
СОЦИЈАЛНО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО





�  

�  Социјалното претприемништво е посебна форма на 

претприемништво во која се интегрираат економски и со-

цијални цели, тоа претставува иновативен модел за реша-

вање на социјалните и еколошките предизвици и за зајак-

нување на инклузивниот раст.

� � Социјалното претриемништво се дефинира и како кон-

тинуирано спроведување на економски активности под од-

редени услови на работење и вработување на воглавно 

марганализирани групи на лица. Примарна цел на социјал-

ното претприемништво е зајакнувањето на социјалната ко-

хезија и солидарноста како и зајакнувањето на капаците-

тот за иновации во различни економски сектори и општес-

твено корисни подрачја. Целта е да се генерира општес-

твена вредност при што заедницата ќе има корист од 

претприемачките активности. Социјалното претпријатие е 

нов модел на бизнис со социјална цел кој сеуште не е (до-

волно) третиран во македонската економија, но се практи-

кува низ целиот свет.

Што е социјално
претприемништво?

3



�  Социјалните претприемачи и социјалните претпријати-

ја создаваат нови можности, нови облици на работа и деј-

ствување, нови форми на организација на работа, произ-

водство, пласман и остварување приход односно профит 

кој повторно се наменува за социјални цели. Сето тоа го пра-

ви социјалното претприемништво значаен фактор што соз-

дава пошироки промени и ги менува современите економи-

и кои се почесто се нарекуваат социјални и претприемнички 

економии.

�  Социјалното претприемништво има и поширока оп-

штествена корисност која се согледува преку влијанието ко-

е го има во поглед на нови вработувања, поттикнување кон 

социјални иновации, проактивност и мотивација кај луѓето 

за самостојно работење и самовработување.
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Маркетинг-Промоција

 Во маркетингот, промоцијата се однесува на било кој вид 

на маркетинг,комуникација се користи за да се информира 

или убеди целна публика на релативните вредности на про-

извод, услугата, брендот или прашањето. Целта на промо-

цијата е да се зголеми свеста, да се создаде интерес, и гене-

рирање на продажба или да се создаде бренд лојалност. Тоа 

е еден од основните елементи на пазарниот микс, кој вклу-

чува четири П: цена, производ, промоција и место.

5



6



Ајнура Билалова

Ноември, 2020 година

7




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

