Предмет: Покана за мали и средни претпријатија, за учество на работилница за
промовирање на концептот на ООП

Почитувани,
Во рамките на проектот од ЦИП Програмата на ЕК: „Поддршка на реализацијата на
Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република
Македонија“, ќе се реализира Работилница за промовирање на концептот на ООП,
за мали и средни претпријатија.
Целта на обуката е претставниците од мали и средни претпијатија да се запознаат со
концептот на општествена одговорност на претпријатијата, да се поддржат во развој на
стратегија за ООП и да се поддржат и поттикант малите и средни претпријатија во
подготовка на проекти за ООП.
Со цел концептот на ООП да се доближи до колку што е можно поголем број на компании
и да се остварат горенаведените цели на обуката, ќе бидат организирани вкупно 12
работилници на територијата на целата држава.
Обука во Битола е закажана за 19.08.2011 година, во Бизнис Стартап Центарот Битола,
Бизнис инкубатор, со почеток од 10:00 часот. Учеството на обуката може да го
потврдите на e-mail: j.stalevski@bscbitola.org
Ве молиме да имате предвид дека учеството ќе биде по принципот „прв пријавен, прв
услужен“.
Во прилог на оваа покана Ви ја доставуваме и Агендата за настанот.
Со почит,
Сојуз на стопански комори на Македонија
Проект ООП во РМ
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА
КОНЦЕПТОТ НА ООП
АГЕНДА

Времетраење

Тема

Методологија

10:00 – 11:00

Претставување на програмата

Презентација

Дефиниција, концепт

Насочена дискусија

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 13:00

Принципи на ООП

Презентација
Насочена дискусија

13:00 – 14:00

Ручек

14:00 – 15:30

Клучни подрачја на ООП

Презентација
Насочена дискусија
Вежби

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:00

ООП иницијативи во фирмите

Презентација
Насочена дискусија
Вежби
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