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ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЈАТА
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Разговаравме со Марко Лукиќ,
сопственик и директор на една
од најдобрите семејни
компании во Словенија, која е
специјализирана за изградба
на куќи со ниска потрошувачка
на енергија, со пасивна
потрошувачка на енергија и со
скоро никаква потрошувачка
на енергија, во Словенија и во
странство. Тој е човек со
визија, порано практикувал
екстремно планинарство, татко
е на две деца, сопруг е на една
посебна жена и е одличен
лидер (докажано со многу
различни награди на
регионално и на национално
ниво).
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НЕМОЈТЕ ДА
СИ ГИ БРКАТЕ
СВОИТЕ ОПАШКИ
Марко Лукиќ, сопственик и директор
на „Лумар“, Словенија

Што претставува инклузивно лидерство
за Вас?

„Лумар“ е семејна компанија, па затоа е
важно вработените да се чувствуваат
како да се дел од семејство. Ние не
вработуваме луѓе на определено време
и не ги држиме во неизвесност. Тоа е во
интерес на сопствениците на капиталот,
да имаат мотивирани луѓе, луѓе кои не се
постојано во страв, добро расположени
луѓе; затоа што само во таква умствена
состојба тие создаваат додадена
вредност за сопственикот од една
страна и се чувствуваат добро и
безбедно од друга страна. На овој начин
ние го градиме нашиот идентитет и
гордост и вработените не се срамат да
им кажат на други луѓе каде и за кого
работат.
Луѓето кои се вработени во нашата
компанија се основата на нашиот успех.
Еден дел од стимулацијата се парите,
секако. Нашите плати се високо над
просечните. Второ, сопственикот мора
самиот да служи како пример; да не им
држи празни предавања на

вработените, да не доаѓа на работа во 10
часот, да не троши прекумерно – без
оглед што троши сопствени пари.
Јас многу се трудам да одржам контакт
со моите вработени, секојдневно, да
отидам до производниот погон, да
разговарам со луѓето. Нашата компанија
е толку мала, што ние функционираме
како силен тим. За мене, како директор и
сопственик, најважно е да можам да
сметам дека имам поддршка, дека имам
заштита зад себе, односно можам да
сметам на луѓето кои работат за нас. Тоа
ми дава самодоверба. Дури и кога
преговарам со наши клиенти имам
самодоверба, затоа што знам дека ќе го
оствариме она што сме го ветиле. Сите
сме минале низ тешки мигови и многу е
полесно ако има некој во компанијата со
кој може да се разговара и потоа да се
донесе одлука. Товарот е полесен ако се
подели со други.
Ми се допаѓа нешто што изјави Цветана
Ријавец; таа вели дека сите сме
одговорни за успесите на компанијата,
но лидерите и управата ја носат
одговорноста за неуспесите

Фото: Лумар

(Цветана доби награда за животни
достигнувања од Здружението на
управители на Словенија во 2015
година). Сите вработени во мојата
компанија минале низ воведен разговор
со мене и потоа ја добиле работата,
затоа тие се моја одговорност. Луѓето
мора да добијат соодветно насочување,
мотивација, едукација, надзор – а ако
целите не се исполнети, тогаш моја
задача е да го заменам вработениот; ако
не го сторам тоа, ќе бидат загрозени и
други работни места.
Вие управувате со одлична семејна
словенечка компанија – како се
грижите за оние што ќе ја наследат
компанијата?
Син ми е вработен во компанијата.
Мислам дека е многу важно помладата
генерација да има активна улога уште од
раните фази, да се запознае со
природата на бизнисот, со различните
делови на компанијата и работните
места; тоа е добар начин да се стекне
искуство. Исто така, еден од
многубројните важни аспекти е да се
формира однос со вработените кои биле
вработени од член на семејството кој
претходно ја вршел таа функција.
Секако, важно е да се остави доволно
простор за помладата генерација, но
уште поважно е младите да имаат

доволно моќ, тврдоглавост и амбиција за
да ги остварат нивните идеи, без оглед
на одобрението од постарите генерации,
особено ако зборуваме за »генерацијата
на основачи«. Постарите генерации мора
да покажат доволно мудрост, да
дозволат помладите да ги остварат
своите идеи и да не бидат во позиција на
противник, туку некој кој ги насочува
работите на соодветен начин и дава
поддршка дури и во ситуации кога
идеите нема да успеат. Мора да знаеме
дека неуспесите се дел од успехот и
дека е скоро невозможно да се постават
добри идеи во реалноста, особено ако
тие со себе носат суштинска промена на
начинот на кој дотогаш се работело, ако
не ги прифаќаме и неуспесите заедно со
успесите.

Вашето главно мото е...
Работете како да работите за себе.
Тогаш не треба да бидете загрижени за
вашата иднина.
Вашиот совет за младите луѓе кои
почнуваат да чекорат по својот пат
(без оглед дали е тоа како
претприемач или како вработен)
На младите им препорачувам многу да
патуваат и да се запознаат со други
култури. Во исто време, да завршат

одлично формално образование и да
работат паралелно со тоа – ова дава
сосема поинакво гледиште на светот.
Не плашете се да ризикувате; бидете
самоуверени. Во нашето општество се
очекува сите да успеат од прв обид; ако
не успеат тогаш им се лепат етикети на
„неуспешни“; а тоа не е никаква
мотивација. И покрај тоа, важно е да се
пробаат нови нешта, затоа што во
спротивно нема да можете да
напредувате како личност и како
општество.
За оние кои се на почетокот на
претприемничка кариера ќе нагласам:
парите се важен мотиватор, но ако
нештата ги правите само поради
парите, тогаш нема да го искористите
вашиот целосен потенцијал. Парите
секогаш се последица од следење на
сопствените добри идеи, од напорна
работа и од уживањето и
задоволството што ги чувствувате
додека работите.
Оние кои сакаат само пари, ќе се
изразам посликовито и ќе речам дека
си ги бркаат сопствените опашки.
Кај оние, пак, кои искрено сакаат да ги
остварат своите идеи, парите сами ќе
си дојдат, затоа што тие сакаат добро
друштво.
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Организација за безбедност и
соработка во Европа (ОБСЕ)
ОБСЕ – Организацијата за безбедност и соработка во Европа е најголемата регионална организација
за безбедност во светот (со 57 држави-учеснички од Северна Америка, Европа и Азија). ОБСЕ работи
за стабилност, мир и демократија за повеќе од една милијарда луѓе, преку политички дијалог за
заеднички вредности и преку практична работа чија цел е воведување трајни промени. Нивните
активности покриваат голем број безбедносни прашања, како што е спречувањето конфликти, па сè до
стимулирање економски развој, обезбедување одржливо користење на природните ресурси и
промовирање потполно почитување на човековите права и основните слободи.
ОБСЕ ја потврдува важноста на еднакви права за жените и за мажите како суштинска за одржување
на мирот, одржлива демократија и економски развој. Цел на ОБСЕ е да обезбеди еднакви можности
за жените и за мажите и да ја интегрира родовата еднаквост во јавните политики и праксата, во
државите учеснички и во самата организација. Државите учеснички усвоија повеќе клучни документи
и заложби на ОБСЕ, со кои се зацртуваат целите поставени за постигнување родова еднаквост во
рамките на организацијата, како и за промовирање родова еднаквост во самите држави, во согласност
со меѓународните стандарди и норми.

EQUALPOWER

Повеќе информации за ОБСЕ: https://www.osce.org/
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Факти од светот з
а родова нееднаквост

- Во светот има околу 781 милион луѓе кои се неписмени. Две третини од нив се жени.
- На 62 милиони девојчиња во светот не им е дозволено образование.
- Во моментов, во 24 компании котирани според индексот СиП 500 (Standard and Poor’s 500) има жени
на позицијата Главен извршен директор, што е 4,8 проценти од вкупната бројка (S&P 500 е
американски берзански индекс, заснован на пазарните капитализации на 500 големи претпријатија).
- Околу 20 проценти од сите државни собраниски пратеници во светот се жени.
- 8 од 10 жртви на трговија со луѓе се девојки.
- Жените од целиот свет на возраст од 15 до 40 години се повеќе изложени на ризик од силување и
семејно насилство отколку на ризик од рак, повреди во сообраќајни несреќи, војна и маларија.

EQUALPOWER
Извор: Forbes
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ЗА ОДЛИЧЕН БИЗНИС ТРЕБААТ ДОБРА
ПРОЦЕНКА, СТАБИЛЕН УМ И ХРАБРОСТ
ЛИЛЈАНА
ОСНОВАЧ
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А
ПРИК
СО ДЕЦЕНИСКОТО
РАБОТЕЊЕ ВО
НОВИНАРСТВОТО ,
ЛИЛЈАНА ГРЏО
ДАМОВСКА СТАНА
СИНОНИМ ЗА
СПИСАНИЈАТА КАДЕ СЕ
ПИШУВАШЕ ЗА МОДАТА ,
ЖИВОТОТ И
РЕПОРТАЖИТЕ ЗА
УБАВИНИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА И СВЕТОТ .
ЗАТВОРАЊЕТО НА
НЕКОЛКУ ВЕСНИЦИ ВО
СОПСТВЕНИШТВО НА
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА , КАДЕ ТАА
БЕШЕ ГЛАВЕН УРЕДНИК
НА НАЈТИРАЖНИОТ
СЕМЕЕН МАГАЗИН „ ТЕА
МОДЕРНА “, ЗА НЕА
БЕШЕ НАЈТАЖНИОТ , НО
И ПРЕСВРТНИОТ
МОМЕНТ ПОВТОРНО ДА
ГО ЗАЖИВЕЕ МИРИСОТ
НА ХАРТИЈАТА НА
ВЕСНИКОТ . ЗАЕДНО СО
НЕЈЗИНА ПРИЈАТЕЛКА ,
ГО ОСНОВААТ И
УПРАВУВААТ
СЕМЕЈНИОТ МАГАЗИН
„ ЛЕОНА “.

EQUALPOWER
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ДИРЕКТОР

НА

ДАМОВСКА,
СПИСАНИЕТО

Дамовска е магистер по
културолошки науки и дипломиран
новинар, поради што не се смета
себеси за претприемач, иако таа ѝ
пркоси на ерата на дигиталната
технологија со печатен медиум од
116 страници.

„Текстовите и фотографиите во
списанието се со авторски потпис
на еминентни имиња на
македонското новинарство. Во
подготовката на магазинот
секојдневно се вклучени 11 луѓе и
уште неколкумина надворешни
соработници. Ние не сме каталог за
продажба на облека и производи,
ниту копираме објавени текстови.
„Леона“ е сериозен семеен магазин
со висококвалитетни текстови и се
печати на луксузна хартија, што го
прави различен од другите и
конкурентен на пазарот на пишани
медиуми. Исклучителниот интерес
на читателите покажа дека сме
биле во право кога сметавме дека
таков медиум недостасува на
медиумскиот простор.“, вели
Дамовска, која е и уредник на
списанието.
Свесна е за ризикот за тиражот на
„Леона“ бидејќи веќе и на
мобилните телефони стигнува тоа
што луѓето сакаат да го прочитаат,
но смета дека иако „ерата е
дигитална, иднината не е само
дигитална“.

„ЛЕОНА“

„Сепак остана потребата да седнете и
да прочитате списание. Да го оставите,
но по неколку дена да е тука до вас, во
вашиот дом или канцеларија, и
повторно да го читате. Печатените
медиуми никаде не изумреа како кај
нас. Потребата за нив остана. Тој што
не читал пред три години кога имаше
повеќе весници и списанија, нема да
чита ни сега. Но тој што читал пред три
години и тие што создаваат навики за
читање – ним им треба печатен
медиум. Тврдам дека списание од 116
страници, со толку многу содржини е
потреба.

Го земате еднаш, а се навраќате
неколку пати во текот на месецот“,
раскажува Дамовска.
Кога го почнувала списанието не
барала фондови за поттикнување
бизниси зашто процедурите биле
долги, а добивањето државна
поддршка било „лотарија“.

„За да дојдете до средства од
државата, на пример најмногу
10.000 евра од Агенцијата за
вработување, е еднакво на лотарија.
Треба да изготвите проект, да
чекате четири месеци за да го
презентирате, па ако влезете во
„тобоганот“ и ве излечат, ќе добиете
пари само за материјали за
производот, во случајот хартија, но
хартија која ќе биде најевтина на
тендер. А која е најевтината?
Најлошата! Јас не можам да се
потпишам на такво списание. И тука
приказната завршува.“, објаснува
Дамовска.

ЈА
ЖЕНА КО
И
О
Т
С
О
АА
„НЕ П
ЏЕРКА. Т КА
А
Н
Е
М
Е
ЕР
НЕ
Е МЕНАЏ
О
В
Р
П
Ј
А
Н
ЕТО, НА
НА ВРЕМ ТЕ ОБВРСКИ,
И
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НА РАБО
, НА
ОБВРСКИ ТО ВРЕМЕ...
НО
СЛОБОД

Автор: Мирјана Мирчевска-Јовановиќ
Фото: Лилјана Грџо Дамовска

Не почувствувала бариера од
средината затоа што е женаменаџерка и вели дека пречките се
во системот, кој мора да се
подобри за сите.

„Не постои жена која не е
менаџерка. Таа најпрво е
менаџерка на времето, на
домашните обврски, на работните
обврски, на слободното време... Но
кога од тоа менаџирање си
обезбедува егзинстеција, тогаш
треба многу повеќе од способност
од менаџирање. Треба многу
поголем пристап до инвестициски
средства и до фондови“, смета
Дамовска.
Како водач на тимот на „Леона“,
вели дека ја карактеризира тоа
што е исклучително одговорна,
лојална, принципиелна,
толерантна, кооперативна и
хумана. Не се смета себеси како
експерт во деловното работење, но
како одличен ученик во слушањето
совети од експерти.

„Моето начело е дека квалитетот
мора да исплива на површина не
само за да се спаси, туку за да не`
спаси. Секој треба да го прави тоа
што најдобро го умее. Научете - од
книги, туѓи искуства - и потоа
пристапете кон реализација на тоа
што сте го научиле. Попат не се
сопнувајте на ниски препреки,
решете се од нив без да
потклекнете и продолжете натаму“,
ги советува Лилјана жениите кои
почнуваат бизнис.
Ја прашавме и за совет што треба,
а што не да прават жените кои
сакаат да бидат менаџерки.
Насмеана одговори: „Па, на
пример, се` што им е тешко да им
го дадат на мажите тие да го
направат тоа (хахаха). Јас само го
правам тоа што го сакам и тоа што
го знам. И се додека со списанието
ќе го пијам попладневниот чај со
млеко, јас ќе бидам среќна. Се
надевам дека ќе трае“.

БЛОГ И
ИНФОГРАФИКОН ЗА
РОДОВА ЕДНАКВОСТ|

ВОВЕДУВАЊЕ
РОДОВА
ЕДНАКВОСТ ВО
ГЛОБАЛНОТО
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
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Хелен Кларк (Helen Clark) и Саниа
Ништар (Sania Nishtar)
Родовото прашање е клучен двигател за
резултатите на здравството.
Родот е фактор кој влијае во тоа дали
некое лице пуши тутун, редовно прави
физички вежби или дали има пристап до
храна со висока хранлива вредност.
Земајќи предвид дека повеќе од 75
отсто од здравствените работници
ширум светот се од женски пол, се
укажува на веројатноста на тоа кој ќе се
грижи за вас ако се разболите.

Повеќе

Инфографика: Матјаж Космач, Факултет „ДОБА“,
изготвено со менторска поддршка од Наталие Ц.
Постружник, виш предавач на наставен предмет
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Mила Царовска, министерка за труд и
социјална политика на Република
Македонија
„Ако не алоцираме доволно средства коишто ги таргетираат
потребите на жените и мажите подеднакво во нашата држава,
тогаш навистина не може да зборуваме дека ние системски и
стратешки се бориме за родова еднаквост. Токму затоа, освен
транспарентното прикажување на критериумите за учество на
сите претставници, дали од машки или од женски пол во
трката за одредена функција, ние треба да алоцираме
финансиски средства и треба да создадеме услови за
мажите и жените да се тркаат подеднакво за стигнување до
функција или можност да донесуваат одлуки во институциите
коишто ги водат.“
Мила Царовска

Гледај го видеото

Наталие Ц. Постружник, Институт Изида
Вита, Словенија
„Жените одлучуваат за 80% од сите набавки. Компаниите
треба да го разберат тоа и да користат соодветен јазик за
да апелираат на жените. Финансиските резултати за
компаниите се подобри затоа што жените се помалку
склони кон ризици, сакаме се` да е средено и во ред. Kога
бараме решение ја гледаме големата слика, не само еден
агол или аспект, туку бараме сеопфатни решенија, што
има позитивен ефект и на финансиските резултати. “
Гледај го видеото
Наталие Ц. Постружник

Клаудиа де Кастро Калдеириња, основач и
извршна директорка на FairConsultancy,
Белгија
„Зборувајте погласно, бидете видливи, бидете гласни за
важноста на родовата еднаквост. Имајте добри податоци и
бранете ги квотите, што ќе се измери ќе се стори. Тоа се
чеканите што ни се потребни во различни сектори од нашето
општество. Не работете и не правете како момчињата.
Бидете автентични, бидете жена, бидете женствени и бидете
наметливи, затоа што гледаме дека оваа мешавина на
наметливост со женски допир е победничкиот модел. Затоа
водете со тоа што ќе бидете свои. “
Гледај го видеото
Клаудиа де Кастро Калдеириња

Даница Личанин Блажевска, сопственичка на
маркетите „Рептил“
„Како што сме заинтересирани за долгорочна хармонија и
одржување на семејството, на истиот начин сме посветени и
во компанијата, бидејќи кога сакаме сите околу нас да бидат
среќни и задоволни, истото тоа задоволство сакаме да го
пренесеме во компанијата. За разлика од мажот менаџер, кој
во својата моќ и авторитет ја темели позицијата која ја има по
вертикалната хиерархија и формалниот авторитет, жените
менаџери ја црпат моќта од своите т.н. меки вештини, значи
од интегрирањето, советување, тимската работа, итн. Кога ќе
ги земеме овие класични женски предности и кога ќе ги
употребиме поуспешно и професионалните вештини на
жените, излегува дека ние како жени сме подобри и во
организирањето, и во планирањето и во одлучувањето.“

Даница Личанин Блажевска

Гледај го видеото

Валентина Дисоска, претседателка на
Здружението на бизнис жени
„Потребно е да се дизајнираат и да се развијат сет на
комплементирани политики и алатки, базирани на факти,
од страна на релевантните владини институции, со цел да
се зголеми потенцијалот на женското претприемништво.
Тука јас би додала – не само владините институции, туку и
сите засегнати стејкхолдери, бидејќи без нас владините
институции не можат да стигнат до она до кое што сакаат
да стигнат, т.е. не можат да стигнат до информациите кои
што им се потребни.“

Валентина Дисоска

Гледај го видеото

Cоња Шмуц, директорка на Стопанската и
индустриската комора на Словенија
„„Зошто да се грижиме, светот уште се врти иако жените не се
на највисоките позиции Но разни институти и Обединетите
Нации пресметале дека ако постигнеме родов паритет, ќе го
зголемиме глобалниот БДП за 28 билиони долари, затоа што
жените всушност се недоволно искористен човечки ресурс, и
затоа што е неискористен не ја произведува вредноста што
би можел.“

Гледај го видеото

Cоња Шмуц
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