријатијата за рехабилитација, во кои се 
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вклучени лицата со посебни потреби – тие се признати како провајдери за 
образование на возрасни. 

Не постојат посебни закони со кои се регулираат социјалните претпријатија, кои 
можат да имаат секакви правни форми. 

Ирска 

Ирска ја воведе Националната политика за социјални претпријатија 2019-2022 
година во јули 2019 година. Целта на Политиката е да се поддржат социјалните 
претпријатија да растат во обем и влијание. Политиката поставува серија од 26 
обврски од страна на Владата за следните три Цели за развој на социјалното 
претпријатие во периодот 2019-2022 година: 

• Градење на свеста за социјалното претпријатие 

• Растење и зајакнување на социјалното претпријатие 

• Постигнување на подобро усогласување на политиките. 

Улогата на социјалните претпријатија во Ирска почнува да се пробива и во други 
делови од владините политики, вклучително и во „Акциониот план за отпад за 
кружна економија“ и стратегијата „Идни работни места“, кои двете ја нагласуваат 
улогата на социјалното претпријатие во успешни економии. . 

Не постои специфичен закон за трговски друштва за социјални претпријатија во 
Ирска. Социјалните претпријатија доаѓаат во многу различни правни форми. 
Најчеста би била „компанија ограничена со гаранција“ често со добротворен статус. 

Северна Македонија 

Постојниот правен систем во Северна Македонија не ги признава или регулира 
социјалните претпријатија, а сè уште нема унифицирано разбирање на овој концепт. 
Во моментов, субјектите кои го сочинуваат спектарот на социјалните претпријатија 
во Северна Македонија се разновидни. Не постојат посебни институционални 
форми наменети за социјалните претпријатија. Сепак, отсуството на регулаторна 
рамка нема негативно влијание ниту го спречува развојот на практиката на 
социјалните претпријатија во земјата. Тие користат различни правни форми, кои се 
регулирани со посебни правни акти во македонската регулаторна рамка, како што 
се: 
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• Здруженија 
• Организации кои вработуваат лица со попреченост, 
• Задруги. 

Сепак, доминантна правна форма на социјално претпријатие е здружувањето. 
Некои од правните форми имаат потенцијал да се развијат како социјални 
претпријатија, додека други лесно може да се оддалечат од практиката на 
социјалните претпријатија во различна правна средина. 

Португалија 

Социјалните политики и политиките за вработување во Португалија се на 
национално ниво. И покрај недостатокот на правно признавање на СПРИ, 
организациите за социјална економија дејствуваат на полето на работната 
интеграција на нивните корисници. 

Од 1998 до 2015 година постоеше формален закон за СПРИ адресиран до 
ранливите групи во однос на вработувањето: луѓе со ниски квалификации, со 
недостатоци во самодовербата, недостаток на систем за поддршка и специфични 
здравствени проблеми и/или зависност од дрога кои, во исто време , беа долгорочно 
невработени лица (Уредба бр. 348-А/98, 18 јуни). Оваа мерка се претпоставуваше 
како активна политика за вработување дури и да беше модел на транзиција, со 
период до 6 месеци обука и до 2 години како работник во СПРИ. 

За време на последната економска криза, со политиките на штедење, овој закон 
беше укинат. Дури и ако не постои законска рамка за СПРИ, социјалната економија 
на Португалија денес вклучува де факто СПРИ кои имаат најмалку еден од двата 
посебни статути - IPSS Статут (Приватни институции за социјална солидарност) и 
ONGPD Статут (невладини организации за лица со посебни потреби) тоа е 
дополнување на правната форма на социјалната економија. Овој статут е 
признание од државата, која обезбедува субвенции за да се обезбеди нејзината 
одговорност како Социјална Држава. 

Португалија има и посебна правна форма - Социјални солидарни задруги - кои 
имаат статус еквивалентен на IPSS; овие типови задруги се појавија со фокусирана 
цел претежно или исклучиво на остварување цели од општ интерес, вклучително и 
вклучување преку работата на ранливите групи. 
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Романија 

Во 2015 година Романија го усвои Законот за социјална економија (Закон 219/2015). 
Врз основа на овој закон, организациите за социјална економија се засноваат на 
приватни доброволни и солидарни иницијативи, со висок степен на автономија, 
одговорност и ограничена распределба на профитот. Социјалните претпријатија и 
социјалните претпријатија за посредување при работа (СПРИ) се единствените два 
вида на организации кои се формално признати со законот од 2015 година со јавни 
обврски и бенефиции. За секоја од нив, организациите треба да исполнат сет на 
однапред дефинирани критериуми за да добијат потврда од јавните власти во која 
се наведува видот на претпријатијата што ги претставуваат. Романскиот закон за 
социјална економија се фокусира повеќе на новиот тип на организации, социјални 
претпријатија и СПРИ, игнорирајќи ги задругите и другите форми на приватна 
иницијатива кои имаат за цел општествена промена. И покрај тоа, многу 
организации кои работат и се идентификуваат како социјални претпријатија или 
СПРИ не аплицираат за потврда за признавање. Законот од 2015 година и неговата 
рамка од ХГ 585/2016 предвидуваат повеќе обврски отколку бенефиции. 
Економските барања и однапред дефинираниот број на ранливи вработени за 
СПРИ честопати е тешко да се контролираат бидејќи повеќето социјални 
претпријатија од Романија немаат одржливи извори на приход, но зависат од година 
во година од приватните финансии. 

Плановите на земјата за образование на возрасни се разработуваат без учество на 
целните и невладини организации активни во работата со обесправените групи, 
даватели на социјални услуги и социјални претпријатија. Услугите за социо-
професионална интеграција не се препознаваат како социјални услуги или услуги 
за вработување - така што тие немаат корист од поддршката на јавните политики за 
вработување насочени кон работниците во неповолна положба. 

Многу јавни институции за социјални услуги се потпираат на давателите на СПРИ 
за работна интеграција, образование и професионализација на ранливите групи на 
кои им е тешко да се интегрираат на отворениот пазар на труд. Дури и ако тие се 
единствениот постојан јавен партнер на СПРИ во програмите за работна едукација, 
овие локални социјални услуги честопати целосно недостасуваат во заедниците. Во 
такви случаи, локалниот партнер СПРИ за идентификување на потенцијалните 
возрасни ученици се невладините организации кои ги поддржуваат локалните 
заедници и имаат подобро разбирање за нивните потреби преку тесна соработка со 
нив на дневна основа. Друг важен партнер за повеќето СПРИ во Романија е 
приватниот сектор. Приватните компании обично ги поддржуваат програмите за 
работна интеграција со купување на стоки и услуги од СПРИ организации кои се 
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сертифицирани како Овластени заштитени единици, а многу често нудат 
финансиска поддршка и спонзорства за СПРИ кои не можат да имаат финансиска 
стабилност и истовремено обезбедуваат програми за образовна интеграција без 
законски исклучоци. 

Србија 

Кога станува збор за институционалната рамка и јавните политики за доживотно 
учење, единственото јавно тело на централно ниво кое директно се занимава со 
социјалните претпријатија е работната група на Министерството за труд, 
Вработување и Социјални Работи. Министерството работеше на Предлог-законот, 
но директно не придонесе за развој на социјалното претприемништво преку 
системот за поддршка. Меѓутоа, бидејќи претходните правни форми се претежно 
неадекватни и дестимулирачки за социјалните претпријатија, повеќето од нив се 
формирани во форма на здруженија. Друга причина е што најголем дел од 
иницијативите доаѓаат од непрофитниот сектор. Затоа, усвојувањето на 
специфично законодавство кое директно ќе се однесува на признавањето на СПРИ 
се смета за неопходно и корисно во секоја смисла. Овој процес треба да започне со 
измена на постоечките закони со цел да се прошири просторот за развој на 
социјалното претприемништво воопшто и да се овозможи негова одржливост. Кога 
на ова ќе се работи темелно, СПРИ ќе имаат силна основа да работат поволно на 
зајакнување на економијата и политиката за вработување. Бидејќи веќе има 
индиции во некои закони кои се однесуваат на развојот на секторот, овие закони 
треба да се изменат за дополнително да се развијат овие веќе дефинирани форми. 

Словачка 

Целта на Законот бр. 112/2018 на социјалната економија и социјалните 
претпријатија е да се создадат соодветни услови за развој на социјалната економија 
и социјалното претприемништво во Словачка. За таа цел, законот во неговите 
делови ги утврдува субјектите на социјалната економија, претпријатијата од 
пошироката социјална економија (социјалното претпријатие и претпријатие со 
социјално влијание), организациите од секторот социјална економија, 
обезбедувањето поддршка на претпријатијата од пошироката социјална економија 
и го дефинира секторот за социјална економија и државната администрација во 
областа на социјалната економија. Субјектите на СПРИ соработуваат со 
невладиниот сектор на ад-хок основа, кога им се пристапува да бидат партнери во 
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некој проект. Во контекст на развојот на социјалните претпријатија, беше спроведен 
национален проект на Институтот за социјална економија од страна на Агенцијата 
за имплементација на Министерството за труд, социјални работи и семејство на 
Република Словачка во рамките на Оперативната програма Човечки ресурси во 
програмскиот период 2014-2020 година. Целта на проектот е да се создаде и да се 
потврди прилагодувањето на поддршката за развојот на социјалната економија во 
Република Словачка врз основа на Законот бр. 112/2018 за социјалната економија 
и социјалните претпријатија и за изменување и дополнување на одредени акти. 

Како дел од активностите на проектот, се формира мрежа на поддржувачи 
Регионални центри за социјална економија. Дел од овој проект помогна да се 
изгради инфраструктура за поддршка за развојот на социјалната економија во 
Словачка. Тоа вклучува едукација и обука на вработените во институциите на 
јавните служби за вработување кои учествуваат во развојот на регионалното 
вработување. Регионалните центри се создадени за да обезбедат поддршка 
потребна за основање и развој на социјални претпријатија/СПРИ. 

Дополнителни земји 

Австрија 

Во Австрија не постои правен статус специфичен за СПРИ, типологијата се заснова 
или на правниот статус на претпријатијата признати како „претпријатија од јавен 
интерес“, разликувајќи ги здруженијата, друштвата со ограничена одговорност од 
јавен интерес и задругите, или на финансиската поддршка за СПРИ. Во Австрија, 
СПРИ се финансираат претежно преку AMS/SMS врз основа на „проекти“ кои можат 
да се обезбедат на SÖB-, GBP или BEEs. Дополнително, на претпријатијата кои 
исполнуваат одредени критериуми за социјално вклучување, фондовите AMS и 
Arbeitplus (P3) можат да доделат сертификати („Gütesiegel für soziale Unternehmen“) 
кои се признати во програмата за управување со квалитет на ЕУ (EFQM) како 
„Признаени за извонредност“. Специфичната правна дефиниција има своја корист 
за формалното признавање на СПРИ и може да стане сè порелевантна во иднина, 
особено во однос на финансирањето од ЕУ. СПРИ веројатно би имале корист од 
таквата законска дефиниција, кога станува збор за методите за обука, застапеноста 
во мрежата на социјална инклузивност, како и обуката и образованието за социјална 
вклученост (студирање за работа во/за СПРИ) и стручни обуки (кои СПРИ ги 
обезбедуваат за обесправени луѓе). Со помалку дефинираниот статус на СПРИ ја 
поедноставува соработката со AMS, SMS и други (владини) актери, бидејќи 
финансирањето може да се разработи повеќе кога е поврзано со проекти. 
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Белгија 

Од 2014 година, сите политики околу социјалното претпријатие и социјалната 
економија се преземаат автономно од секој регион (Фландрија, Валонија и Брисел). 

Во Фландрија, различни декрети ја регулираат владината поддршка на социјалните 
претпријатија и СПРИ. Првата ги поддржува социјалните претпријатија во сите 
видови и области (Ondersteuningsdecreet). Останатите се ограничени на областа на 
услуги за близина (Lokale diensteneconomie) (од 1 јануари 2015 година) и, конечно, 
од јануари 2019 година, Collectief maatwerk ги замени прописите за засолништа и 
социјални работилници (Beschutte werkplaatsen en Sociale werkplaatsen). 

Во Валонија, за да бидат препознаени како организации за обесправените 
работници (компании за интеграција, типичен модел СПРИ), IDESS (иницијативи за 
развој на вработување во секторот за социјални услуги во близина) или ETA 
(компании кои организираат работа приспособена за лицата со попреченост), 
претпријатијата мора да исполнуваат одредени критериуми кои се утврдени во 
различни владини декрети. Овие услови се однесуваат, на пример, на социјалната 
цел и економската активност на компанијата, бројот на вработени лица во 
неповолна положба или со инвалидитет и мерките што треба да се преземат за 
нивна поддршка. 

 

Бугарија 

Процесот на правно признавање на СПРИ е опишан во неодамна усвоениот Закон 
за претпријатија од социјалната и солидарната економија (2019), кој одредува два 
вида социјални претпријатија: класа А и класа А+. Социјалните претпријатија од 
класа А треба да вршат општествена активност што произведува социјална 
додадена вредност, да ги вклучат вработените во одлучувањето, да трошат повеќе 
од 50% и не помалку од 3.834,69 евра за вршење на социјална дејност и да вработат 
најмалку 30% и не помалку од три лица социјално загрозени или инвалидни 
работници. Социјалните претпријатија класа А+ (кои ги исполнуваат сите барања од 
дефиницијата на ЕУ во однос на економското, социјалното и инклузивно владеење) 
мора дополнително да работат во општини со натпросечни стапки на 
невработеност, да трошат повеќе од 50% и не помалку од 38.346,90 евра за носење 
надвор од општествената дејност или најмалку 30 социјално загрозени лица се 
вработени без прекин во последните шест месеци. Други правни форми се 
специјализирани претпријатија и задруги на лица со посебни потреби. Законот за 
лица со попреченост (2019) им дава правно признание доколку се наведени под 
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одредени закони и регистри, произведуваат стоки или услуги и имаат релативен 
удел на лица со траен инвалидитет во зависност од видот на попреченоста. 
Организациите за вработување на лица со попреченост можат да бидат основани 
врз основа на проекти од страна на специјализирани претпријатија, задруги на лица 
со попреченост или кое било правно лице. 

 

Хрватска 

Во Хрватска, постои недостиг на официјална дефиниција и статус, како и ниско ниво 
на препознатливост на овие субјекти во смисла дека се социјални претпријатија или 
социјални претпријатија за работна интеграција. И покрај тоа што не постои 
специфична правна форма за социјалните претпријатија, голем број правни форми 
може да се користат од страна на социјалните претпријатија, претежно 
кооперативни (вклучувајќи социјални работни задруги на ветерани) или друштво со 
ограничена одговорност (подружници на здруженија). Подобните обрасци, исто 
така, вклучуваат фондации и приватни институции за социјална заштита, но тие се 
или ретки (фондации и организации за вработување на лица со попреченост) или 
не се сметаат за социјални претпријатија (институции за социјална заштита). 
Социјалните претпријатија се регулираат со повеќе акти, во зависност од правните 
форми под кои работат. Сегашното законодавство кое може да биде релевантно за 
социјалните претпријатија го вклучува Законот за здруженија, Законот за задруги, 
Законот за трговски друштва, Законот за фондации и Законот за организации од 
јавен интерес. Може да биде релевантно и друго законодавство, како што е Законот 
за професионална рехабилитација и вработување на инвалидни лица и Законот за 
јавни набавки. Специфичното законодавство дизајнирано да ги препознае СПРИ на 
национално и/или регионално ниво би било корисно, бидејќи ќе им даде појасен 
статус, ќе овозможи признавање во рамките на социјалната држава (што ќе поттикне 
вклучување во релевантните стратегии и акциони планови) и што е важно да им се 
овозможи да се користат европските фондови. Од друга страна, поважно би било 
поширокото признавање на политиките. 

 

Франција 

Франција беше пионер во развојот на концептот на „социјална економија“, во 1979 
година кога беше издаден првиот циркулар кој го призна СПРИ. Првата јавна 
програма која ги поддржува социјалните претпријатија беше усвоена во 1985 
година. Иако формализирањето на статутите на СПРИ и официјално датира од 1991 
година. 
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Во септември 1998 година, нова фискална директива ги штити СПРИ, кои 
разликуваат различни видови оданочување (главно за здруженија), во зависност од 
нивниот „доходовен“ карактер. Во 2005 година, јавните власти го препознаа СПРИ 
како чинители во борбата против невработеноста. Со усвојувањето на рамковниот 
закон посветен на Социјална и Солидарна Економија (ССЕ) во 2014 година, 
Франција создава финансиска реформа за СПРИ (со зголемување на јавната 
помош). Покрај здруженијата, задругите, заемните друштва и фондациите, кои 
традиционално се сметаат за основи на социјалната економија, законот го отвора 
полето на ССЕ за приватни компании чија економска активност има за цел 
социјална корист се додека нивниот менаџмент и организација почитуваат низа на 
услови, на пример ограничената прераспределба на добивката. 

 

Грција 

Првата типологија на СПРИ во Грција беше формално признаена со член 12 од 
Законот 2716/1999 за „Развој и модернизација на услугите за ментално здравје“ во 
форма на Социјална Задруга со Ограничена Одговорност (KoiSPE). Социјалните 
задруги имаат за цел социо-економска интеграција и работно вклучување на 
поединци со проблеми со менталното здравје и се дефинирани според нивниот 
карактер како претпријатие со комерцијален статус, но и како единица за ментално 
здравје. Многу години подоцна, Законот 4019/2011 ја институционализираше 
социјалната и солидарната економија во Грција, воведувајќи, меѓу другите форми 
на социјални претпријатија, Социјална Задруга (СЗ) за интеграција 
(KoinSEpEntaxis), СПРИ типологија која ја следи исклучиво работната интеграција 
на обесправените луѓе. Постојат две форми на СЗ на интеграција, имено СЗ за 
интеграција на ранливи групи и СЗ за интеграција на специфични групи. Законот 
беше заменет во 2016 година со Законот 4430/2016 кој е во сила до денес. СЗОО 
автоматски се сметаат како СЗ на интеграција. Најновата форма СПРИ беше 
воведена со член 143 од Законот 4600/2019 под правната форма на СЗ (KoiSEn), 
слична на формата на СЗОО. СЗ имаат за цел социо-економска интеграција и 
вклучување во работата на поединци со проблеми со злоупотреба на супстанции 
кои посетуваат или завршуваат програми за социјално повторно вклучување преку 
список на организации. Тие работат како претпријатие, вклучено во комерцијални 
активности, но и како единица за социјална инклузија. Женските земјоделски 
задруги за прв пат беа воведени според Законот 921/1979 и нивниот правен статус 
се менуваше неколку пати, најново со член 2 од Законот 4384/2016, воведувајќи 
посебни одредби за женските земјоделски задруги. Нивното членство се состои 
исклучиво од жени. 
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Италија 

Во Италија, Законот 381/1991, кој ги регулираше социјалните задруги - убедливо 
најголемата форма на социјално претпријатие во Италија - на национално ниво, под 
услов тие да не можат само да нудат услуги за лична нега (т.н. "социјални задруги 
од типот А" ), но и да вработуваат обесправени работници во деловни активности 
(т.н. „социјални задруги од типот Б“). Вработените обесправени лица мора да 
сочинуваат 30% од работната сила. Социјалните задруги за работна интеграција 
уживаат одредени специфични и дополнителни стимулативни мерки на оние 
предвидени за задругите. За загрозените работници има и намалување на 
придонесите за социјално осигурување. Втората важна одредба од Законот 
381/1991 се однесува на можноста јавните тела да пропишуваат конвенции со 
задруги за работна интеграција кои имаат за цел да ангажираат обесправени лица. 
Следејќи го Законот 381/1991, беа одобрени норми за примена во сите региони кои 
1) ги дефинираа правилата за создавање на регионални регистри на социјални 
задруги и 2) обезбедија дополнителни стимулативни мерки. Почнувајќи од 2005 
година (Закон 118/2005) и 2006 година (Законодавна уредба 155/2006, примена на 
законодавството од 2005 година), бројката на социјалното претпријатие за 
вметнување труд беше исто така воведена и подоцна ревидирана со Закон 
106/2016, а потоа и со Законодавно уредување 112/2016. Оваа регулатива им 
дозволуваше на социјалните задруги кои се занимаваат со социјални услуги (а со 
тоа не и социјалните задруги за работна интеграција) да вршат активности за услуги 
за вработување (во суштина „поддржано вработување“) и воведе поширока 
дефиниција за неповолност за некооперативните социјални претпријатија, 
заснована на Дефиниции на ЕУ. Всушност, случаите на социјални претпријатија за 
работна интеграција освен социјалните задруги се многу ограничени во Италија. 

 

Летонија 

Од 2014 година, значајни промени во законската рамка го определија работењето и 
развојот на социјалните претпријатија. Во Летонија, концептот на социјално 
претпријатие е интегриран во документите за стратешка политика - во Стратегијата 
за одржлив развој на Летонија до 2030 година и во Националниот план за развој на 
Летонија 2014-2020 година, во кој тоа е дефинирано како една од 98-те опции за 
спроведување на активноста на „пристојна работа“. На 30ти октомври 2014 година, 
Кабинетот на министри го поддржа нацрт-концептот „За можностите за 
спроведување на социјалното претприемништво во Летонија“, кој предвидува 
лансирање на пилот-проект во рамките на проектот на фондовите на Европската 
унија за тестирање и одредување на најдобрите решенија за создавање социјални 
претпријатија и развој. За да се формираат социјални претпријатија во Летонија, 
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нивното работење да биде успешно и да се прошири, потребна е правна рамка која 
ќе предвидува и критериуми за добивање статус на социјално претпријатие и 
процедури, како и регулативи за тоа како државата ќе поддржува ваков тип на 
претприемништво. Мерките за поддршка на СПРИ се развиени во согласност со 
проектот на ЕСФ Мерка 9.1.1.3 „Поддршка за социјално претприемништво“ од 
Оперативната програма „Раст и вработување“ Специфична цел за поддршка 9.1.1. 
„Зголемување на вклученоста на обесправените невработени лица на пазарот на 
трудот“. 

Холандија 

Не постои посебна правна рамка за СПРИ во Холандија, но различни чинители ја 
нагласија потребата од посебна правна форма за оптимално да ги постигнат своите 
цели. Важен чекор кон законскиот предлог беше најавата за консултации од страна 
на Министерството за економски прашања и клима во март 2021 година. Посебната 
правна форма за социјалните претпријатија ќе го зајакне препознавањето и 
признавањето, а профитот ќе се задржи за идниот развој и проширување на 
социјалното претпријатие. Исто така, ќе гарантира дистрибуција на профитот и 
известување за социјалното влијание, потенцијално ќе привлече инвеститори или 
деловни зделки и ќе обезбеди повеќе квантитативни информации за локацијата и 
опсегот на социјалните претпријатија. Доказ за одржување на статус кво е дека 
социјалните претпријатија функционираат добро со текот на годините и има пораст 
на социјалните претпријатија, што може да наведува дека посебната правна форма 
е непотребна. Згора на тоа, загриженоста за „социјалното перење“ е покрената. За 
да се спротивстави на социјалното перење, треба да се измерат социјалниот 
профит и социјалното влијание за да се утврди „социјалноста“ на претпријатијата и 
може да се воведат строги барања за известување. Предностите на правната рамка 
ќе важат и за СПРИ. Да се биде препознатлив за деловните односи може да 
привлече нови договори или инвестиции, дозволувајќи им на СПРИ да растат и да 
го зајакнат својот удел на пазарот. Ова, исто така, може потенцијално да ја зајакне 
врската помеѓу СПРИ, општините и UWV (Агенција за осигурување на вработени), 
во однос на јавните набавки и партнерствата на пример. 

 

Полска 

Во однос на дефиницијата, новата КПРЕС (Национална програма за развој на 
социјалната економија КПРЕС), која беше усвоена во 2019 година, меѓу другото го 
менува опфатот на концептот на субјекти од социјалната економија. За возврат, тој 
ги ограничува субјектите од социјалната економија во областа на задругите само на 
задругите на вработените и ги вклучува заштитните претпријатија за вработување 
меѓу субјектите од социјалната економија. Неформалните иницијативи беа 
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третирани како опкружување на социјалната економија. Владата работи и на 
предлог-закон за социјална и солидарна економија, со кој меѓу другото треба да се 
дефинираат социјалните претпријатија и да се регулира статусот на социјалното 
претпријатие, неговите активности и сродните права. Значаен настан во 2017 
година беше измената на законот за социјални задруги, со која меѓу другото се 
воведоа многу олеснувања во создавањето и работењето на социјалните задруги, 
како и користење на различни овластувања и државна поддршка од страна на 
социјалните задруги. Воведувањето на задолжителни форми на консултации со 
вработените, како и обврската да се обезбеди дека потребното учество на луѓето 
од групите изложени на ризик од социјална исклученост меѓу членовите на 
задругата се одржува не само за време на нејзиното создавање, туку и во текот на 
нејзината активност, резултираше со тоа што социјалната задруга стана 
единствената правна форма која според статутот ги исполнува критериумите на 
социјално претпријатие што и дава право да добива поддршка од Европскиот 
Социјален Фонд. Благодарение на ова, социјалната задруга е и единствената 
правна форма која со закон ги исполнува критериумите на субјектите на кои 
учеството во постапката за јавна набавка може да им се ограничи со член 138п од 
Законот за јавни набавки. Сепак, се чини дека во правната сфера има уште повеќе 
предизвици од постигнатите резултати. Во наредниот период најважен предизвик 
ќе биде донесувањето на закон кој има за цел да ја дефинира сферата на 
социјалната економија. Друг предизвик е да се регулираат прашањата како 
даноците, особено ДДВ, државната помош или обединувањето на правата за сите 
социјални претпријатија, без разлика на правната форма. 

 

Словенија 

Меѓу решенијата за сложената состојба на вработување, во минатото беа основани 
различни форми на социјални претпријатија, меѓу кои и словенечкиот еквивалент 
на СПРИ. Сепак, СПРИ не се формално признати како категорија, туку се 
нарекуваат центри за вработување, компании за лица со попреченост и социјални 
претпријатија, кои понатаму се поделени на фондации, институција, задруга или 
друго. Постојат голем број социјални претпријатија и други форми на вработување 
кои ги исполнуваат сите критериуми на СПРИ, но тешко се препознаваат поради 
сложеноста на ситуацијата. Секое СПРИ или социјално претпријатие во Словенија 
е непрофитно правно лице. Секој таков субјект може да стекне статус на социјално 
претпријатие под услов да исполнува одредени критериуми, како што се економски 
и неекономски активности, ограничена распределба на добивката на членовите или 
засегнатите страни, независноста на профитните компании, правните лица 
регулирани со јавното право или локалните заедници и учество и демократско 
одлучување. Понатаму, на пример, мора да го дефинира методот на управување со 
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социјално претпријатие заснован на еднаквост; да утврди дали социјалното 
претпријатие вклучува и волонтери во работата како и начинот на учество на 
засегнатите страни во управувањето (консултации, задолжително мислење и сл.) 
итн. 

 

 

Шпанија 

Во Шпанија, три главни правни и организациски форми се разликуваат како СПРИ: 
претпријатија за интеграција при вработување, специјални центри за вработување 
(ЦEE) и задруги за социјална иницијатива. Овој тип на компанија е законски основан 
во согласност со одредбите на Законот 44/2007 и Законот социјална интеграција на 
лицата со посебни потреби од 1982 година. Постојат 4 законодавни текстови кои се 
релевантни во областа на социјалната економија и различните видови на СПРИ во 
Шпанија. Законот 5/2011 за социјална економија (2011) не создаде (или регулира) 
нов тип на правно лице, туку едноставно ги групира субјектите со специфични 
правни форми и ги става под универзални вредности, како што е превласта на 
личноста над капиталот, распределба на добивката што не е според 
обезбедувањето на капиталот и посветеноста на општествените сектори и 
независноста од јавната власт. Законот 44/2007 за претпријатија за интеграција при 
вработување регулира дека СПРИ обезбедуваат вработување, ориентација и 
образование главно на лица во ризик од социјална исклученост. Треба да се 
исполнат и други критериуми како минимални периоди и стапки на вработување, 
целни групи и инвестирање на вишок. Специјалните центри за вработување 
дефинирани со Кралскиот декрет 2273/1985 и Кралскиот декрет 469/2006 
првенствено треба да се фокусираат на обезбедување на работниците со 
попреченост со платено вработување и да го олеснат нивниот пристап до пазарот 
на трудот. Тие можат да бидат создадени од тела на јавната администрација 
(директно/во соработка), од субјекти или поединци, правни лица или правно 
поврзани партнерства со правен капацитет да работат како бизниси. Во зависност 
од правниот статус на основачкото тело, Специјалните центри за вработување 
може да бидат јавни или приватни профитни или непрофитни центри. Конечно, 
Законот 27/1999 од 16 јули за задруги признава 12 типа на задруги кои можат да 
добијат квалификација „Задруга на социјална иницијатива“. Практично, сите 
региони освен Канарските Острови развија свои регулативи за задруги. 
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Табелата подолу ја одразува синтезата на постојните правни рамки за признавање 
на СПРИ во 19-те истражувани европски земји. 

Држава Постоечка 
правна рамка 

за СПРИ 
од 

Нема никаква 
или 

несоодветна 
правна рамка 

за  СПРИ 

 
 

Коментари 

Австрија - никакви - 
Белгија 2014 - Постојат регионални 

политики 
Бугарија 2019 -  
Хрватска - Никакви  
Франција 1979 - - 
Грција 1999 - - 
Унгарија - - Исклучок: 

претпријатијата за 
рехабилитација за 

лица со попреченост 
Ирска 2019 - Постои политика а не 

посебен закон 
Италија 1991 - - 
Летонија 2014 - - 
Холандија - - - 
Северна 
Македонија 

- - Има правно признати: 
Здруженија 
Организации што 
вработуваат лица со 
попреченост 
Задруги. 

Полска 2019 - - 
Португалија - - Постоеше посебен 

Закон за СПРИ во 
периодот 1998-2015. 

Законот во моментов е 
укинат 

Романија 2015 - - 
Србија - - - 
Словачка 2018 - - 
Словенија - - - 
Шпанија 2007   
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Главни наоди 

 

Од 19 европски земји за кои имавме документирано во тековниот извештај, 11 од 
нив (57,89%) имаат правна рамка за признавање на СПРИ на национално или 
регионално ниво, а остатокот од 42,11% истражувани земји немаат соодветно 
национално законодавство/политика со кое се дефинира правниот статус на СПРИ 
или, во неколку случаи, дури и да нема консензус во однос на концептот на 
социјални претпријатија. Графиконот подолу ги покажува овие податоци: 
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Мрежа и меѓусебна поддршка на СПРИ 
 

Врз основа на целта на проектот Net-Works да им помогне на партнерите во 
воспоставувањето на нови национални и/или регионални мрежи на провајдери за 
образование на возрасни преку работа, преку обезбедување на клучни знаења и 
алатки за организациски менаџмент, прво ги документиравме постоечките мрежи на 
национално и Европско ниво од земјите на проектните партнери како почетна точка 
за моделирање на нова мрежа. 

Унгарија 

Следниве организации се обидуваат да ја поттикнат меѓусебната соработка и имаат 
формирано одредени федерации кои се залагаат за правни форми и соработуваат 
во рамките на истите области на активност, дури и ако не се СПРИ. 

• Националната федерација на социјални претпријатија (SzoSzöv) содржи 44 
организации членки во Унгарија и е основана со цел да обезбеди вмрежување и 
промовирање на модел за социјалните претпријатија на национално ниво. 

• Céhálózat е невладина организација со национална покриеност која од 2006 година 
обезбедува социјални услуги особено за лицата со попреченост. Мрежата вклучува 
66 организации со ист профил и интерес, кои лобираат за правата на лицата со 
попреченост особено за еднакви права, можности за работа итн. 

• Непрофитниот партнер на IFUA има за цел да развие непрофитни организации и 
социјални претпријатија, преку подобрување на нивната ефикасност, ефикасност и 
социјално влијание, како и зајакнување на нивните одржливи операции. IFUA ја 
олеснува соработката меѓу непрофитните организации, волонтерите и 
корпоративните партнери. 

• TAVOSZ е национална мрежа на социјални претпријатија во Унгарија, официјално 
призната како застапување на интереси. Членовите на Здружението се социјални 
претпријатија кои покрај својата социјална мисија вршат и вредносна работа со 
вработување на загрозените граѓани. Здружението им помага на своите членови да 
постигнат конкурентен менаџмент со заедничко спроведување / претставување 
заеднички професионален интерес, развивање заедничка стратегија и лоби. 
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Ирска 

● Ирска мрежа на социјални претпријатија (ISEN) - национална мрежа за 
социјални претпријатија во Ирска. Клучни столбови на „Мрежа, застапување и 
образование“. Најголемата отворена и инклузивна мрежа за социјални 
претпријатија, ISEN е ирскиот претставник за ENSIE. ISEN е исто така член на 
DIESIS, (Euclid Network и Social Value International). ISEN работи со социјалните 
претпријатија на артикулирање на дијалог меѓу секторите, вклучително и преку 
кампањата BuySocial.ie. Работата на јавните набавки беше од зголемен интерес за 
секторот во изминатите години. Ирската мрежа на социјални претпријатија најмногу 
се занимава со вмрежување и зближување на социјалните претпријатија и 
засегнатите страни за да се поттикне разговор и да се изгради доверба во секторот. 

• The Wheel - национално здружение за заедница и доброволни, добротворни и 
социјални претпријатија во Ирска. „E национално здружение на заедницата и 
доброволни организации, добротворни организации и социјални претпријатија на 
Ирска. Регистрирана добротворна организација во Ирска и е единствена во оваа 
улога како „едношалтерски систем“ за се што е поврзано со добротворниот и 
непрофитниот сектор. Визијата е: Сакаме да видиме просперитетна заедница и 
волонтерски сектор во срцето на фер и праведна Ирска. Членовите: Инспирирани и 
овластени , се претставуваат, поддржуваат и поврзуваат непрофитни организации, 
од најмалите заедници и волонтерски групи до најголемите добротворни и 
социјални претпријатија“. 

• Мрежа за ресурси на заедницата Ирска (CRNI) - „Ирска мрежа за организации за 
поправка, повторна употреба и рециклирање на заедницата“. „Визијата е Ирска каде 
што зборот „отпад“ не постои и каде што целата заедница има корист од 
социјалната, еколошката и економската вредност на сите ресурси за повеќекратна 
употреба. Целта е да се промовира одржливо управување со отпад засновано на 
заедницата како практичен и ефикасен начин за справување со растечкиот проблем 
со отпадот во Ирска“. 

• Social Enterprise Republic of Ireland (SERI) - основано во 2020 година. 
Организацијата има четири столба кои вклучуваат: застапеност, свесност, 
поддршка и односи. „Визијата е Ирска да има средина од светска класа за да 
напредуваат социјалните претпријатија. „Мисијата е да се борат за секторот и 
членовите, претставувајќи го и промовирајќи го колективниот глас на национално и 
на меѓународно ниво“. 

• Ирската мрежа за локален развој CLG (ILDN) е претставничко тело за ирските 
компании за локален развој (LDC). Овие 49 непрофитни групи градат инклузивни, 
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енергични заедници и подобри животни шанси за луѓето во секој дел на Ирска. Тие 
им помагаат на заедниците и на обесправените лица/групи со личен развој и 
благосостојба, социјално вклучување, обука за вработување и сместување, 
претпријатија и социјални претпријатија, развој на заедницата, акција за животна 
средина и клима. 

• Ирска рурална врска: Ирска рурална врска (IRL) - формирана во 1991 година, е 
национална мрежа на организации и поединци кои водат кампања за одржлив 
рурален развој во Ирска и Европа. IRL, непрофитна организација сега директно 
застапува над 600 групи во заедницата со комбинирано членство од 25.000. 

• Заедницата за креирање работни места (CCJ) е национален колектив на 
истомисленици кои се собраа за да одговорат на предизвиците кои произлегуваат 
од падот во нивните заедници. Тоа е движење ширум земјата кое сака да направи 
нешто позитивно и иновативно за решавање на прашањата на невработеноста и 
присилната емиграција. Целта беше јасна: Мисија: Да се соработува со заедниците, 
државните агенции, приватниот сектор и секторите на дијаспората за да се отворат 
10 работни места во секоја заедница и 20.000 низ целата земја до 2020 година. 
Визија: Да се стане водечка национална/меѓународна доброволна организација на 
претпријатија во соработка, координација и создавање работни места во 
заедниците на островот Ирска. 

Северна Македонија 

Во моментов нема де факто мрежи на СПРИ кои дејствуваат на национално или 
регионално ниво во Северна Македонија. Сепак, од перспектива на пошироката 
социјална економија, актерите со потенцијал да прераснат во СПРИ и да ја 
преземат водечката улога во оваа иницијатива се доста различни: 

• ГО – најмногу правни форми на здруженија и фондации; 

• Задруги вклучително и земјоделски задруги; 

• Организации кои вработуваат лица со попреченост; 

• Трговец поединец и други облици на трговски друштва; 

• Неформални иницијативи за солидарност и млади претприемачи. 
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Португалија 

Еден интересен пример во врска со мрежите на СПРИ во Европа е историјата на 
RESIT, Португалија. Во моментов не постои формална мрежа на СПРИ во 
континентална Португалија, дури и да постоела мрежа која завршила во 2020 
година. RESIT – Rede de Empresas Sociais de Inserção pelo Trabalho (Мрежа СПРИ) 
започна во 2011 година, како резултат на потребата од консолидирана мрежа на 
СПРИ во Португалија и таа беше конституирана како неформална. Нејзината цел 
беше да промовира вмрежување со цел да се зајакне синергијата на акции за 
работна интеграција на ранливите луѓе. Во 2017 година RESIT имаше десет 
национални организации како членови (Quintão, Martinho e Gomes, 2017) и се 
приклучи на европската мрежа, станувајќи членка на ENSIE. Оваа европска 
димензија помогна да се задржи мрежата активна, а европските проекти обезбедија 
моменти на јавна видливост што придонесе за лобирање и застапување. RESIT 
заврши по 9 години, кога немаше понатамошна надеж за признавање во 
националниот план. Сепак, имаше многу позитивно влијание, имено зголемена 
доверба меѓу партнерите и одржување на неформални соработки и, пред сè, 
зајакнување на најмалку двајца партнери во интеграцијата на апликациите и 
соодветните европски проекти покрај A3S. 

Романија 

RISE Романија (Романска мрежа на социјални претпријатија) е главната мрежа што 
ги собира претпријатијата за работна интеграција во Романија. Основана е во 2012 
година и моментално брои 12 членови кои имаат активност во интеграцијата на 
ранливите лица на пазарот на трудот. 

Мрежата беше создадена со цел да се развие одржлива средина за основање и 
раст на организацијата СПРИ во Романија. 

Првично наменета да го покрие недостатокот на законодавство во врска со СПРИ и 
социјалната економија воопшто, мрежата сега работи да им помогне на социјалните 
претпријатија лесно да се движат и да пристапат до законските придобивки што ги 
имаат од 2015 година. 

RISE обезбедува средина која помага на СПРИ да ги подобри своите активности со 
собирање различни типови на социјални претпријатија во заедница каде што тие 
можат да споделуваат искуство, знаење и ресурси за доброто на луѓето и 
заедниците во целина. 
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Да се биде дел од поголема мрежа им дава моќ на своите членови да имаат посилен 
глас со приватните и јавните партнери и разумна порака за пошироката јавност во 
однос на активностите и придобивките од претпријатието за работна интеграција. 

Во моментов, RISE има за цел да стане пофункционален и независен актер во 
економијата на третиот сектор и неговата главна цел на краток среден рок е да 
соработува со јавните власти за подобра законодавна работна рамка која ќе ги 
поттикне социјалните претпријатија да развијат повеќе активности за доброто на 
луѓето. 

Србија 

• Коалицијата за Развој на Социјалното Претприемништво беше формирана во 
2010 година како неформална мрежа на граѓански организации ангажирани во 
развојот на солидарната економија и која одлучи да ги комбинира нивните методи 
на работа и знаење за да придонесе за развојот на секторот. Денес е регистрирана 
како Коалиција за солидарен развој на економијата основана од Европското 
движење во Србија, Иницијативата за развој и соработка и Фондацијата Смарт 
колектив, Траг. Коалицијата, исто така, има своја база на податоци за социјални 
претпријатија која собира повеќе од 50 социјални претпријатија. Коалицијата се 
залага за одржливо општество засновано на солидарна економија која овозможува 
и поттикнува економско, социјално и политичко учество на граѓаните. Се залага за 
создавање стимулативна рамка за развој на солидарна економија и социјално 
претприемништво во Србија преку информации, застапување и градење 
капацитети. Од самиот почеток, Коалицијата се фокусираше на обезбедување 
поддршка и подобрување на бизнисот на многу социјални претпријатија, како и на 
промовирање примери на добри практики кои би ги поттикнале другите да започнат 
слични иницијативи. Коалицијата е активно вклучена во дискусијата за јавните 
политики, па учествуваше како дел од работната група за изработка на Законот за 
социјално претприемништво и се залага за усвојување на сеопфатна политика која 
би одговорила на потребите на секторот. 

• Мрежата за социјална економија Србија (СЕНС) е основана во 2011 година и 
таа е единствената национална мрежа што ги обединува социјалните претпријатија. 
СЕНС има 30 членови, меѓу кои се здруженија на граѓани, компании за 
професионална рехабилитација на лица со инвалидитет, друштва со ограничена 
одговорност и задруги. Мрежата СЕНС се фокусира на едукација, консултации и 
промоција во сите фази на започнување и водење на деловната активност на 
членот. Оттука, на членовите им ги обезбедува потребните информации за секторот 
и нуди едукативни материјали и едукација од областа на бизнисот. СЕНС, исто така, 
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игра значајна улога во соработката на СПРИ со другите сектори, преку лобирање 
на актери од јавниот и приватниот сектор, обезбедување совети и помош за 
обезбедување нови извори на финансирање. Исто така, нивната улога се 
препознава како суштинска во подигањето на јавната свест за прашањето на 
социјалната и работната изолација. 

• Здружението на претпријатија за професионална рехабилитација и 
вработување на лица со попреченост (УИПС) е доброволно, независно, деловно, 
стручно, невладино и непрофитно здружение на претпријатија за професионална 
рехабилитација и вработување на лица со попреченост. Постои силна иницијатива 
ова здружение да се приклучи на мрежата СЕНС и со тоа да придонесе за заедничка 
мисија. 

УИПС ги застапува интересите на претпријатијата за професионална 
рехабилитација и вработување на лица со попреченост со цел да се поттикне, 
поддржи и олесни нивниот развој. Неговата визија е да се бори против 
дискриминацијата на пазарот на трудот и да се залага за обезбедување еднакви 
можности на лицата со попреченост да добијат професионална обука и 
вработување. 

• Мрежата IRIS, основана во 2012 година, е единствената регионална мрежа која ги 
обединува давателите на социјални услуги на ГО во Југоисточна Европа. Таа 
поврзува моментално 200 организации членки кои обезбедуваат различни видови 
социјални услуги на различни ранливи групи: лица со попреченост, деца и млади во 
ризик, жени жртви на семејно насилство, бегалци, баратели на азил итн. Мрежата 
ИРИС се фокусира на промовирање на улогата на непрофитни даватели на 
социјални услуги и обезбедувајќи им на своите членови најрелевантни информации 
од областа на социјалната вклученост, обезбедувањето социјални услуги итн. 
ИРИС на своите членови им нуди едукативни материјали, специјализирани обуки, 
студиски патувања, пристап до грантови, размена на знаењето. 

Словачка 

• ASSE Словачка е здружение кое ги обединува и ги промовира интересите на 
социјалните претпријатија на локално, регионално и национално ниво. Здружението 
на субјекти од социјалната економија - АССЕ како чадор организација на секторот 
на социјалната економија (согласно Законот бр. 112/2018), природно е формиран од 
потребата на претставниците на поединечните организации со цел да ги 
застапуваат интересите на социјални претпријатија во Словачка. Обезбедува 
консултации и обуки за повеќе од 60 организации членки, ги поврзува со 
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потенцијални клиенти и ги застапува на состаноци со претставници на 
министерствата. 

• АСЕС СК има за цел да биде платформа за соработка на сите оние за кои 
активностите придонесуваат за развојот на социјалната економија во Словачка, 
како и за заедничко дејствување во сите важни области кои не обединуваат. 
Социјалната економија, а особено социјалното претприемништво е во зародиш, и 
иако денес веќе има добра законска регулатива, таа нема да може целосно да се 
спроведе доколку ја нема поддршката од јавните власти. 

Европски 

ENSIE е Европската мрежа на претпријатија за социјална интеграција, чија мисија е 
претставување, одржување и развој на мрежи и федерации за СПРИ во Европа. 
Целите на ENSIE се: 

• Да се зајакне моќта на актерите во претпријатијата за економска социјална 
интеграција преку размена меѓу организациите членки; 

• Да се стимулира соработката и партнерствата преку промовирање соодветни 
практики, резултати од истражување, нови апликации; 

• Да се организира размена на информации за законодавните национални и локални 
нивоа на политики помеѓу организациите членки; 

• Да ја претставува мрежата и да ги промовира сите нејзини активности на сите 
релевантни европски нивоа; 

• Да ги елаборира придонесите и предлозите за учество во дефинирањето на 
европската политика против социјалната исклученост; 

• Да се развие блиска и солидна соработка со други европски мрежи активни во 
социјалната економија со цел да се добијат синергични резултати. 

Уставот на ENSIE е комплементарен камен-темелник чија цел е промоција на добри 
практики, проширување на придонесите и развој на предлози со цел да се подготви 
патот за нејзиното учество во дефинирањето на европската политика во нејзината 
битка против социјалната исклученост. 

ENSIE се состои од 29 национални, регионални и локални мрежи во 21 земја низ ЕУ 
(+ Србија и Молдавија), за вкупно 3000 СПРИ кои претставуваат 187.000 работници 
во неповолна положба.
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Финансирање 
 

Признавањето на капацитетот на СПРИ да се справат со сериозните прашања со невработеноста доведе до 
дизајнирање на конкретни политички мерки во ЕУ, национално и локално ниво, чија цел е да се фаворизира 
основањето и консолидацијата на СПРИ. Една од категориите на трудови политики за зголемување на можностите 
за вработување се политиките за компензација, кои се дизајнирани да ги охрабрат претпријатијата да вработуваат 
работници во неповолна положба со тоа што ќе им компензираат за пониската продуктивност на вработените во 
обесправени работници или за вклучените трошоци за вработување и обука. Јавните грантови и субвенции се 
најчестите начини за поддршка на СПРИ. Сепак, треба да се забележат значителни разлики меѓу земјите-членки на 
ЕУ, во зависност од специфичната цел на мерките на политиката (на пр., претпријатија - исклучиво СПРИ/сите мали 
и средни претпријатија вклучувајќи ги СПРИ - или лицата во неповолна положба да бидат интегрирани). 

Поддршката за СПРИ се обезбедува и преку намалување на даноците и придонесите за социјално осигурување со 
цел да се намалат трошоците за труд на секој вработен работник во неповолна положба. 

 

Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Ослободување 
од данок на 
добивка 

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Австрија, Белгија 
и Летонија  
 

- - 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Да, но само за 
некои видови на 
СПРИ во  
Бугарија, 
Хрватска, Грција, 
Италија и 
Шпанија 

Не за сите 
видови на 
СПРИ во сите 
Европски 
држави овен во 
некои случаи во  
Италија како и 
за  Социјално 
Иницијативни 
Задруги и 
Специјални 
Центри за 
вработување во 
Шпанија 

Пример: Шпанија, за сите компании: 
Најважното намалување се однесува на ангажирањето 
работници со попреченост. Одбивањето на целосната 
квота се движи помеѓу 9.000 и 12.000 евра за секое лице 
/ година на зголемување на просечниот број работници 
со попреченост, во зависност од нивото. Намалениот 
износ за отворање работни места подлежи на лимит од 
35% од приспособената целосна квота. 
 
Задругите со социјална иницијатива обично спаѓаат во 
категоријата „заштитени задруги “за целите на Законот 
20/1990 за фискален режим на задруги: 
Намалувањето на заштитените задруги е 20% од 
кооперативните резултати. Може да достигне 50% од 
квотата меѓу специјално заштитените. 
Слобода на амортизација на нови намалени основни 
средства, стекнати во рок од три години од денот на 
нивното запишување во Регистарот на задруги. 
На регионално ниво, регионалната влада на Навара и 
Баскија имаат свој даночен режим и надлежност за овој 
данок. Другите регионални влади немаат регулаторно 
овластување во однос на корпоративниот данок или 
данокот на додадена вредност, но имаат дел од 
персоналниот данок на доход и другите даноци 

Да, за Типологија 
1 и 2 во Унгарија. 

- Да, Здруженија и Фондации,  
Непрофитни компании организации од јавен интерес 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Некои случаи за  
de facto СПРИ 

Исклучени се Социјалните Задруги. 

Да од СПРИ 
Типологија 2 и 3 in 
Северна 
Македонија 

- Непрофитните организации (вклучувајќи невладини, 
верски и хуманитарни организации, синдикати, 
политички партии итн.) се оданочуваат на приходите од 
нивните деловни активности (доколку ги има) доколку 
нивните вкупни годишни приходи се повисоки од 1 
милион денари. ДДВ-то би се пресметувало како 1% од 
вкупните годишни приходи од деловни активности, 
намалени за пропишаното даночно ослободување од 1 
милион денари 

Да, за СПРИ 
Типологија 2 во 
Романија 

- Овластените заштитени единици не го плаќаат данокот 
на добивка, но тие треба да реинвестираат 75% од 
потенцијалниот данок во претпријатието и вработените 
во него. 

 Да, за 
Претпријатија за 
интеграција на 
лица со 
попреченост и ГО 
(Граѓански 
Организации) во 
Србија 

 The corporate income tax rate is proportional and amounts 
to 10% for all. 
EIPWD: Работодавач, кој вработува лице со попреченост 
на неопределено време во согласност со законот со кој 
се уредува спречување на дискриминација на лице со 
попреченост, се ослободува од обврската да плати 
пресметан и суспендиран данок на доход за период од 
три години од денот на вработувањето. 
ГО: Доколку се врши непосредно стопанска дејност, под 
одредени услови утврдени со Законот за данок на 
добивка, има право на даночно ослободување. Доколку 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

не ги исполнуваат пропишаните услови, подлежат на 
обврска за плаќање на општата стапка на данок на 
добивка од 10%. 

Ослободување 
од ДДВ или 
намалена 
стапка 

Да за сите видови 
на СПРИ во 
Австрија 
(прелиминарна, 
поврзана со 
проект) и 
Словенија 

- - 

Да, но само за 
некои видови на 
СПРИ во Белгија 
и Хрватска 

 Пример: Белгија 
СПРИ може да имаат придобивки од намаленa стапка на 
ДДВ (6% наместо 21%) кога продаваат рециклирани или 
повторно употребени стоки кои се слободно собрани (на 
пример облека или електронски уреди). Оваа фискална 
предност не е применлива за сите СПРИ. Тоа е 
применливо само за ограничени MWB 
(maatwerkbedrijven) и LDE (lokale diensten-
economiebedrijven) во Фландрија и EI (претпријатија за 
посредување) и EFT во Валонија, бидејќи не сите СПРИ  
продаваат рециклирани или повторно употребени стоки 
кои биле собрани слободно 

- Словенските 
СПРИ(Компании 
за лица со 
попреченост , 

- 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

центри за 
вработување и 
социјални 
претпријатија) 

Во некои случаи за 
СПРИ Типологија 
2 во Ирска 

- Добротворните организации кои се занимаваат 
исклучиво со такви активности не се ниту обврзани, ниту 
имаат право да се регистрираат и да пресметаат ДДВ на 
нивниот приход. Во одредени околности, активностите 
на една добротворна организација може да се смета 
дека се во конкуренција со комерцијални трговци и тогаш 
од добротворната организација може да се бара да се 
регистрира и да земе сметка за ДДВ за овие активности. 

 За СПРИ 
класифицирани 
како Типологија 2 
и 3 во Северна 
Македонија 

- На даночните обврзници во странство, а кои не вршат 
промет или не наплатуваат данок на прометот, на 
барање и во посебна постапка ќе им се исплати влезниот 
ДДВ што е платен по фактури за извршени работи од 
домашни даночни обврзници доколку се исполнети 
законските услови за враќање на данокот. 
Ова ослободување се применува под услов даночниот 
обврзник да е регистриран како обврзник за ДДВ во 
неговата земја и да постои реципроцитет помеѓу 
Република Македонија и земјата во која даночниот 
обврзник е резидент. 
НВО имаат право да бараат враќање на пресметаниот 
ДДВ на пратките кон нив од даночните обврзници во 
земјата и за увозот спроведен кон нив доколку: 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Прометот на стоки кон нив или увозот не биле 
ослободени од оданочување; 
ДДВ за извршениот промет на стоки посебно се 
наведува во фактурата и се плаќа со плаќање на 
купопродажната цена; 
Се плаќа данокот за увоз; 
Стоката се пренесува во странство и се користи за 
хуманитарни, добротворни или едукативни цели. 

 Да, за ГО 
(Граѓански 
организации) во 
Србија 

- ГО: ослободени од данок на додадена вредност за 
приход до дефиниран износ од 500.000 динари 

Да, за СПРИ 
класифицирани 
како 1 и 2 
Типологија, во 
Словачка 

- Ослободување од ДДВ или намалена стапка Типологија 
1: РСП - намалување на ДДВ на 10% за договори за 
субјекти од државна и јавна администрација. Намалена 
даночна стапка од 10% од даночниот износ ќе се 
применува за стоки и услуги кои се испорачуваат како 
дел од активностите на социјалната економија од 
регистрирано социјално претпријатие кое користи 100% 
од својата добивка по оданочување за да ја постигне 
својата главна цел, набавки на квалификуван 
потрошувач, под услов тоа да не ја нарушува 
конкуренцијата која е  некомпатибилна со внатрешниот 
пазар, каде што квалификуван клиент е друго лице како 
даночен обврзник доколку се работи за физичко лице, 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

субјект од социјалната економија или субјект од јавната 
администрација. “. 
Типологија 2: Согласно § 50 и 
§ 51 од Законот за ДДВ, непрофитна организација - 
обврзник на ДДВ - може да одбие данок во целост или во 
пропорционален износ од вкупниот данок што даночниот 
обврзник е должен да го плати за соодветниот даночен 
период. Кога се одбива данокот во согласност со 
одредбите од член 49 од Законот за ДДВ, потребно е да 
се процени дали стоките или услугите се примаат 
исклучиво за даночни трансакции во кои данокот станува 
наплатлив, дали стоките или услугите се примени 
исклучиво за трансакции што подлежат на оданочување. 
се ослободени од данок во согласност со одредбите од 
деловите 28 до 
42 од Законот за ДДВ, без разлика дали стоките или 
услугите се прифатени за даночни трансакции во кои се 
јавува даночна обврска и во исто време за даночни 
трансакции кои се ослободени од данок во согласност со 
деловите 28 до 42 од Законот за ДДВ. 

Субвенција за 
регрутирање 
на социјално 
загрозени 
работници 

Да за сите видови 
на СПРИ во 
Австрија 
(поврзани со 
проекти), Белгија, 
Хрватска, 

Да за сите 
видови СПРИ во 
Австрија, 
Белгија, 
Словенија и 
Шпанија 

Пример: Франција 
СПРИ имаат бенефиции за вработување на секој 
работник од ранлива категорија со полно работно време 
од помошта во поштата (чиј износ секоја година го 
одредува Etta). Во зависност од моделот СПРИ, овој 
износ варира. Така, претпријатијата за интеграција 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Франција, 
Летонија, 
Словенија и 
Шпанија 

добиваат помош за работа за секој еквивалент со полно 
работно време од 10.751 €; компании за привремена 
работа (ETTi): 4.341 €; претпријатија за интеграција 
преку самовработување (EiTI): 5.670 евра. 
За адаптираните компании, оваа сума варира во 
зависност од возраста на поддржаниот работник со 
посебни потреби: 
- 15.585 евра за работници до 50 години; 
- 15.787 евра за работници на возраст од 50 до 55 
години; 
- 16.192 евра за работници од 56 и повеќе години. 

Да, за сите видови 
на СПРИ во  
Унгарија 

- Само за лица со посебни потреби! 
Тоа не е вистинска субвенција за регрутирање, но 
субвенцијата што ја добило инвалидното лице се 
користи како плата. 

Да, за сите видови 
СПРИ во Ирска 

- - 

Да, за сите видови 
СПРИ во  Северна 
Македонија 

- Законот за вработување на инвалидни лица предвидува 
мерки за подобрување на условите за вработување и 
работа на инвалидно лице се: 
-доделување неповратни средства за трајно 
вработување на невработено инвалидно лице, 
адаптација на работното место каде што ќе работи 
инвалидното лице доколку е потребно и набавка на 
опрема според критериумите и на начин утврден со акт 
на министерот за труд и социјална политика; 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

- даночно ослободување и обезбедување средства за 
придонеси и 
- финансиска поддршка во работењето. 

Да за сите СПРИ  
Типологија 3 во 
Португалија 

- - Поттик ATIVAR.PT: Финансиска поддршка за 
работодавачите кои потпишуваат договори за 
вработување на неопределено време или на 
определено време за период еднаков или поголем од 12 
месеци. Придонесот може да биде поголем ако лицето е 
работник во неповолна положба* или ако се работи за 
работа која се наоѓа на внатрешната територија. 
- Практикантска работа ATIVAR.PT: Наменета за 
приватни субјекти, практикантска работа од 9 до 12 
месеци која не може да се продолжи, со цел да се 
промовира вклучувањето на младите на пазарот на 
трудот или професионалното преконвертирање на 
невработените. Се плаќа партиципација помеѓу 65% и 
95% плус додаток за храна, транспортни трошоци и 
осигурување од несреќи при работа. Придонесот може 
да биде 15% поголем во конкретни случаи како што е 
поттикнување на развојот на внатрешните територии. 
- Договор + за вработување-интеграција: субјектите кои 
промовираат се непрофитни колективни, јавни или 
приватни субјекти. Невработените вршат социјално 
неопходна работа (не се работници, не земаат плата, 
туку месечна стипендија) која задоволува привремени 
социјални или колективни потреби, во рамки на проекти 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

промовирани од јавни или приватни непрофитни 
колективни субјекти, за максимум период од 12 месеци. 
Доколку се корисници со попреченост и неспособност, 
549,16 € за 
субјекти од локалниот деловен сектор и 593,04 € за 
приватни непрофитни субјекти. Во останатите случаи, 
351,05 € за субјекти од локалниот бизнис сектор и 394,93 
€ за приватни непрофитни субјекти. 
 
- Практикантска работа за интеграција: насочени лица со 
попреченост и неспособност; тоа е стажирање од 12 
месеци, не може да се продолжи и има за цел да развие 
активности во работен контекст. Насочено кон приватни 
субјекти, со или без добивка, вклучува партиципација 
помеѓу 80% и 95% од стипендијата плус додаток за 
храна, транспортни трошоци, осигурување од несреќи 
при работа и техничка поддршка во мониторингот по 
сместувањето. Исто така, доколку практикантот е 
ангажиран и договорот е со минимално почетно 
времетраење од една година; ентитетот може да добие 
до вкупен износ од 16 x ИАС (7.020,96 евра). 

 Да, за СПРИ 
Типологија 1 и 2 во 
Романија 

- Економските субјекти кои вработуваат лица со 
попреченост се поштедени од одредени даноци и 
месечно добиваат одредена сума на пари, обично 
еднаква на минималната плата за секое ранливо лице 
вработено со договор на неопределено време. 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Да, за 
претпријатија за 
интеграција на 
лица со 
попреченост во  
Србија 

- - Работодавачот кој вработува лице со попреченост 
може да оствари право на надоместок на трошоците за 
плата за лице кое е ангажирано за давање стручна 
поддршка на нововработено лице со попреченост, само 
за времето додека дава стручна помош и за најмногу 12 
месеци, односно најмногу 1.200 часа. 
- На работодавачот може да му се доделат соодветни 
трошоци за прилагодување на работното место, на 
еднократен износ до 400.000,00 динари по лице со 
попреченост. 
- Работодавач кој вработува лице со инвалидитет без 
работно искуство, има право на субвенција за плата за 
тоа лице, во период од 12 месеци од деновите на 
вработување. 

Трошоци за 
социјално 
осигурување 
за 
обесправени 
работници 
вработени, 
намалени или 
субвенционир
ани 

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Австрија, 
Белгија, 
Хрватска, 
Словенија и 
Шпанија 

Да, за сите 
видови на СПРИ 
во  Белгија и 
Словенија 

Пример: Бугарија 
50% од доспеаните придонеси за осигурување за 
државното социјално осигурување, задолжителното 
здравствено осигурување и дополнителното 
задолжително пензиско осигурување на вработените се 
надоместуваат на специјализираните претпријатија и 
задруги на лицата со инвалидност. Рефундираните 
средства ќе се користат за инвестиции, рехабилитација 
и социјална интеграција на лицата со траен инвалидитет 
и помошниот персонал. 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Да, за сите видови 
на  СПРИ во 
Унгарија 

- Само за лица со попреченост доколку има организации 
од јавен интерес 

Да, за сите видови 
на СПРИ во Ирска 

- - 

Да, за сите видови 
на СПРИ во  
Северна 
Македонија 

- Средствата за придонес за социјално осигурување на 
лицата со инвалидност се обезбедуваат од буџетот на 
Република Македонија. 

Да, за de facto 
СПРИ во 
Португалија 

- Поддржано вработување на отворен пазар: таргетирани 
лица со попреченост и неспособност, регистрирани во 
службите за вработување. Има партиципација за 
надоместоци и придонеси за социјално осигурување под 
одговорност на субјектот; од 10% до 170% одИАС** 
(според работниот капацитет – минимум 30% и 
максимум 90%) 

Да, за сите 
постоечки видови 
на СПРИ во 
Србија 

- Работодавачот кој ќе вработи лице со инвалидитет на 
неопределено време во согласност со законот со кој се 
уредува спречување на дискриминација на лицата со 
попреченост, се ослободува од обврската за плаќање 
придонеси од задолжително социјално осигурување кои 
се плаќаат врз основа на средствата на работодавачот 
за период од три години.  
Работодавач кој вработува лице кое на денот на 
склучување на договорот за вработување има над 50 
години и кое има статус на корисник на надоместок за 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

невработеност во Националната служба за 
вработување, или кое е пријавено како невработено во 
таа услуга најмалку шест месеци непрекинато, е 
ослободен од плаќање придонеси за задолжително 
социјално осигурување кое се плаќа по основ, односно 
на товар на средствата на работодавачот. 

 Тест верзија за 
субвенција за 
државен придонес 
за социјално 
осигурување (дел 
на работодавачот) 
имплементирана 
во 2021 година во 
Летонија 

- - 

Јавните 
придонеси 
насочени кон 
намалување 
на трошоците 
за труд на 
работниците 
кои не се 
обесправени 

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Австрија 
(прелиминарно), 
Белгија, 
Хрватска, 
Словенија и 
Шпанија 

Да,за сите 
видови на СПРИ 
во Словенија  и 
Шпанија 
Да, но само за 
некои видови на 
СПРИ во 
Белгија 
(Претпријатија 
за интеграција, 
адаптирани 

Пример: Словенија 
Членот 37 од Законот за социјално претприемништво 
вели дека: 
 
Социјалното претпријатие кое вработува лица од точка 
4 на член 2 на овој закон кои не се инвалидни, во 
согласност со програмата мерки, има право на 
субвенција за плата за овие работници и на други 
бенефиции дефинирани со Регулативата на Комисијата. 
651/2014 / ЕУ како помош за работниците во неповолна 
положба, сериозно загрозените работници и лицата со 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

работни 
компании и 
иницијативи за 
развој на 
вработување во 
локалниот 
сектор за 
социјални 
услуги) 

признаено ограничување што произлегува од физичко, 
ментално или психичко оштетување. 

 Да, за сите 
постоечки СПРИ 
во Северна 
Македонија 

 Финансиската поддршка во работењето ги опфаќа и 
поволностите што ги добиваатат инвалидното лице кое 
самостојно настапува како самовработено лице, 
односно заштитното друштво при користење на 
средствата од посебниот фонд. 

Да, за СПРИ 
класифицирани 
како Типологија 1 
во Словачка 

 - Долгорочно невработени 24-ти месец 50% од платата 
50% од реално направените прифатливи трошоци по 
вработен кој е обесправено лице поради долготрајна 
невработеност или има пониско образование, најмногу 
до 50% од вкупната цена на работата пресметано од 
просечната плата на работникот. 
 
- Надоместок за надомест од 40% од прифатливите 
трошоци направени од член на персоналот кој е 
обесправена личност - 75% од прифатливите трошоци 
за време на вработување на член на персоналот кој е 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

обесправено лице поради неговата здравствена 
состојба. 

Даночни 
намалувања 
доделени на 
приватни 
и/или 
институционал
ни донатори 

Да, за сите видови 
СПРИ во 
AАвстрија, 
Белгија, 
Бугарија, 
Франција и 
Словенија 

Да, за сите 
СПРИ во 
Словенија 

Пример Австрија: 
Доколку СПРИ се признати како претпријатија од јавен 
интерес и се наведени на „Списокот на институции 
донатори-корисници“ (БМФ, 2021), тогаш донаторите 
(институции / приватни) имаат право да „одбијат донации 
до 10% од нивната добивка од нивниот данок на доход “, 
но тоа е ограничено на 500.000 евра - во рок од 5 години. 

Да, но само за 
некои видови на 
СПРИ во 
Хрватска и 
Италија (исто како 
и другите 
непрофитни 
организации) 

  

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Северна 
Македонија 

 Работникот со инвалидитет на кој му е констатирана 
попреченост е ослободен од плаќање персонален данок. 
Средствата за придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување, придонес за здравствено осигурување и 
придонес за вработување на лица со инвалидност се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Да, за СПРИ 
класифицирани 

 Приватните компании кои купуваат стоки и услуги од 
СПРИ организации кои се сертифицирани како 
овластени заштитени единици (тие работат со 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

како Типологија 2 
во Романија 

вработени со посебни потреби што изнесуваат најмалку 
30% од нивната вкупна работна сила) се подобни за 
одредени даночни намалувања и/или исклучоци 

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Србија 

 Расходи во збирен износ до 5% од вкупниот приход за: 
1) здравствени, образовни, научни, хуманитарни, верски 
и спортски цели, заштита на животната средина, 
како и донации на установи, односно даватели на услуги 
за социјална заштита основани во согласност со законот 
со кој се уредува социјалната заштита; 
2) хуманитарна помош 

Други даночни 
ослободувања 

Да, за сите видови 
на СПРИ во 
Грција и 
Словенија како и 
за социјално 
иницијативни 
задруги во 
Шпанија 

Да, за сите 
СПРИ во 
Словенија како 
и за социјално 
иницијативни 
задруги во 
Шпанија  

Пример Грција: Ослободување од годишен деловен 
данок, кој се наметнува на физички и правни лица со 
комерцијален статус и вообичаено започнува од 600 до 
1000 евра годишно. 
Ослободени од оданочување на добивката 
распределена на вработените (до 35%). 
Пример Словенија: Намалување на даноците за 
работодавачот во износ од 50% од платата на 
вработените (лице со инвалидитет), или 70% ако 
фирмата ја надминала квотата, како што е наведено во 
член 62 од Законот за персонален данок на доход. 
Пример Шпанија: Spanish social initiative cooperatives: 
Шпански социјални иницијативни задруги: 
ослободување на данокот на патримонални преноси и 
документирани правни акти. 
Данок на економски активности и данок на имот (95%) 
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Типологија на 
фискални 
бенефиции  
 

Национално ниво 
 

Регионално 
ниво 
 

Коментари (информации за применетите правила, 
вклучувајќи го и % од применетиот фискален прекин) 

Да, за повеќето 
СПРИ во Унгарија 

 - Ослободување од данок за возила и ослободување од 
данок за градба и земјиште за здруженија и фондации 
- Ослободување од придонеси за стручно оспособување 
и ослободување од давачки за организации од јавен 
интерес 

Да, за СПРИ 
класифицирани 
како Типологија 2 
во Ирска 

 Исклучоци за добротворни цели на некои локални 
власти 

Да, за сите СПРИ 
класифицирани 
како Типологија 1 
во Северна 
Македонија 

 Ослободување од даноци и обезбедување средства за 
придонеси. Вработените во заштитените компании кои 
не се инвалиди се ослободени од плаќање персонален 
данок на доход и им се обезбедуваат средства за 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување од 
буџетот на Република Македонија. Заштитените 
компании се ослободени од плаќање данок на добивка и 
сите даноци на добивка. 

 Да, за de facto 
СПРИ во 
Португалија 

 “Investe Jovem” програми: Програма за креирање бизнис 
од невработени млади лица со финансиска поддршка за 
инвестиции, финансиска поддршка за создавање на 
сопствени вработувања и техничка поддршка во делот 
на претприемништвото. Може да вклучува неповратна 
субвенција за создавање работни места со полно 
работно време, заеми без камата или финансиска 
поддршка до 75% од вкупната прифатлива инвестиција. 
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Фокус на посебни земји 

Унгарија 

Социјалните претпријатија во Унгарија ретко постигнуваат финансиска одржливост. 
Тие ја засноваат својата структура на приходи на повеќе ресурси како приходи од 
продажба, државна поддршка и приватна поддршка. 

 

Ирска 

СПРИ во Ирска користат приватно спонзорство, општо прибирање средства, 
микрофинансирање, заеми за социјални финансии и групно финансирање како 
алтернативни механизми за владината поддршка за финансирање на даватели на 
образование за возрасни базирани на работа. 

 

Северна Македонија 

Државните оперативни програми за активните мерки за вработување нудат низа 
субвенции и други видови поддршка на давателите на образование на возрасни 
базирани на работа, поединци и други работодавци за поддршка на вработувањето 
на лицата кои се соочуваат со препреки за влез на пазарот на трудот. Спроведени 
преку Државната агенција за вработување, овие мерки се: 

• програми за самовработување, 

• поддршка на почетните младински бизниси, 

• субвенционирани работни места за вработување на млади луѓе, лица во 
социјален ризик, лица со попреченост итн. 

• програми за обука и практиканти, 

• јавни работи, 

• неколку пилот програми. 

Мерките за самовработување и старт-ап младински бизниси можат да ги искористат 
новите аспиранти социјални претприемачи, додека мерките за субвенционирано 
вработување може да бидат од значење за социјалните претпријатија кои 
вработуваат лица од ранливи групи. 
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Од 2008 година, обуката за неформално образование е вклучена во Оперативниот 
план за активни мерки и програми на пазарот на трудот. Финансирањето на овие 
обуки го обезбедува државата. 

Постапката за спроведување на програмите, мерките и услугите за вработување е 
дефинирана со Оперативните упатства, донесени од АВРМ во соработка со другите 
партнери имплементатори. 

Вклучувањето на невработените лица во програмите или мерките за вработување 
се врши врз основа на транспарентни процеси на аплицирање. Услугите што ги дава 
АВРМ се во текот на целата година. Невработените лица во текот на своето учество 
во активните програми, мерки и услуги за вработување ќе продолжат да го користат 
стекнатото право на социјална помош и паричен надоместок за невработеност. 

Невработените лица и работодавачите се информираат за можноста да 
учествуваат во програми, мерки и услуги на повеќе начини (телефон, СМС, е-
пошта). Со учесниците се склучува соодветен договор кој детално ги регулира 
нивните права и обврски, како и со давателите на образование за возрасни. 

Финансирањето на давателите на образование за возрасни го обезбедува и 
државата, единствениот услов е да има верификувана програма во Центарот за 
образование на возрасни и верификувана институција за таа програма во 
Министерството за образование и наука. 

Други начини или финансирање е самофинансирање на учесниците, ИПА проекти 
или други проекти. 

 

Португалија 

Во Португалија има одредено приватно финансирање, главно од банкарскиот 
сектор, како што е програмата Incorpora или наградата FACES. 

Програмата Incorpora се појави во Шпанија во 2006 година и беше имплементирана 
во Португалија во 2017 година, а потоа беше финансирана од Fundação La Caixa, 
со Banco BPI и CaixaBank. Тоа е механизам конкретно насочен кон социјално и 
трудово вметнување на луѓе во ситуации на ранливост, без разлика дали се 
вработени или самовработени, со самовработување вклучено во линиите на 
дејствување на програмата. Сепак, тоа е во суштина програма за посредување 
помеѓу бизнисот и корисниците кои се изложени на ризик од ранливост. Моделот за 
интервенција, систематизиран во референците достапни на веб-страницата на 
програмата, „Водич за методологијата на Инкорпора“ и во „Моделот за 
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инкорпорирање“, се заснова на вмрежување и знаење за потребите на пазарот на 
трудот. 

Што се однесува до наградата за финансирање и поддршка за борба против 
социјалната исклученост (FACES), таа беше создадена во 2007 година и годишно 
ги поддржува проектите презентирани од организациите за социјалната економија. 

Поддршката е во форма на донација (член 4 од регулативата) под одговорност на 
Фондацијата Монтепио. Ова е финансирање на проекти за социјална интервенција 
кои промовираат три области: i) вработливост на лицата со попреченост; ii) 
вклучување на децата и младите во ризични ситуации; iii) инклузивни одговори за 
ранливите семејства и бездомниците. Трите области се трансверзални на нашиот 
предмет на проучување, но првата претставува подиректен придонес. Навистина, 
вработливоста на лицата со попреченост е дизајнирана да ги поддржи 
иницијативите кои го олеснуваат пристапот кон пазарот на трудот, промовираат 
ефективно вклучување во организациите или го зајакнуваат развојот на техничките 
и/или личните вештини. 

 

Романија 

Само околу 5% од вкупно 1641 социјално-економско претпријатие добија форма на 
помош од јавните власти заклучно со 2020 година. Повеќето од СПРИ 
организациите се потпираат на сопствената економска активност за финансирање 
на програмите за работна интеграција. Резултатот од овој контекст е дека повеќето 
ентитети на СПРИ се потпираат на приватни спонзорства за да ја одржат својата 
активност. Овие спонзорства обично додаваат повеќе од 50% од вкупниот приход 
на СПРИ. 

 

Србија 

Грантовите, како најтрадиционален начин за финансирање на организации 
фокусирани на социјална мисија, се еден од клучните извори на финансирање за 
СПРИ, и покрај бројните ограничувања. Грантовите се форма на финансирање 
формирана врз основа на донации. Овој тип на финансирање повлекува одреден 
ризик, бидејќи јавните извори и донаторите во ситуации на социјална криза и тешки 
времиња може да одлучат да ги прекинат бенефициите. Здруженијата финансирани 
исклучиво од грантови се ставени во позиција на зависност и се соочени со 
предизвикот да се приспособат на барањата на секој поединечен донатор, што 
многу често ги оддалечува од сопствената мисија. Следниот механизам за 
финансирање е микро финансирањето, што подразбира можност за пристап до 
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мали финансиски инструменти на лицата исклучени од формалните финансиски 
ресурси и банкарството. Инвеститорите соработуваат со микрофинансиски 
институции, непрофитни групи, банки итн. Ерсте банка е пионер во микро 
финансирањето и социјалното банкарство во Србија и Централна и Источна 
Европа. Социјалните претпријатија се соочуваат со дополнителни пречки поради 
недоволната информираност на банките за правните форми што ги применуваат 
социјалните претпријатија (главно ГО). Микро финансирањето во Србија е делумно 
ограничено и пререгулирано поради нејзината зависност од комерцијалните банки. 
Има и Буџетски фонд за стручна рехабилитација и вработување на лица со 
попреченост. Според правилникот за начинот на следење на спроведувањето на 
обврската за вработување лица со попреченост, обврската се однесува на секое 
домашно или странско правно или физичко лице кое има најмалку 20 вработени и 
не се однесува за новоформиран работодавач. Работодавачот кој нема да ја 
исполни обврската за вработување лица со попреченост е должен да уплати пенали 
на сметка на Буџетскиот фонд. 

 

Словачка 

Во Словачка, многу релевантен механизам за финансирање се јавните набавки во 
смисла на резервирани договори. Законот. бр. 10 пар. 7 и 8 од Законот за јавни 
набавки, кој стапи на сила од 1 јануари 2020 година, ја регулира обврската за 
користење на социјалниот аспект во најмалку 6% од јавните набавки. Тоа 
претставува индиректна форма на поддршка за постигнување позитивно социјално 
влијание и одржување на конкурентноста на социјалните претпријатија преку 
воведување обврска за договорните органи и договорните субјекти кои спроведоа 
или почнаа да спроведуваат најмалку десет јавни договори во една календарска 
година, освен за договори со мала вредност. Законот предвидува да се користат 
најмалку 6% од овие социјални аспекти во описот на предметот на договорот како 
посебен услов за извршување на договорот или како критериум за евалуација на 
понудите. Во овие 6% спаѓаат и јавните набавки извршени во форма на резервиран 
договор. 

Исто така, друг закон го дисциплинира доделувањето резервирани договори за 
јавни набавки заради исполнување на задолжителниот дел од вработувањето на 
граѓаните со попреченост. Конкретно, од една страна, предвидува обврска за 
вработување на граѓани со попреченост во висина на задолжителниот дел според 
законот 63 пар. 1 буква д) работодавачот кој е јавен договорен орган или договорен 
орган може да врши со спроведување на резервирани договори во јавните набавки 
според посебен пропис.61ааа). Од друга страна, законот ја одредува висината на 
конкурентната цена од 2.000 евра при јавните набавки за вклучување на еден 
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граѓанин со попреченост. „Спроведувањето на резервиран договор во јавна набавка 
се докажува со копија од тендерската документација на јавната набавка и копија од 
договорот за спроведување на резервираниот договор во јавната набавка“. 

 

Бугарија 

Во однос на јавната поддршка во Бугарија, локалните тела развиваат механизми и 
програми за поддршка на социјалното претприемништво, со цел развој на 
регионалните аспекти на социјалната и солидарната економија преку вклучување 
мерки во нормативните акти поврзани со развојот на општината. Тие учествуваат и 
во активностите на социјалната и солидарната економија преку различни форми на 
соработка со одлука на Советот на општината. Исто така, министерот за труд и 
социјална политика ги промовира и поддржува социјалните претпријатија преку 
давање методолошка помош во барањето специјализирано финансирање за 
нивната дејност. Социјалните претпријатија од класа А+ можат да добијат 
дополнителна поддршка, и финансиска и во однос на нивното право да градат на 
приватно, општинско земјиште, додека заштитените центри за вработување 
добиваат јавни средства за нивното основање. 

Националните и локалните јавни тела ги поддржуваат специјализираните 
претпријатија и задруги на лицата со попреченост преку наменски економски 
стимулации и други мерки. Тоа може да бидат локални иницијативи за (1) 
зголемување на продуктивноста и конкуренцијата на специјализираните 
претпријатија и задруги на лица со посебни потреби; (2) подобрување на 
продуктивноста на луѓето во специјализирана работна средина и обезбедување на 
нивна стручна обука и вработување и (3) предодредување на финансиските и 
економските ограничувања на претпријатијата и задругите. Агенцијата за лица со 
попреченост може да финансира и специјализирани претпријатија и задруги на лица 
со попреченост на целни проекти и програми. 

Кога станува збор за политиките за компензација, бугарската влада нуди неколку 
мерки за поддршка. Претпријатијата кои регрутираат загрозени лица можат да го 
искористат државниот буџет за 30% од придонесите за осигурување (кој ги плаќа 
работодавачот) за државно социјално осигурување, задолжително здравствено 
осигурување и дополнително задолжително пензиско осигурување за вработени 
лица со инвалидитет. Исто така, Агенцијата за лица со попреченост може да 
финансира работодавач според национална програма за вработување на лица со 
попреченост за квалификација и преквалификација, односно обука за 
професионален развој, за обезбедување пристап до работното место на лице со 
траен инвалидитет, за адаптација на работно место за лице со траен инвалидитет, 
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и за опрема на работното место за лице со траен инвалидитет. Различни програми 
за стажирање можат да бидат покриени и од владата. 

Сите СПРИ во Бугарија работат на приватни пазари и на тој начин остваруваат 
приходи од нивната економска активност. 

 

Франција 

Во однос на мерките за јавна поддршка, француските СПРИ имаат корист од 
ангажирањето на секој ранлив работник со полно работно време од помошта во 
поштата (чиј износ секоја година го одредува Etta). Во зависност од моделот СПРИ, 
оваа сума варира. Поточно, сите видови на СПРИ имаат корист од јавните политики 
за интеграција преку економска активност. 

Во однос на политиките за компензација, претпријатијата добиваат стимулации за 
регрутирање млади луѓе кои живеат во приоритетни населби, поточно имаат 
пристап до 5000 € годишно за период од 3 години. Друга мерка за компензација е 
финансирањето за прилагодување на работното место за подобро да одговара на 
потребите на лицата со посебни потреби. Финансиски покриени се и платената 
практикантска работа за обесправените млади луѓе кои стажираат. Претпријатијата 
можат да добијат 5000 € за млади лица под 18 и 8000 € за млади лица меѓу 18 и 30 
години. 

Сепак, СПРИ во Франција не добиваат приватна поддршка во каква било форма. 

Понатаму, важно е да се напомене дека француските СПРИ остваруваат 80% од 
нивниот приход од приватна активност. Ова малку варира, во зависност од моделот, 
со стапка која може да достигне до 90%, па дури и до 95%, за компаниите за 
привремени вработувања. Овој тренд на дистрибуција (јавен/приватен) е стабилен 
веќе неколку години. 
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Предизвици и препораки 
 
И покрај големиот број регулативи погодни за СПРИ кои се развиени низ цела 
Европа, СПРИ во Европа сè уште често се соочуваат со предизвици на национално, 
регионално или локално ниво. Некои од овие бариери веќе беа јавно разгледани од 
засегнатите чинители (на пр. во Холандија), други дури се земени предвид во 
тековната политика - или процедурите за донесување закони (на пр. во Франција) - 
други, сепак, сè уште остануваат во темнина или сè уште не се решени (на пр. во 
Романија или Србија). Неодамнешната развојна динамика во однос на давателите 
на образование за возрасни врз основа на работа може да се илустрира врз основа 
на земјите подолу. 

Унгарија 

Правната рамка во Унгарија е предизвикувачка и недоволна и за образовниот и за 
работниот аспект. Подетално, предизвиците што ги наведува Унгарија се како што 
следува. 

• Јасно препознавање на претходниот процес на учење: според изменетиот Закон 
за образование на возрасни, кој стапува во сила од 1 јануари 2020 година, мерењето 
на компетенциите има за цел да го оцени постоењето на бараните компетенции за 
започнување и завршување на обуката, но законодавството не ја идентификува 
документацијата, обемот и мерните алатки за оценување на компетенциите. 
Уредбата за спроведување на законот ја надополнува дефиницијата за 
„признавање на претходното учење“ со тоа што апликантот може да биде изземен 
од делот за обука доколку нивните студии, кои се заверени со документ, се покажат 
како соодветни. Така, документираното знаење останува на одлука на 
институцијата/организацијата за обука. Како што е наведено во регулативата за 
спроведување, студентите исто така имаат право да бараат ослободување од 
учество, или признавање на нивните претходни студии и тоа е одлука на 
раководителот на институцијата за обука доколку имаат право на ослободување од 
посетување дејност или одредени предметите и нивните проценки, како што е 
препознавањето на претходното знаење или пракса. Законот не го регулира 
признавањето и потврдувањето на компетенциите стекнати во неформалното и 
информалното учење во случај на високо образование. Тоа е важно прашање за 
образованието и обуката на возрасните. Подобрувањето на валидацијата, 
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оценувањето и препознавањето на претходното знаење е основен интерес на сите 
актери во образованието и обуката. 

• Нема законска рамка за социјалните претпријатија и СПРИ или, барем, заедничка 
дефиниција за нив. Затоа е тешко да се опише контекстот во Унгарија бидејќи 
истражувачите можат да се засноваат само на сопственото разбирање и на 
податоците од унгарскиот Централен завод за статистика. Единствениот постоечки 
модел на „СПРИ“, социјални претпријатија за рехабилитација, е насочен кон 
целната група на лица со посебни потреби, исклучувајќи ги де факто сите други 
ранливи лица. Дополнително, финансирањето за интеграција на лица со 
попреченост во компаниите се базира на годишна апликација, што значи дека не 
може да се направи среднорочен план за развој и вклучување на интегрирани 
работници. Исто така, социјалната економија не е добро позната во Унгарија, дури 
ни на економските универзитети. Потребен е напор да се воведе концептот во 
правилна форма: често пати луѓето ги мешаат непрофитната економија и 
добротворната организација. 

• Итна потреба за вмрежување. Иако има интересни и пионерски добри практики 
во Унгарија, тие се во тешка изолација, не соработуваат и често релевантните 
актери не се познаваат. Оваа изолација предизвикува слабост бидејќи е пречка за 
позитивно лоби дејствување кон креаторите на политиките и го спречува ширењето 
на темата во земјата. 

• Регулативата за јавни набавки сè уште треба да се развива и подобрува. Исто 
така, како што е наведено во Извештајот за земјата за Унгарија 2020 година што го 
придружува Извештајот за Европскиот семестар од 2020 година, некои законски 
измени имаат за цел да ја подобрат конкуренцијата во јавните набавки, но нивното 
влијание останува да се види. 

• За жал, во многу случаи, понудата и побарувачката на пазарот на труд не се 
исполнуваат, работодавачите се плашат да вработат лице со здравствено 
оштетување, поради воспоставените стереотипи. Честопати не се свесни за 
условите за работа, посебните потреби, околностите, па инвалидниот работник 
воопшто не добива шанса да дојде на интервју за работа, а работодавачот може да 
ги процени неговите компетенции. Работодавците кои вработуваат работник со 
попреченост често ги ценат вештините и ставовите на овие работници на долг рок 
и известуваат дека тие се трудат повеќе, ја ценат работата и сакаат да ги покажат 
своите вредности, способност за работа. 
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Ирска 

СПРИ се соочуваат со голем број проблеми како и другите социјални претпријатија 
и давателите на образование за возрасни базирани на работа. Следната листа на 
предизвици артикулира некои од прашањата што се во прашање. 

• Свесност за социјалното претпријатие: постои изразен недостаток на свест за 
социјалните претпријатија и давателите на образование за возрасни базирани на 
работа. Одделот за рурален развој и развој на заедницата обезбедува 
финансирање на социјалните претпријатија и организациите за поддршка за да се 
справат со некои од најголемите прашања со свесноста: истакнување на примери 
од најдобра практика на социјални претпријатија, конференции, развивање на 
редовен билтен од Одделот и инвестирање во кампањи кои ги истакнуваат нивните 
работа. 

• Лидерство и управување: Социјалните претпријатија честопати не добиваат 
посебна поддршка што би можела да помогне во нивниот развој. Менаџерите на 
социјалните претпријатија честопати мораа да го балансираат интересот на 
добротворната цел со генерирање приходи од продажба на производи и услуги. Тоа 
посебно внимание и на продажбата и на приходите и на мисијата и целта ги остави 
социјалните претпријатија да немаат поддршка. 

• Пристап до финансии: на ист начин на кој поддршката може да не е достапна, 
правната структура на организацијата може да ги спречи инвестициите од 
инвестициските тела. Социјалните претпријатија може да се сметаат како  зголемен 
ризик отколку за приватните индивидуалци (како што е групното финансирање). 

• Можности на пазарот: Продажбата на производи и услуги на приватни или јавни 
тела или други даватели на образование заснована на работа за возрасни е 
предизвик во Ирска. Ирската мрежа на социјални претпријатија го обезбеди 
движењето BuySocial (Купи социјално) во согласност со најдобрите меѓународни 
практики и примери, меѓутоа, проблемот бара ресурси. Набавките ќе почнат да се 
менуваат во Ирска со повеќе организации кои вклучуваат клаузули за социјална и 
социјална корист при набавките. Но, во моментот има само неколку примери и 
социјалните претпријатија не се во можност да се зголемат до степен до кој би 
можеле во иднина. 

• Правна форма: Не постои дефинирана правна форма за социјално претпријатие 
во Ирска. Според Националната политика за социјални претпријатија 2019-2022 
година, дефиницијата не ја наведува конкретно правната форма што е потребна. 
Нејасноста го отежнува дефинирањето на социјалното претпријатие. Во Ирска е 
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завршено истражување со DRCD и Rethink што ќе бидат достапни на 6 октомври 
2021 година што ќе ја осветли темата. 

• Податоци и влијание: релативно малку се знае за секторот на социјални 
претпријатија и сите организации што го сочинуваат. 

Северна Македонија 

Главните прашања со кои се соочуваат давателите на образование за возрасни 
базирани на работа во Северна Македонија се следните: 

• Системот на доживотно учење во земјата има потреба од понатамошен развој за 
да се подобри квантитетот и квалитетот на програмите за образование на возрасни, 
главно во областа на неформалното образование. Има ограничена понуда на 
висококвалитетни и сертифицирани програми за учење на возрасни и даватели на 
образование за возрасни базирани на работа. Има релативно мала побарувачка за 
неформално образование и обука и ниска свест кај компаниите за придобивките од 
обуката за вработените. На пример, податоците од истражувањето на работната 
сила покажуваат дека само 2,3% од населението на возраст од 25 до 64 години 
учествувало во образование и обука во четирите недели пред истражувањето во 
2017 година. Ова е многу пониско од просекот на ЕУ од 10,9%. Податоците од 
истражувањето за доживотно учење од 2016 година, исто така, покажуваат дека 
околу 10% од вработените работници на возраст од 25 до 64 години биле вклучени 
во неформална обука или образование поврзано со работата (или платени од 
нивниот работодавач или платени од самиот работник) . Во ЕУ, во просек, повеќе 
од една третина од вработените (35,8%) учествувале во некои обуки или 
образование поврзани со работа. Овој податок покажува дека во Северна 
Македонија многу малку возрасни ги надградуваат своите вештини и знаења во 
текот на нивниот работен век. Ова веројатно ја попречува нивната продуктивност, а 
со тоа и нивната плата и изгледите за унапредување. 

• Соодветно, ова ја покажува потребата да се ублажат неусогласеноста помеѓу 
побарувачката и понудата на вештини. Различни чинители се вклучени во 
управувањето со вештините во земјата. Тука спаѓаат Министерството за 
образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за 
вработување, социјални партнери, невладини организации, истражувачки тела и 
меѓународни донаторски организации. 
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Португалија 

Како резултат на 11 интервјуа од СПРИ во Португалија, секторот покажува 
загриженост во врска со финансирањето. Всушност, сите 11 СПРИ ја споменаа 
потребата од повеќе финансии за да се ангажираат, од една страна, повеќе 
професионалци за поддршка на учесниците во обуки и од друга страна 
работниците. Постои бирократско оптоварување што го отежнува одговорот на 
индивидуализиран начин на секој корисник. Особено: 

• На СПРИ им треба поголема поддршка и конкретни политики за да ја завршат 
својата работа за интегрирање на ранливите луѓе преку работа. Сепак, за 
испитаниците е сосема јасно дека вработувањето на редовен отворен пазар е цел 
што им користи на целните групи, како и на редовните претпријатија. И покрај 
димензијата на економските активности и разновидноста на ресурсите што ги 
користат СПРИ за да бидат одржливи, за de facto СПРИ, економската и 
финансиската одржливост е секогаш предизвик. Всушност, недостигот од 
појаснување на концептот на социјално претпријатие, како во правна смисла, така 
и во политичко, идеолошко и јавно мислење, природно е проследено со недостиг од 
овозможувачки политички мерки кои јасно ги поддржуваат и социјалните 
претпријатија и претпријатијата од социјалната економија. Без закони кои ги 
одредуваат правните и даночните режими, недостатокот на пристап до специфични 
или нови извори на финансирање, сложеноста на постоечките механизми за 
финансирање, недостатокот на стимулации за социјални инвестиции и јавните 
набавки по резултати, организациите од социјалната економија се фокусираат на 
трудот и интеграцијата на луѓето во ранливи ситуации „принудени се да 
прибегнуваат кон финансирани проекти, кои не гарантираат одржливост на 
одговорот на овие целни групи“ (Meira & Martinho, 2021). 

• Постои парадокс помеѓу социјалните и економските димензии на СПРИ. Се чини 
дека е уште потешко за СПРИ кои не ги поддржуваат лицата со посебни потреби. 
За оние кои ја поддржуваат оваа целна група, можно е решение за продуктивна 
единица под интервенција за рехабилитација. За СПРИ кои поддржуваат други 
ранливи целни групи, бидејќи тие се организации од социјалната економија кои 
работат на полето на социјалните услуги, тие се соочуваат со тешкотии да работат 
во економска димензија. Причина зошто некои од нив создаваат редовно 
претпријатие. Но, без правна рамка како социјално претпријатие, се чини дека е 
тешко да се продолжи на редовниот пазар, во конкуренција со капиталистичките 
компании. 
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Романија 

Романското сценарио ги претставува следните предизвици: 

• И покрај ветувачкиот почеток на почетокот на 2010-2014 година, СПРИ не успеаја 
да се прошират и да се интегрираат во рамката на социјалните услуги и услугите за 
вработување и мерките за јавна поддршка. Националните програми на Европскиот 
Социјален Фонд се фокусираа на почетни претпријатија кои, со оглед на лошиот 
еко-систем, се покажаа неодржливи - само 13 СПРИ постоеја во 2020 година, овој 
број се зголеми во 2021 година како последица на новиот круг на финансирање од 
ЕСФ за нови старт ап. Нивната одржливост се чини неизвесна во контекст на 
недостаток на континуирани, систематски мерки за поддршка насочени кон работна 
интеграција на најзагрозените, а особено преку социјалните претпријатија. До март 
2021 година имаше само 20 активни социјални претпријатија - кои имаа важечка 
социјална ознака (не беа суспендирани) и работници од ранливи групи. Имале 
вкупно 303 вработени, од кои 86 беа од ранливи групи. 

На претпријатието му е потребно деловно искуство - економска и социјална 
активност пред да започне одржлива програма за работна интеграција. Програмата 
за грантови на Европскиот социјален фонд која финансираше старт-ап во областа 
на социо-професионалната интеграција на ранливите групи POSDRU 2007-2013 
година не доведе до формирање одржливи социјални претпријатија на среден рок. 
Во насока на усогласување на романските политики за вработување со европските 
политики за вработување на терен, режимот на сертификација како вметнување 
социјално претпријатие за работна интеграција во пракса се покажа како 
неефикасен и затоа невладините организации во социјалниот сектор не избраа 
овластување што носи само други административни задачи и нема мерки за јавна 
поддршка. Моделот СПРИ сè уште не е добро интегриран во социјалните политики 
и мерките за вработување на ранливите групи, и затоа сè уште не може да ги даде 
очекуваните резултати. 

• Недостаток на јавна национална политика која поддржува рамка за СПРИ во 
Романија. Само програмите поддржани од Националната оперативна програма на 
ЕСФ постојат за започнување на СПРИ. Освен тоа, СПРИ може да се потпрат само 
на симболични мерки за поддршка, имено советодавни услуги за регистрација, 
маркетинг и поддршка за нивните производи од локалните служби за вработување 
кои ги препознаваат СПРИ, или на постоечки мерки за поддршка од друго 
законодавство, од кои можат да имаат корист врз основа на нивниот статус на 
претпријатие (СМЕ, работодавачи на работници во неповолна положба). Затоа, 
најактуелното прашање на СПРИ организациите е да се залагаат за подобро 
законодавство кое не само што ќе го признае статусот на претпријатието за работна 
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интеграција, туку и ќе го препознае влијанието што овие организации го имаат на 
локално ниво и ќе им обезбеди повеќе алатки за зголемување на големината. на 
нивните активности. Првиот чекор што во моментов го одвлекува вниманието на 
јавноста е потребата од субвенции и намалување на даноците за вработените во 
обесправени работници и за годишните даноци на добивка. 

Србија 

Иако концептот на доживотното учење, заедно со развојот на СПРИ, е област што 
треба да се развие во Србија, тие изгледаат особено ограничени од недостатокот 
на политичка волја, како и од стратешкиот менаџмент и капацитетот на јавната 
администрација. 

• Процесот на застапување за усвојување на Законот за социјално 
претприемништво и користење на предлогот развиен од граѓанското општество 
кон крајот на 2019 година, како и проширување на мрежата за поддршка на СПРИ 
преку соработка на сите релевантни актери, би бил поефективен и пореален, 
доколку  соодветно се развиваат методи за мерење на општественото влијание што 
го постигнуваат. Дополнително, неопходно е да се идентификуваат и 
имплементираат одредени практични решенија пред донесувањето на законот, како 
што е развојот на системи за поддршка за постигнување економска одржливост, 
како и за потребите за поддршка, координација, следење и управување со 
социјалното претприемништво. Воспоставувањето на институционален механизам 
за развој на секторот, исто така, ќе придонесе за зголемување на социјалната 
кохезија и општата доверба помеѓу приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор. Во таа 
насока има потреба од рестартирање на јавниот дијалог. Законот ќе обезбеди 
основа за креирање развојни програми и мерки за поддршка и ќе отвори простор за 
вклучување на нови актери во екосистемот СПРИ. Предлог-законот за социјално 
претприемништво изготвен во 2019 година е солидна основа за понатамошни 
напори за идентификување и воспоставување на основата за развој на секторот. 
Создаден е по долг процес на консултации, потпирајќи се на добрите практики на 
ЕУ и регионот, а на социјалните претпријатија им пристапува низ призмата на 
европските стандарди, земајќи ги предвид локалните околности. Секторот на СПРИ 
во Србија е мал, но сепак хетероген, па затоа има различни форми со различни 
области на општествено влијание, главно економско зајакнување и вработување. 
Сепак, тие имаат заеднички особини кои се манифестираат во нивната општествена 
мисија претставена со брзо прилагодување на деловното работење на потребите 
на заедницата; силна заедница на клиенти и корисници; и нивната примарна 
мотивација – да не губат работа. Образованието за возрасни, препознаено како 
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важен елемент во развојот на СПРИ, игра значајна улога во остварувањето на 
мисијата, но бидејќи улогата што ја играат СПРИ сè уште не е препознаена во полн 
капацитет од страната на оние што одлучуваат, може да се каже дека развојната 
динамика во сферата на образованието на возрасните се соочува со многу 
ограничувања. 

•Управувањето со провајдерите за образование за возрасни регрутирани од 
секторот СПРИ е предмет на сите горенаведени законски ограничувања. 
Насоката на нивната работа треба да биде насочена кон прашањата за покривање 
на земјата со услуги за поддршка при обука и едукација на социјални претприемачи 
- вмрежување и соработка на институциите, пред се на локално ниво. Со 
фокусирање на конституирањето на мрежите и соработката помеѓу СПРИ, тие ги 
зајакнуваат нивните капацитети во акцијата за зајакнување на секторот и 
обезбедуваат правен простор што би им овозможил слободно да ја исполнат својата 
општествена мисија. Преку застапување и организирање промотивни кампањи, 
СПРИ би ја зголемиле свеста, видливоста и важноста на услугите за поддршка и 
образование за возрасни. Позитивните макроекономски движења во Србија не го 
решија создавањето на нееднаквост и продлабочениот економски јаз, што ја 
оддалечува земјата од одржливиот економски раст и го загрозува остварувањето 
на работничките и другите права - кризата предизвикана од пандемијата влијаеше 
на различни групи на пазарот на трудот, особено кај оние во неформалната 
економија и маргинализираните и ранливите групи. 

• Не постојат силни и посветени институции за промовирање и развивање на СПРИ 
и недостигаат мерки за поддршка од јавен карактер. Секторот СПРИ се разви 
исклучиво преку донаторска поддршка. Исто така, СПРИ работат во различни 
правни форми (така што подлежат на различни даночни и фискални правила), што 
дополнително ја усложнува нивната неповолна позиција на пазарот. 

Словачка 

Во Словачка, проектот „Инвестициска помош за социјални претпријатија - 
неповратна компонента“ – создаден на национално ниво со цел да се поддржат 
регистрираните социјални претпријатија, содржи услов да се добие заем за да може 
да се аплицира за инвестициска помош . Праксата покажа дека многу СПРИ не се 
ни обиделе да аплицираат, а оние кои аплицирале, користеле обични комерцијални 
банки за да добијат заем. Системот имплементиран од Slovenská sporiteľňa и 
полската банка TISE (преку словачкиот партнер Social Innovators), за добивање 
социјален заем, исклучи релативно многу СПРИ од можноста за да добијат помош, 
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а исто така е сложен и особено долг процес и за другите. Обично е потребно повеќе 
од половина година за да се проценат барањата за заем. 

Ова може да се објасни со неколку хипотези, како што се: 

• Социјалните претпријатија немаат пристап/човечки капитал до квалитетни 
совети и помош при подготовка на инвестициски апликации; 

• Недостига човечки капитал и од страна на Министерството за труд. Одделот 
за социјална економија (не сметајќи го персоналот на Регионалните центри) 
се состои од 5 лица, додека моментално има 422 регистрирани социјални 
претпријатија во Словачка; 

• Социјалните претпријатија имаат проблеми и со недоследноста на 
пристапот на властите за одобрување и плаќање придонеси според Законот 
за услуги за вработување. Исто така, оптоварува и административната 
сложеност на поднесувањето барања за плаќање придонеси. 

Помеѓу најчесто споделените грижи меѓу социјалните претпријатија се: 

• Непропорционален административен/бирократски товар поврзан со 
примањето на мерките за поддршка на вработените; 

• Недостаток на јасност во околностите (правила, одговорности и обврски) 
при ангажирање на различни групи на вработени во неповолна положба. 

Дополнителни земји 

Франција 

Во Франција, СПРИ се повеќе се препознаваат како актери кои ја промовираат 
интеграцијата на работниците кои се најоддалечени од вработувањето. Оваа 
поддршка е особено силна на национално ниво со значителна поддршка од 
државата. Така, во 2019 година, државата постави цел да создаде 100.000 
дополнителни работни места до 2022 година. За да го направите ова, беа 
преземени неколку мерки: прво, финансиската поддршка за секторот е значително 
зголемена (со зголемен буџет од 2019 година, од 890 милиони евра на 1,3 милијарди 
евра во 2021 година); изгласани се неколку текстови за олеснување на развојот на 
секторот, како што е Законот за вклучување во ноември 2020 година. На регионално 
и на ниво на сектор, признавањето на СПРИ од јавните власти не е секаде исто. 
Додека некои територии силно го поддржуваат нивниот развој (со промовирање на 
употребата на СПРИ за јавни договори), други територии малку повеќе го 
забавуваат нивниот развој. Навистина, некои територијални администрации 
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продолжуваат да го ограничуваат развојот на секторот со ограничување на 
полињата на активност на компаниите (на пр. давање овластување да работат на 
рециклирање на картонски кутии, но не и на стакло) или нивната област на 
територијална интервенција (на пр. работа на приградско подрачје на градот А, но 
не и на оној на градот Б). Овие ограничувања всушност се направени во име на 
регулирање на конкуренцијата, но без да се земе предвид претприемничката 
димензија на СПРИ. 

Француските СПРИ исто така се соочуваат со предизвици кога станува збор за 
ефективноста на политиките за поддршка. Иако помошта за работа на располагање 
на СПРИ за поддршка на работниците со предност се неопходни, неколку 
француски студии покажаа дека износите на помошта за сегашните позиции не 
овозможуваат да се компензира вработувањето на овие помалку обучени 
вработени и да се финансира нивната поддршка. Згора на тоа, точка која долго 
време се посочува е недостатокот на инвестиции за да се овозможи развој на 
инклузивни социјални претпријатија. Од минатата година Фондот за инклузивен 
развој доби дополнителни суми (од 20 милиони евра на 120 милиони евра во 2020 
година и 150 милиони во 2021 година). Објавени се повици за проекти кои 
промовираат развој и создавање работни места и ја финансираат промената на 
обемот (купување машини, комерцијални инвестиции, истражување и развој) 
неопходни за да се достигнат 100.000 дополнителни работни места. 

 

Холандија 

Бројот на СПРИ во Холандија расте, а улогата на СПРИ во работната интеграција 
се смета за важна. Поради децентрализацијата во 2015 година, теренот се 
поместува и на ова реагираат јавниот и приватниот сектор. Како што веќе беше 
споменато погоре, во тек е политичка дискусија за создавање правна рамка за 
социјалните претпријатија. Ова може да биде следен чекор во зајакнувањето на 
СПРИ во Холандија. Доколку правната рамка стапи на сила, таа (потенцијално) би 
можела да биде одличен извор за податоци за СПРИ. Ова би било многу 
добредојдено бидејќи достапните податоци сега се многу ограничени и варираат во 
голема мера. 

Досега, во Холандија не беа создадени шеми за поддршка на социјалните 
претпријатија и СПРИ. Постојат одредени напори од страна на локалните власти, 
како и од Социјални Претпријатија (Buy Social), De Omslag (поддршка за СПРИ во 
регионот Амстердам) и други иницијативи во врска со социјалните набавки. 
Влијанието на овие напори досега беше ограничено, но може да се промени како 
што успеваат да ја подигнат свеста. 



 
                                                                                                                                       

                                                                                                  
 

                                                    Grant Agreement: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

страница 102 / 116 
 

Неодамна беше покрената нова иницијатива од општините од 40 средни/големи 
градови во Холандија, обединети во т.н. Г40. Оваа мрежа се фокусира на области 
на политики кои се однесуваат на социјалниот, економскиот и урбаниот развој. 
Заедно со централната влада, социјалните партнери и деловната заедница, Г40 го 
создаде Градскиот договор: Влијание на претприемништвото, во кој партнерите се 
„посветени на раст, квалитет на живот и иновации во холандската и европската 
градска мрежа“. Целта на City Deal е да се намалат пречките со кои се соочуваат 
социјалните претпријатија да растат и процветаат. За да се постигне ова, се прават 
напори за зајакнување на формирањето на мрежата; дизајнирање бизнис модели 
за општествени предизвици; се фокусира на растот на социјалните претприемачи; 
и да ги направи средствата подостапни за социјалните претпријатија (Social 
Enterprise, 2021c). Градскиот договор може да се гледа како катализатор за 
стимулирање на социјалните претпријатија и СПРИ. Ефектите од Градскиот договор 
сè уште не се видливи бидејќи иницијативата беше лансирана неодамна на 11 март 
2021 година. 
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Заклучоци 
 
Помалку од 60% од анализираните земји имаат добро дефиниран статус и 
признавање на СПРИ со одреден закон или политика. Некои од истражуваните земји 
немаат ни консензус во однос на главните концепти на социјалната економија како 
социјалните претпријатија, како што е Унгарија. Сепак, пионер во социјалната 
економија е Франција која јавно го признава СПРИ во 1979 година и во 1985 година 
веќе ја усвои првата јавна програма за поддршка на социјалните претпријатија. 

Не постои заедничко разбирање за 19-те истражувани земји во идентификувањето 
и признавањето на СПРИ како провајдер за образование за возрасни (види го 
примерот на Унгарија, кој како форма на СПРИ ги препознава само социјалните 
претпријатија за рехабилитација кои им се обраќаат на лицата со попреченост, 
исклучувајќи ја секоја друга ранливост што може да може да ја има друго социјално 
претпријатие нудат услуги за, или за Северна Македонија, кои ги перцепираат СПРИ 
како неформален вид на образование отколку како давател на образование за 
возрасни). Во текот на 19-те проучувани европски земји, постои поголема 
конзистентност во дефинирањето и препознавањето на организациите кои нудат 
услуги на лицата со попреченост, наместо на луѓето од ранливите групи. Според 
тоа, фискалните придобивки за организациите кои им служат на лицата со 
попреченост се поконзистентни од оние за организациите кои опслужуваат друг вид 
на ранливи групи. Поради недостигот на препознавање на СПРИ, има малку 
податоци за состојбата на СПРИ во повеќето од испитуваните земји, на пр. Унгарија, 
Ирска, Северна Македонија, Португалија и Холандија. 

Повеќето правни рамки на СПРИ се усвоени на национално ниво, со некои 
исклучоци од имплементација на регионално ниво, како што се Белгија, Италија, 
Словенија и Шпанија. 

Во европските земји кои веќе имаат правна рамка за СПРИ, некои од релевантните 
организации сметаат дека законодавството е рестриктивно или бескорисно за 
развојот и одржливоста на СПРИ, на пр. Романија и Србија. Во случајот на 
Романија, законот за социјална економија носи повеќе обврски отколку права и 
бенефиции за СПРИ, па затоа повеќе организации се откажаа или немаат намера 
да го добијат своето правно признавање како СПРИ. 
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Фискалните бенефиции на национално ниво што ги добиваат СПРИ во најголем број 
различни земји во Европа се оние во форма на субвенции за регрутирање на 
работници во неповолна положба, проследено со ослободување од корпоративниот 
данок (на добивката). 

Повеќето од СПРИ од истражуваните европски земји, кои имаат мала финансиска 
поддршка за нивните услуги кон ранливите групи, користат други механизми за да 
опстанат: работат на приватни пазари и на тој начин остваруваат приходи од 
нивната економска активност, приватно спонзорство (освен Франција), општо 
прибирање средства, микрофинансирање, заеми за социјални финансии, пристап 
до грантови. 

Дури и ако земјите-учеснички во оваа студија даваат извештај за соработка помеѓу 
државните институции и СПРИ или меѓу самите СПРИ, постои мала застапеност на 
националните мрежи на СПРИ. Од студиите за европските земји, Ирска, Србија и 
Унгарија ги наведоа најшироките и најстарите национални мрежи. Сепак, важноста 
на мрежата на СПРИ е откриена, па дури и отворена како предизвик за некои од 
земјите кои учествуваат во тековното истражување (на пр. Унгарија ја истакнува 
изолацијата и недостатокот на соработка помеѓу СПРИ што создава пречка за 
позитивно дејствување на лобито кон креаторите на политики и спречување на 
свеста за темата во земјата). 
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Унгарија 

 

Европски Центар за правата на Ромите 
http://www.errc.org/news/road-to-nowhere-for-hungarys-roma-public-works-scheme-is-
futile-and-insidious  

Унгарска национална канцеларија за стручно и образование на возрасни  
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PLANEAMENTO (2021). Plano de Recuperação e Resiliência - PRR – Recuperar 
Portugal, Construindo o Futuro.Lisboa. Ministério do planeamento. 
https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bL
CAAAAAAABAAzNDQzNgYA62SpeQUAAAA%3d  

PRATAS RODRIGUES, S. (2009). Guia de operacionalização de cursos de educação e 
formação de adultos.Lisboa. ANQ – Agência Nacional para a Qualificação, Available at: 
e-bookCAPA-GuiaOperacionalizaçao de Curs. Educ.indd (anqep.gov.pt) 

QUINTÃO, C. (2008). Dez anos de Empresas de Inserção em Portugal – Revisão dos 
dados oficiais e de estudos recentes. Atas do VI Congresso Português de Sociologia. 
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 25 
a 28 de junho de 2008. 

QUINTÃO, C., MARTINHO, A.L, GOMES, M. (2018). As empresas sociais de inserção 
na promoção do emprego e inclusão social a partir de estudos de caso europeus. 
RevistaEletrônicaGestão&Sociedade 13(32): 2349-2366 | Maio/Agosto – 2018 ISSN 
1980-5756 | DOI: 10.21171/ges.v13i32.2438 

SILVA, A.B.M, (2017). Análise das políticas ativas de emprego portuguesas. Coimbra: 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/82205/1/An%C3%A1lise%20das%20pol%
C3%ADticas%20ativas%20de%20emprego.pdf  

 

Романија 

 

Листа на ANOFM’s обуки за квалификации 
http://www.bucuresti.anofm.ro/cursuri.htm  

Програма Втора Шанса 
https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa  

СПРИ, Влијание, Ensie 
https://www.ensie.org/wises-data/impact-wises  

Социјална Економија во ЕУ 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy-eu_en  

Регионални Анализи од Социјалната Економија, дел од проектот "Прв Чекор во 
Социјално Претприемништво“ Ко-финансиран од Оперативна програма за човечки 
капитал (POCU), Maј 2020 

https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzNgYA62SpeQUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/downloadficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzNgYA62SpeQUAAAA%3d
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/82205/1/An%C3%A1lise%20das%20pol%C3%ADticas%20ativas%20de%20emprego.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/82205/1/An%C3%A1lise%20das%20pol%C3%ADticas%20ativas%20de%20emprego.pdf
http://www.bucuresti.anofm.ro/cursuri.htm
https://www.edu.ro/a%20doua%20sansa
https://www.ensie.org/wises-data/impact-wises
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy-eu_en
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https://pas-social.ro/wp-content/uploads/2020/05/127266_ANALIZA-
REGIONAL%C4%82-A-ECONOMIEI-SOCIALE.pdf  

Романска Социјална Економија Барометар, Годишен Извештај за Истражување на 
Романската Социјална економија, Вамесу Анкута, Mај 2021  
https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/barometrul-economiei-sociale-din-romania-editia-
2021/?fbclid=IwAR0rKvsf4hZBhSrGeRgkEIcVgV7DhoGqSilMP1QF3w0BhY4o53ZIUx1F
QEc  

Анализа и евалуација на ранлива група на луѓе со цел да се утврди потребата од 
социјални услуги, дел од проектот "Имплементација на систем за развој на јавна 
политика во полето на социјална инклузија на ниво на  MMJС", ко-финансирано од 
Оперативна програма за човечки капитал (POCU), 2019 
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-
_Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf  

 

Србија 

 

Совет на Национална Рамка за Квалификации 
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-republike-
srbije.html  

Коалиција за Развој на Социјално Претприемништво 
https://solidarnaekonomija.rs/  

Тим за Социјална Инклузија и Намалување на Сиромаштијата  
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-
content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanje
nju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf  

 

Словачка 

 

Живеење и Работење во Словачка 
https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia  

Анкета за Образование на Возрасни 2016 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/trng_aes_12m0_esqrs_sk.htm  

https://pas-social.ro/wp-content/uploads/2020/05/127266_ANALIZA-REGIONAL%C4%82-A-ECONOMIEI-SOCIALE.pdf
https://pas-social.ro/wp-content/uploads/2020/05/127266_ANALIZA-REGIONAL%C4%82-A-ECONOMIEI-SOCIALE.pdf
https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/barometrul-economiei-sociale-din-romania-editia-2021/?fbclid=IwAR0rKvsf4hZBhSrGeRgkEIcVgV7DhoGqSilMP1QF3w0BhY4o53ZIUx1FQEc
https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/barometrul-economiei-sociale-din-romania-editia-2021/?fbclid=IwAR0rKvsf4hZBhSrGeRgkEIcVgV7DhoGqSilMP1QF3w0BhY4o53ZIUx1FQEc
https://acceleratorul.alaturidevoi.ro/barometrul-economiei-sociale-din-romania-editia-2021/?fbclid=IwAR0rKvsf4hZBhSrGeRgkEIcVgV7DhoGqSilMP1QF3w0BhY4o53ZIUx1FQEc
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf
https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_MMPS/2019_-_Raport_grupuri_vulnerabile_final.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-republike-srbije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-republike-srbije.html
https://solidarnaekonomija.rs/
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvestaj_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/trng_aes_12m0_esqrs_sk.htm
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Eurofound – Работни Податоци за Словачка  
https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia  

Социјални Претпријатија и Нивните Екосистеми во Европа, Извештај за Словачка - 
Социјални Претпријатија и Нивните Екосистеми во Европа,. Ажуриран Извештај за 
Словачка (2019) 

ASES SK - https://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/  

ASSE Словачка - https://www.asseslovakia.sk/?page_id=402  

Мапа на регистрирани социјални претпријатија 
https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined  

Стратегија за Доживотно учење советување и  2021-2030 
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-
vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf  

Мислење на Европскиот економски и социјален комитет за „Комуникација од 
Комисијата до Европскиот парламент, Советот, Европскиот економски и социјален 
комитет и Комитетот на регионите: 

Иницијатива за социјален бизнис - Создавање поволна клима за социјалните 
претпријатија, клучните чинители во социјалната економија и иновациите’ COM 
(2011)682 финална 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292  

Комуникација од Комисијата до Европскиот парламент, Советот, Европскиот 
економски и социјален комитет и Комитетот на регионите кон закрепнување со 
богати работни места (2012) - ЕВРОПСКА КОМИСИЈА Стразбур, 18.4.2012 COM 
(2012 ...https://ec.europa.eu › social › BlobServlet 

 

Дополнителни земји и други референци 

 

Европски Столб на Социјални Права, ЕНСИЕ, 2019. 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_
of_social_rights.pdf  

ЕПСР Акциски План, Европска Комисија, 2021 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-
plan_en  

https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia
https://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/
https://www.asseslovakia.sk/?page_id=402
https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_of_social_rights.pdf
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_of_social_rights.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
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ЕНСИЕ Позиција на Европската Комисија ЕПСР Акциски План, ЕНСИЕ, 2021 
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

ЕНСИЕ повратни информации за иницијативата на Европската комисија за 
подобрување на основните вештини на возрасните („Препорака за патеки за 
надградба”), EНСИЕ, 2021  
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

Што е ЕНСИЕ, ЕНСИЕ, 2021, 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.
pdf  

Социјални претпријатија и нивните Еко системи во Европа  – Компаративен 
синтезен извештај, EURICSE и EMES, Европска Комисија, 2020 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274  

https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktfoerderungen.html , види исто 
така Министерство за труд (2021a, пристапено на 20 април 2021 година). Но, како 
што веќе беше наведено, ова набројување дава поопшта дефиниција за 
обесправените лица со именување на целни групи за мерки за зголемување на 
нивната вработливост - само делумно се преклопува со дефиницијата во 
Регулативата на Комисијата на ЕУ бр. 651/2014 од 17 јуни 2014 година, чл. 2 (4). 

Arbeiplus, 2018, податоци врз основа на анкета преку нејзините членови 
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-
bis-heute/  

Одделение за Werke en Sociale Economie, 2021 
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/publicaties  

Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Белгија, 
Nyssen and Huybrechts, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22454&langId=en  

Portail Wallonie, Diréction de l’Economie Sociale 
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.
html 

Кратка анализа на состојбата со вработувањето на лицата со попреченост во 
Бугарија 2015 – 2019, НАСО, 2019  
https://naso.bg/9-about-naso/3466-kratyk-analiz-zaetost-2020  

https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.pdf
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktfoerderungen.html
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-bis-heute/
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-bis-heute/
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/publicaties
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22454&langId=en
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.html
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.html
https://naso.bg/9-about-naso/3466-kratyk-analiz-zaetost-2020
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Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Бугарија  
Jeliazkova, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21572&langId=en  

Завод за вработување на Хрватска (2020.b). Каталог на активни мерки за трудова 
политика имплементирани од Хрватската канцеларија за вработување. Загреб: 
Хрватска завод за вработување Социјални Претпријатија и нивните Еко системи 
во Европа, Извештај на Хрватска, Видовиќ, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20958&langId=en  

Majetić, F., Makarovič, M., Šimleša, D., & Golob, T. (2019). Изведба на социјални 
претпријатија за работна интеграција во Хрватска, Словенија и италијанските 
региони Ломбардија и Трентино. економија и социологија, 12(1), 286-
301.doi:10.14254/2071-789X.2019/12-1/17 

Code general des impôts, Légifrance 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036385043/2018-01-01  

Chiffres clés des entreprises d’insertion, la Fédération des entreprises d’insertion, 2020 
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_f
ields/2021/03/02/chiffres-cles-2020-des-entreprises-dinsertion.pdf  

Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Франција , 
Petrella and Richez-Battesti, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16378&langId=en 

Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Грција, 
Varvarousis and Tsitsiringkos Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21741&langId=en 

Грчкиот омбудсман  
https://www.synigoros-solidarity.gr/452/evalotes-efpatheis-omades  

Istat, Occupati e disoccupati, 2021  
https://www.istat.it/it/archivio/256254 

Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Италија, 
Борзага, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en  

Una mappa dell’accoglienza, Centri d’Italia 2021, Openpolis, Actionaid, 2021 
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/03/Centri-dItalia_Una-mappa-
dellaccoglienza.pdf 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21572&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20958&langId=en
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036385043/2018-01-01
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2021/03/02/chiffres-cles-2020-des-entreprises-dinsertion.pdf
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2021/03/02/chiffres-cles-2020-des-entreprises-dinsertion.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16378&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21741&langId=en
https://www.synigoros-solidarity.gr/452/evalotes-efpatheis-omades
https://www.istat.it/it/archivio/256254
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16380&langId=en
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/03/Centri-dItalia_Una-mappa-dellaccoglienza.pdf
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/03/Centri-dItalia_Una-mappa-dellaccoglienza.pdf
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Министерство за социјала на Република Летонија. Информации од веб-страницата 
https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-nozares-politika  

Социјални Претпријатија и нивните Еко системи во Европа, Извештај на Летонија, 
Лиците, Европска Комисија, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20564&langId=en  

Разбирање на социјалното претпријатие во Холандија: Примена на рамката за 
макро-институционално социјално претпријатие за да се идентификуваат 
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