
Каде можете да најдете онлајн ресурси кои го 
подобруваат учеството на работниците во 

компаниите?

www.wins-project.eu

На веб-страницата WINS можете да најдете збир  од линкови 
до правни материјали, добри практики, проектни материјали, 
вести, видеа. Во секое време можете да побарате повеќе 

информации од партнерските организации на WINS.

Партнери:

Националното и европското право ги обезбедува 
вашите права на информации, консултации и 
учество кога станува збор за „традиционалните“ 
правни форми во социјалната економија. Меѓутоа, 
ако работите за дигитална платформа, како што е 
секторот за испорака до дома или мобилност, а 
мислите дека вашите работни услови се 
навредливи и размислувате да се групирате и да 
создадете своја дигитална платформа, мора да 

знаете дека постојат кооперативни платформи.
Овие кооперативни платформи се разликуваат од 
традиционалните платформи по тоа што тие мора 
да бидат управувани од кооперативните принципи 
на косопственост и демократско управување. Затоа, 
вие и вашите колеги мора да учествувате во сите 
нивни процеси - во нивна сопственост, во 
одлучувањето и управувањето, како и во 

извршувањето на нивната секојдневна работа.

Но, бидејќи процесот е скап и вклучува широко 
специјално знаење, ве советуваме да се обратите 
во  во IED во Словенија или Public во Северна 
Македонија) коишто можат добро да ви го објаснат 

моделот.

Кои би биле вашите права доколку сте дел од 
социјално претпријатие? 

COCETA:
Calle Virgen de los Peligros, 3, 28013, Madrid

info@coceta.coop

Проектот WINS е кофинансиран 
од Европската Унија (Договор за грант 
бр. VS/2020/0078).
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Проектот WINS ( Информирање и консултирање на работниците 
во време на промени)“ има за цел да го промовира вклучувањето 
на работниците во претпријатијата за социјална економија  
(SEEs) во Европа. Исто така, ја зајакнува транснационалната 
соработка помеѓу претставниците на работниците и 
работодавачите, како и помеѓу претпријатијата од социјалната 
економија и синдикатите во врска на вклученоста на 
вработените. Покрај 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 
социјално претпријатие, како и правата и обврските кога ќе станат 
вработени или сопственици на фирма во сопственост на 

работниците. 

Што е WINS- Информирање и консултирање 
на работниците во време на промени“ 

Дали некогаш сте размислувале да создадете 
сопствено социјално претпријатие ?

Дали знаевте дека во социјалните претпријатија  луѓето и 
општествената  цел преовладуваат над капиталот? Ова се 
постигнува преку автономен, транспарентен, демократски и 

партиципативен менаџмент.
Во овие компании, особено во оние кои што се  во 
сопственост на работницитеможете да ја развиете својата 
функција како работник и во исто време да бидете партнер 
на компанијата, што ви овозможува да учествувате во 

одлучувањето преку демократски механизми. 
Дополнително, вашата компанија ќе ја промовира 
солидарноста, како внатрешно така и во општеството во 
целина, фаворизирајќи го локалниот развој, еднаквите 
можности меѓу мажите и жените, социјалната кохезија, 
интеграцијата на луѓето изложени на ризик од социјална 
исклученост, создавањето стабилно и висококвалитетно 
вработување,  усогласување на личниот, семејниот и 

работниот живот.

Како можете да бидете дел од социјално 
претпријатие?

Правната рамка и достапните опции не се исти во сите 
земји. Повеќето од ентитетите во социјалната економија 
се партиципативни организации во кои вашиот статус 
како партнер се заснова на вашето учество во 
процесите на производство и дистрибуција на стоки и 
услуги, било како давател во некој од сегментите на 

производство или како потрошувач на производите.
Односно, можете да учествувате со тоа што ќе 
придонесете за вашата работа, вашиот социјален 

капитал и вашите одлуки.
Членовите и работниците во ентитетите на социјалната 
економија (исто како и во „обичните“ компании) имаат 
право да учествуваат во одлучувањето преку 
корпоративните тела како што се генералното собрание 
и управниот совет, и двете регулирани со подзаконските 
акти на компаниите. Запомнете дека во задруга секој 

човек има еден глас.

Што е социјално претпријатие? 

Социјалното претпријатие е оператор во социјалната економија 
чија примарна  цел е да има општествено влијание, наместо да 
остварува профит за неговите сопственици или акционери. 
Работи на претприемачки иновативен начин и првенствено го 
користи остварениот профит за постигнување на општествени 
цели. Со него се управува на отворен и одговорен начин со 
вклученост навработените, потрошувачите и засегнатите 
страни . Овие претпријатија покриваат широк опсег на 
активности од социјални  до финансиски услуги, како што се 
банките. Можните правни форми вклучуваат  задруги, заштитни 
друштва, непрофитни здруженија, фондации, друштва со 
ограничена одговорност итн. Во некои земји постои 
долгогодишна историја и традиција на социјалната економија, 

додека во други земји секторот е многу неразвиен.
Информациите, документацијата и бројките во овој документ се напишани 

од проектниот конзорциум WINS и не мора да ги одразуваат 
ставовите на Европската Комисија. Европската Комисија не е одговорна за било 

каква употреба на информациите содржани овде.
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