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RISE Journey: Отворен повик за апликации 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА 

Здраво млади! Дали сте подготвени да тргнете на патeшествие? Ова не е само обично 

патување, ова е вашата шанса да го промените СВЕТОТ! ОК, можеби прво вашата заедница, 

а потоа СВЕТОТ.  

Секој од вас може да стане херој во својот микросвет, а сé што ви треба е мотивација, идеја, 

малку храброст и, евентуално, некаква поддршка. Тука настапуваме ние. A се прашувате, кои 

сме ние? 

 

КОИ СМЕ НИЕ? 

RISE e група од 11 партнери од Западен Балкан, Германија и Франција1, во потрага по млади 

креатори на промени од регионот, млади како вас, млади кои ќе ни ни помогнат да го развиваме 

социјалното претприемништво и да градиме подобро општество. 

Ние веруваме дека социјалното претприемништво може да биде одличен мост помеѓу младите, 

но и општествата, но и дека може да донесе неверојатни можности за раст и развој. 

Ова е причината зошто е формирана мрежа од 6 локални инкубатори која ќе даде значајна 

поддршка за сите одлични идеи што се појавуваат на Западен Балкан. 

Следните две години ќе ги посветиме на развојот на социјални претпријатија, регионална 

заедница составена од млади креатори на промени, подигање на свеста за оваа важна тема и 

зајакнување на веќе постоечки иницијативи во регионот. Зошто? Затоа што имаме многу важна 

причина, сакаме да ги приближиме младите во градењето на просперитетен и стабилен регион, 

и најважно бидејќи знаеме дека вие може да го направите ова! 

 

ШТО Е ТОА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ? 

Социјалното претпријатие има главна цел да оствари општествено влијание, а не само да 

оствари профит за сопствениците, основачите или акционерите. Социјалното претпријатие 

нуди производи и услуги на пазарот на претприемачки и иновативен начин, и го употребува 

стекнатиот профит, пред сè, за да го постигне општественото влијание. Менаџирањето на 

социјалното претпријатие е на одговорен и отчететен начин, преку вклучување на 

вработените, потрошувачите и сите страни кои се засегнати од неговите комерцијални 

активности. 

 

ШТО Е RISE? 

RISE = Регионален инкубатор за социјални претприемачи, е проект за мотивирани и посветени 

млади, подготвени да учат и да менуваат работи и да го подобрат  Западен Балкан. Наша цел е 

                                                           
1 Канцеларијата за регионална младинска соработка на Западен Балкан (РИКО), Група СОС Пулс, Мрежа 

на млади на Југоисточна Европа, Франко-германската младинска канцеларија, Француски институт, 
АРНО, Балканска зелена фондација, Нешто више, Смарт колектив, ИЕЦ Технополис и Социјален бизнис 
ЈУНУС. 



да ги поддржиме вашите идеи за социјален бизнис, идеи што ќе го направат регионот подобро 

место. 

RISE Journey е наменски креирана програма која е бесплатна за учество и која ќе ви помогне да 

учите, да растете и да направите промена во вашето опкружување. Фокусирани сме на 

соработка, размена на идеи и врсничко учење за да постигнеме подобри резултати. 

Дали имате идеја или иновативно решение за нов и подобар пристап кон образованието, 

зајакнување на жените, културата, руралниот развој, здравството или вработувањето во вашата 

заедница? Вештините, знаењето и искуството во социјалното претприемништво ќе ви помогнат 

да ги решите социјалните и/или еколошките прашања или предизвици,  и ќе ви помогнат да 

изградите одржлив бизнис модел кој ќе генерира профит додека истовремено решавате 

општествен предизвик! 

Во втората фаза од патешествието, RISE Journey ќе ви овозможи да добиете наменски грантови 

за мобилност и средства за развој на бизнисот. Овие грантови ќе ви помогнат да ги истражите 

регионалните практики на социјални бизниси и финасиски ќе ве поддржат за отварање на ваш 

социјален бизнис. 

RISE ги поддржува младите креатори на промени во реализирање на нивните идеи. Придружете 

ни се во создавањето на подобро општество. 

 

ШТО НУДИМЕ? 

RISE ќе поддржи и охрабри нова генерација на регионални креатори на промени кои ќе 

решаваат предизвици во своите локални заедници. Ова е причината зошто постои програмата 

за поддршка – (the RISE Journey), која се состои од два дела: процес на идеи (идеација) и процес 

на инкубација. 

1 ДЕЛ: ПРОЦЕС НА ИДЕИ (ИДЕАЦИЈА) ќе трае 4 месеци, ќе бидат избрани 36 тима (RISE 

VENTURES), по 6 од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово2, Црна Гора, Северна Македонија и 

Србија. Процесот на идеација ќе ви помогне да ги изградите вашите идеи од нула, преку 

обезбедената поддршка од експерти и ментори кои ќе ги покријат сите важни теми од областа 

на социјалното претприемништво. 

Паралелно со процесот на идеација, ќе се одржат работилници (design thinking workshops) за 

подобрување на вештините за решавање на предизвици. 

Откако ќе ја дефинирате вашата идеја ќе имате можност да се натпреварувате на локален настан 

(DEMO DAY), за да обезбедите финансиска и практична поддршка преку која ќе ги  

имплементирате вашите идеи со кои позитивно ќе влијаниете врз заедницата. Преку овие 

настани ќе се изберат најдобрите два тима од С. Македонија и вкупно 12 тимови од регионот. 

Победничките тимови ќе го продолжат патешествието (RISE JOURNEY) и во процесот на 

инкубација 

2 ДЕЛ: ПРОЦЕС НА ИНКУБАЦИЈА. Овој процес ќе трае 6 месеци, во рамки на кои избраните 12 

тимови ќе: 

1. Тестираат и валидираат модел за социјален бизнис, преку наменска програма за поддршка и 

средства за развој на бизнисот; 

                                                           
2  Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 
на Советот за безбедност на ОН и Мислењето на МСП за Косовската декларација за независност. 



2. Учествуваат на регионалните настани „RISE Bootcamp“, “RISE Expeditions” преку кои ќе имаат 

можност да ги посетат своите врсници, да дознаат успешни социјални бизниси,  и да работат со 

тренери/ментори/експерти од регионот на Западен Балкан, со што ќе добијат: поголема 

инспирација, знаење, практични примери и вмрежување. 

Нашето патешетствие „RISE JOURNEY“ ќе заврши со регионалниот настан “Final RISE”, на кој ќе 

присуствуваат сите учесници од проектот и ќе се прослават сите успеси! 

 

Да резимираме, RISE JOURNEY се состои од: 

● 1 дел: Процес на идеи (идеација) - во времетраење од  4 месеци,  

● Работилници (Design thinking workshops) 

● Локален настан (DEMO Day) 

● 2 дел: Процес на инкубација - во времетраење од 6 месеци (тестирање и валидација на 

идеи, грант за развој на идеи, регионални патувања и вмрежување. 

● Завршен регионален настан (FINAL RISE). 

Организатори на програмата, ќе ја приспособат временската рамка и имплементацијата на 

активностите согласно развојот на ситуацијата и состојбата со КОВИД-19. 

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА? 

Млади, на возраст од 18 до 35 години, од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, 

Северна Македонија и Србија, во тимови (од најмалку две лица) кои: 

- Можат да учествуваат на две обуки месечно, и на дополнителни средби кои ќе се 

одржуваат  во текот на 4-те месеци во процесот на идеација (без разлика дали форматот 

на одржување ќе биде онлајн или офлајн); 

- Имаат голема мотивација да учат за социјалното претприемништво и да бидат вклучени 

во регионална интеркултурна програма; 

- Имаат амбиција да развијат конкретна идеја со општествено влијание; 

- Се подготвени да учат од други чинители во регионот; 

- Имаат идентификувано општествен/еколошки предизвик што сакаат да го решат; 

- Имаат почнато да работат на својата идеја, но сеуште немаат вистинска деловна 

активност, ја немаат тестирано идејата и немаат регистрирано претпријатие; 

- Имаат идеја која има локално или регионално влијание. 

 

НЕ МОЖЕ ДА СЕ АПЛИЦИРА СО: 

- Регистрирани/ постоечки правни субјекти; 

- Политички партии, владини и државни агенции; 

- Идеи за стипендии; 

- Идеи за финансирање на капитал; 

- Истражување; 

- Идеи кои поддржуваат дискриминација и предизвикуваат поделби; 

- Идеи чие главно влијание е надвор од регионот на Западен Балкан. 

 

 

 

 

 

 



КОИ СЕ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА? 

Клучни критериуми 

Клучните критериуми што тимовите ќе треба да ги покажат се: 

- Силна мотивација за учество во програмата;  

- Заложба (обврзаност)  за целосно учество во програмата; 

- Потенцијал на идејата да се справи со важно општествено/еколошко прашање; 

- Потенцијал на идејата да стане одржлив бизнис; 

- Најмалку половина од членовите на тимот зборуваат англиски јазик. 

 

Дополнителни критериуми  

Тимовите ќе добијат дополнителни поени доколку: 

- Идејата е иновативна во локалниот контекст; 

- Идејата има потенцијал да расте или да се реплицира во регионот; 

- Идејата има потенцијал да создаде дополнителни работни места; 

- Идејата и тимот промовираат и поддржуваат родова еднаквост. 

 

 

Доколку имате дополнителни прашања слободно обратете се на arno.mkd@gmail.com  

 

mailto:arno.mkd@gmail.com

