
Овој проект е финансиран од страна на Европската Унија и ко-
финансиран од страна на Балканскиот Фонд за Демократија 

Компаративна анакиза на ставовите на граѓаните за фикантропијата на  
Западен Бакйан 



СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ВО ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА 
ФИЛАНТРОПИЈАТА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ 
 

2 

Во земјите: 

Истражувањата во овие земји се спроведени во октомври/ноември 2018-та година, со користење на испитаници 
од страна на агенцијата Ипсос. 
 
Примерок – испитаници со постојано место на живеење, постари од 18 години; најмалку 1.000 интервјуа од земја, 
користење на триетапен, случаен, репрезентативен, стратификуван примерок.  

Босна и 
Херцеговина 

Црна 
Гора 

 

Косово Северна 

Македонија 1 3 2 4 Србија 5 



КЛУЧНИ ПРАШАЊА 

Свесност и 
разбирање на 
филантропијата 
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Слика за 
филантропијата 

 

Лична 
подготвеност 

Мотивација 

Доверба Ефекти 

 

Соработка со 
фондации 

 

 

Извори на 
информации 

1 3 2 4 
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РАЗБИРАЊЕ НА ИДЕЈАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Што, според Вашето мислење, претставува донирање за општо добро? (%) 
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5% 

14% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

5% 

5% 

5% 

8% 

11% 

11% 

13% 

17% 

34% 

Не знам 

Друго 

Доброволно донирање крв 

Помагање на болни деца 

Волонтирање 

Помагање на жртви од катастрофи 

Помош на лица со посебни потреби 

Донации/ Давање подарок 

Хуманитарни акции / Хуманитарна работа 

Хуманост 

Помагање во општеството (инфраструктура, училишта, болници, институции...) 

Помош/добротворна помош 

Добри дела за оние на кои им е потребно 

Генерално помагање на други 

Помагање на болни лица 

Помагање на социјално загрозени / сиромашни лица 

Материјална / парична помош 



РАЗБИРАЊЕ НА ИДЕЈАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
РЕГИОН 

Што, според Вашето мислење, претставува донирање за општо добро? (%) 
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СЛИКАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
УЛОГАТА НА ГРАЃАНИТЕ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Според Вас, каква би требало да биде улогата на граѓаните кога е во прашање општото добро? (%) 
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48% 

33% 

16% 

3% 

Државата е најпдгпвпрна за ппщтптп дпбрп, нп вп дпбар дел тпа е и 
пдгпвпрнпст на граданите, и дплжнпст кпн заедницата 

Опщтптп дпбрп е исклушивп пдгпвпрнпст на државата, а ангажираоетп на 
граданите вп акциите за ппщтп дпбрп е пращаое на нивната дпбра вплја 

Кпга е вп пращаое ппщтптп дпбрп, најгплемата пдгпвпрнпст е на самите 
градани, тие треба да ппкренуваат инцијативи, вклушувајќи и врщеое притиспк 

врз државата 

Не знае 



СЛИКАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
УЛОГАТА НА ГРАЃАНИТЕ РЕГИОН 

Според Вас, каква би требало да биде улогата на граѓаните кога е во прашање општото добро? (%) 
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СЛИКАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
КОЛКУ Е РАЗВИЕНО ДОНИРАЊЕТО ЗА ОПШТО ДОБРО? СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
Според Вашето мислење, колку е развиена навиката за донирање во Северна Македонија? (%) 
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7% 

46% 

23% 

19% 

4% 

1% 

Впппщтп не 

Малку 

И да и не 

Прилишнп 

Мнпгу 

Не знае 



СЛИКАТА ЗА ДОНИРАЊЕ ЗА ОПШТО ДОБРО 
КОЛКУ Е РАЗВИЕНО ДОНИРАЊЕТО ЗА ОПШТО ДОБРО? РЕГИОН 

Според Вашето мислење, колку е развиена навиката за донирање во нашата земја? (%) 
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ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Дали сте учествувале во акции насочени кон општо добро? (%) 
  
Колку често учествувате во акции насочени кон општо добро? (%) 

База: Вкупна целна 

популација 

База: Оние кои учествувале во акции насочени кон општо добро (76% 

од целната популација)   10 



ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ РЕГИОН 

Дали сте учествувале во акции насочени кон општо добро? (%) 
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ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ 
КОЛКУ СЕ ДОНИРА РЕГИОН 

Koja svota je donirana, sudeći po odgovorima? (EUR) 
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ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ 
ДОНИРАЊЕ ВО ИДНИНА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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Дали ќе учествувате во акциите за донирање за општо добро во иднина (%) 
Зошто не сте подготвени за учествувате во акциите насочени кон општо добро? (%) 



ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ 
ДОНИРАЊЕ ВО ИДНИНА РЕГИОН 

Дали мислите дека ќе учествувате во акции за донирање за општо добро во иднина? (%)  
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ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛНО УЧЕСТВО ВО АКЦИИ ЗА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
Кога се во прашање акциите за донирање за конкретни кориснички групи, за кого вие би донирале? (%) 
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92% 

92% 

92% 

91% 

90% 

87% 

86% 

86% 

85% 

83% 

82% 

77% 

75% 

72% 

64% 

64% 

53% 

46% 

37% 

23% 

Бплни 

Сирпмащни 

Деца сп инвалидитет 

Деца и млади без рпдителска грижа 

Лица сп неизлешиви бплести 

Деца сп интелектуални пптещкптии 

Впзрасни лица сп инвалидитет 

Ппстари лица 

Сампхрани рпдители 

Впзрасни сп интелектуални пптещкптии 

Жени - жртви на семејнп насилствп 

Млади 

Жени - жртви на тргпвија сп луде 

Талентирани ушеници и студенти 

Талентирани сппртисти 

Рпми 

Живптни 

Бегалци и интернп раселени лица 

Мигранти 

ЛГБТ лица 



ЛИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ДОНИРАЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА КОРИСНИЧКИТЕ ГРУПИ РЕГИОН 

Кога се во прашање акциите за донирање за поединечни кориснички групи, во кои акции Вие би учествувале? (%) 
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НАЈВАЖНА ПРИЧИНА ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ НА АКЦИИТЕ 
ЗА ОПШТО ДОБРО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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А која причина би Ви била најважна за да поддржите некоја акција, која би ја ставиле на прво место? 

За речиси половина од граѓаните, фактот дека ќе направат нешто добро е главна причина за поддршка на одредена акција. 

 

45% 

25% 

17% 
13% 

Фактпт дека ќе стприте нещтп дпбрп, 
племенитп 

Фактпт дека е вп пращаое прпблем за 
кпј сметате дека е важен 

Дпверба дека парите нема да бидат 
злпупптребени (за нешија кприст 

разлишна пд акцијата) 

Уверенпст дека акцијата ќе даде 
резултати 



МОТИВАЦИЈА РЕГИОН 
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Која причина е најважна за Вас, за да поддржите некоја акција? (%) 



ДОВЕРБА 
ВО КОГО ГРАЃАНИТЕ ВЕРУВААТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Кога би требало да поддржите иницијатива за собирање средства иницирана од страна на  овие организации и 
институции, која би ја поддржале? (%) 
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44% 

39% 

35% 

28% 

27% 

26% 

21% 

18% 

17% 

16% 

13% 

8% 

5% 

4% 

Лишни иницијативи 

Градански здруженија 

Здравствени институции 

Државни кпмпании - претпријатија 

Институции за спцијална защтита 

Фпндации 

Приватни кпмпании - претпријатија 

Државни кпмпании - претпријатија 

Лпкална сампуправа 

Медиуми 

Образпвни институции 

Сппртски друщтва 

Културни институции 

Наушни институции 



ДОВЕРБА 
ВО КОГО ГРАЃАНИТЕ ВЕРУВААТ РЕГИОН 

Кога би требало да поддржите акција за собирање средства иницирана од страна на следниве организации и 
институции, која би ја поддржале? (%) 
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ДОВЕРБА 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОНАЦИИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Според Вашето мислење колку често доаѓа до злоупотреба на собраните средства при акциите за општо добро? 
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ДОВЕРБА 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОНАЦИИ РЕГИОН 

Според Вашето мислење колку често собраните средства за општо добро се злоупотребени? (%) 
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ДОВЕРБА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Колку Ви е важно да бидете информирани за тоа колку средства се собрани, како се употребени, како и дали целта на 
акцијата е остварена? (%) 
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14% 

15% 

22% 

36% 

13% 

Впппщтп не ми е важнп 

Малку ми е важнп 

И ми е и не ми е важнп 

Важнп ми е 

Оспбенп ми е важнп 



ДОВЕРБА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ РЕГИОН 

Колку Ви е важно да бидете информирани за тоа колку средства се собрани, како се употребени, како и дали целта на 
акцијата е остварена? (%) 
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ЕФЕКТИ 
ДОНАЦИИ ОД ПОЕДИНЦИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Во колкава мера донациите од поединците, според Вашето мислење се значајни и може да и помогнат на 
заедницата? % 
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5% 

15% 

18% 

39% 

21% 

3% 

Премалку 

Малку 

И да и не 

Прилишнп 

Мнпгу 

Не знам 



ЕФЕКТИ 
ДОНАЦИИ ОД ПОЕДИНЦИ РЕГИОН 

Во колкава мера донациите од поединците, според Вашето мислење се значајни и може да и помогнат на 
заедницата? % 
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ЕФЕКТИ 
НОСИТЕЛИ НА ПРОМЕНИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Кое од наведените тврдења најдобро го опишува Вашиот став за донациите за општо добро од поединците? 
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47% 

34% 

18% 

1% 

Кпга секпј би дал тплку кплку щтп мпже, кплку и да е тпа малку, би мпжелп 
да се спбере дпвплнп гплема сума кпја знашајнп би ппмпгнала да се 

прпмени на ппдпбрп. 

Обишните луде мпжеби мпжат дпнекаде да ппмпгнат, ама тпа никпгащ не е 
дпвплнп. 

Самп бпгатите ппединци мпжат да издвпјат дпвплнп гплеми паришни суми 
за придпнеспт да биде знашаен. 

Не знам 



ЕФЕКТИ 
НОСИТЕЛИ НА ПРОМЕНИ РЕГИОН 

Кое од наведените тврдења најдобро го опишува Вашиот став за донациите за општо добро од поединците? 
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СОРАБОТКА СО ФОНДАЦИИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Дали сте слушнале за некои фондации кои поддржуваат акции за општо добро, а кои се основани од различни 
поединци, организации, институции, компании? Кои се тие фондации? 

База: Вкупна целна популација База: Повеќекратни одговори; Оние кои слушнале за фондации кои 

поддржуваат акции за општо добро (25% од целната популација) 
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22% 
20% 

11% 
9% 

9% 
8% 

8% 
6% 

6% 
5% 

4% 
4% 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

15% 
10% 

НВОа и Хуманитарни прганизации 

Црвен Крст 

Приватни кпмпании 

Алкалпид / Фпндација Живкп Мукаетпв 

El Hilal

Тпще Прпески 

Балкански сирашиоа (Jetimat e Ballkanit) 

Kalliri i Miresise

Фпндација Албиз 

UNICEF/USAID/UNHCR

Фпндација Фирдеус 

Религипзни институции 

Спрпс 

Светлина на срцетп (Drita e zemres) 

Фпндација Мајка Тераза 

Халил Кастрати 

Бпрка 

Фпндација Бприс Трајкпвски 

Аспцијација ВЕПРА 

Фпндација Есма Речеппва 

Албанци за Албанци - Елвис Наци (Shqiptaret per shqiptaret Elvis Naci) 

Даути Кпмерц 

Другп 

Не знам 



СОРАБОТКА СО ФОНДАЦИИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Дали Вие сте спремни да донирате средства на фондација за општо добро, која што сама би ги распределила?  
 
Зошто не би донирале средства за таа фондација? 

База: Вкупна целна популација База: Оние кои не се подготвени да донираат пари во фондација која 

би ги алоцирала за општо добро (33% од целната популација) 
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СОРАБОТКА СО ФОНДАЦИИ РЕГИОН 

Дали сте слушнале за фондации кои поддржуваат активности чија цел е општо добро?  

Дали Вие сте спремни да донирате средства на фондација за општо добро, која што сама би ги распределила?  

Ако поддржувате акција за собирање средства организирана од страна на следниве организации и институции, кого би го 
поддржале?  
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СОРАБОТКА СО ФОНДАЦИИ 
ПРЕДНОСТИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Без оглед на тоа дали Вие ви донирале средства за ваква фондација, што би можеле да бидат предностите на овој 
начин на донирање за општо добро? 
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42% 

29% 

16% 

2% 

12% 

Мпжам да бидам сигурен/на 
дека парите ќе стигнат таму 

кај щтп треба 

Не сум сигурен/на на кпгп 
треба да дадам, па вака за 
тпа би рещавале струшни 

лица 

Не би мпрал/а да влпжувам 
труд и време, бидејќи некпј 

друг би гп правел тпа за 
мене 

Другп Не знае 



СОРАБОТКА СО ФОНДАЦИИ 
ПРЕДНОСТИ РЕГИОН 

Предности во донирањето средства за донации? (%) 
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ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Од кои извори најчесто дознавате за акциите за општо добро? 
На кој начин би сакале да бидете информирани за истите?  
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54% 

28% 

7% 
5% 

4% 
1% 1% 0% 0% 

54% 

23% 

6% 7% 7% 

1% 1% 1% 1% 

Од телевизија Од спцијални мрежи 
(Фејсбук, Твитер, 

Инстаграм...) 

Од шленпви на 
семејствптп, 
пријателите 

Од инфпрмативни 
ппртали или други 
интернет страници 

Директнп пд 
иницијатприте, 

прганизатприте на 
акциите 

Од радип Преку електрпнска 
ппщта (е-билтени) 

Од пешатени 
медиуми (весници, 

списанија) 

Преку ппщта / 
уплатници кпи 

стигаат заеднп сп 
сметки 

Извпрпт пд кпј граданите вппбишаенп се инфпрмираат за акциите за ппщтп дпбрп 

Нашин на кпј щтп преферираат да бидат известувани за акциите за ппщтп дпбрп 



ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ РЕГИОН 

Од кои извори најчесто се информирате за акциите за општо добро? (%) 
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Овој проейт е финансиран од страна на Европсйата Унија и йо-финансиран од страна на Бакйансйиот Фонд за Демойратија 

Ви благодариме 
office@catalystbalkans.org 


