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Проектот WINS има за цел да го промовира вклучувањето на работниците во претпри�ати�ата за
соци�ална економи�а (SEEs) во Европа. Исто така, �а за�акнува транснационалната соработка помеѓу
претставниците на работниците и работодавачите, како и помеѓу претпри�ати�ата од соци�алната
економи�а и синдикатите во врска на вклученоста на вработените. 

Покра� тоа, WINS ги охрабрува вработените да ги знаат нивните права на информации,

консултации и учество („права на ICP“) кога работат во традиционален бизнис или во соци�ално
претпри�атие, како и правата и обврските кога ќе станат вработени или сопственици на фирма во
сопственост на работниците. 

Проектот WINS е посветен на ширење на законодавството на ЕУ за учество
на работниците во претпри�ати�ата, вклучува�ќи �а директивата 2003/72/EC за
учество на вработените во Европското кооперативно друштво и за учеството
на вработените на национално ниво, особено Директивата 2002/14/EC за
воспоставување на општа рамка за информирање и консултирање на
вработените.

На ово� начин се придонесува кон исполнување на целите на Европскиот
столб за соци�ални права, а особено на неговиот Принцип 8 (b) „Работниците
или нивните претставници имаат право навремено да бидат информирани и
консултирани за прашања што ги засегаат, особено за трансферот,

реструктуирањето и спо�увањето на компаниите и за колективните
отпуштања“.

ПОЛИТИЧКI КОНТЕКСТ

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0072

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002L0014
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ПЛАТФОРМА ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕЊЕ
Платформата за знаење/учење за проектот WINS е
платформа за органски раст ко�а собира матери�али
поврзани со правата на ICP, особено за работниците или
членовите на работниците во претпри�ати�ата од
соци�алната економи�а. На оваа платформа можете да
на�дете содржини организирани по категори�а (правни
документи, добри практики, проектни матери�али,

работилници и други матери�али за проектни настани,

написи и новости за поврзани проекти) и по зем�а/

географска област (Итали�а, Шпани�а, Северна Македони�а,

Словени�а, Бугари�а, и други зем�и на ниво на ЕУ).
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ЗОШТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
ОД СОЦИЈАЛНАТА
ЕКОНОМИЈА
ПРОМОВИРААТ УЧЕСТВО
НА РАБОТНИЦИТЕ?
Во претпри�ати�ата од соци�алната економи�а,

луѓето и општествената цел преовладуваат
над капиталот. Ова се постигнува преку
автономно, транспарентно, демократско и
партиципативно управување кое што дава
им дава примат на луѓето и на нивните
придонеси во работата, како и на
општествената цел,, наместо на придонесите
во финансискиот капитал.

Во овие организации, можете да �а развиете
сво�ата функци�а како вработено лице и во
исто време да бидете партнер на
компани�ата, што ви овозможува да
учествувате во одлучувањето преку
демократски механизми.

Покра� тоа, вашата компани�а ќе �а
промовира солидарноста, како
внатрешно така и во општеството во
целина, фаворизира�ќи го локалниот
разво�, еднаквите можности меѓу мажите
и жените, соци�алната кохези�а,

интеграци�ата на луѓето коишто се во
ризик од соци�ална исклученост,

создавањето стабилно и
висококвалитетно вработување. 
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СИНДИКАТИ
работниците во претпри�ати�ата
од соци�алната економи�а мора
да ги препознаат и да се
потпрат на синдикатите кои ги
гарантираат индивидуалните и
колективните права на своите
вработени. Исто така,

синдикатите мора да ги
поддржат демократски практики
во претпри�ати�атакои
де�ствуваат како модели за
подлабок и поинклузивен
соци�ален ди�алог.

ЛОКАЛНИТЕ,
НАЦИОНАЛНИТЕ И
МЕЃУНАРОДНИТЕ

ВЛАСТИ
мора да го препознаат
потенци�алот на
претпри�ати�ата од
соци�алната економи�а во
задоволувањето на
општествените потреби,

унапредувањето на
испораката на �авните
услуги и намалување на
сиромашти�ата и
исклученоста,

истовремено стимулира�ќи
го демократското
претприемаштво.

АКТЕРИ ЗА УЧЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНА

ЕКОНОМИЈА

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
СОЦИЈАЛНАТА
ЕКОНОМИЈА 

конфедерации, федерации,

формални и неформални
мрежи, како и други правни
форми - мора да се
концентрираат на
информирањето и обуката
на работниците,

обезбедува�ќи им алатки кои
го олеснуваат и подобруваат
демократското управување
во нивните компании,

овозможува�ќи им да
учествуваат во бизнис-модел
ко� генерира одржлив разво�
преку стабилно вработување
со загарантирани работни
услови.
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ПРЕНАМЕНА И
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
КОМПАНИИ ВО
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД
СОЦИЈАЛНАТА ЕКОНОМИЈА

ензионирање на работодавачот и
содружниците без семе�ни наследници 

сериозна техничка, организациска и/или
финансиска криза

Што е тоа што може да доведе бизнисот да
се трансформира или преструктуира во
претпри�атие од соци�алната економи�а?

 

Доколку работниците преземат компани�а
ко�а има тенденци�а  да биде затворена,

преку работничката задруга, таа може
дапродолжи со поинаков, партиципативен,

правичен модел на управување, ко�
овозможува консензуални одлуки и чи�а цел
е деловна одржливост и одржување на
работните места. 

Задругата нуди голем капацитет за
саморегулаци�а. Партнерите ќе одлучуваат
за аспектите како што се работните услови,

организаци�ата и работењето на
компани�ата.

Се делат ризиците, одговорностите и
вишокот. Ова ги зема во предвид
способностите на секо� член, формира�ќи
комплетен и збогатен мултидисциплинарен
тим ко� ги фаворизира иновациите. 

Распределбата на добивката во резервните
фондови ќе ги обезбеди потребните
средства за преживување, доколку е
потребно, за кризни периоди. Тоа е исто
така гаранци�а за финансиска сила на трети
страни. 

Работничката задруга нуди стабилни и
квалитетни работни места. Лицето кое ќе се
при�ави како активен член на задруга
станува косопственик на компани�ата. То�
или таа ќе уживаат во долготра�на врска и
стабилна работа.



СОРАБОТНИЦИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА БОРБА
СО ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ТРУДОТ ОД СТРАНА НА
ГОЛЕМИТЕ ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ

Во дигиталното општество и економи�а,

каде што големите дигитални платформи
нудат навредливи услови за многу од
нивните работници, претежно во
секторите за испорака до дома и
мобилност, се по�ави платформата за
соработка на работниците, нуде�ќи бизнис
модел ко�што е самоуправуван од
работниците и нуди присто�на работа
каде што колективната сопственост и
демократи�ата на работа се во сржта на
бизнис моделот.
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На ово� начин, работниците можат да
учествуваат во сите процеси на
платформата, да �а поседуваат и да
донесуваат одлуки.. 



ДИСКЛЕЈМЕР
Информациите, документаци�ата и бро�ките во ово� документ се
напишани од проектниот конзорциум WINS (Договор за грант бр.

VS2020/0078) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската
Комиси�а. 

Европската Комиси�а не е одговорна за било каква употреба на
информациите содржани овде.

Об�авено од DIESIS Coop scrl-fs

Булевар Карло Велики 74. 1000

Брисел, Белги�а тел.: +32 2 543 1043

diesis@diesis.coop ©DIESIS, 2022 

Ве молиме погледнете ги другите публикации на DIESIS Network на:

http://www.diesis.coop/

Репродукци�ата е дозволена доколку се наведе изворот.

 

Проектот WINS е кофинансиран од
Европската Унија (Договор за грант бр.
VS/2020/0078).

За повеќе информации следете го проектот на Linkedin страната

Придружни партнери:

Партнери:



КОНТАКТ
Асоци�аци�ата за истражување, комуникации

и разво� „Паблик“

ул. Орце Николов 93/5, Скоп�е 1000,

Македони�а
info@public.org.mk
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Проектот WINS е кофинансиран од
Европската Унија (Договор за грант бр.
VS/2020/0078).
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