ДЕЛОВЕН ИЗВЕШТАЈ

за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година
Општи податоци за организацијата со статус од јавен интерес

1.
1.1

Назив на здружението и фондацијата од јавен интерес:
ФОНДАЦИЈА ПЕКСИМ

1.2

Седиште: Народен Фронт бр.17, 1000 Скопје

1.3

Податоци за контакт: fondacija.pexim@yahoo.com
и contactus@peximfoundation.org

Дејност од јавен интерес: Наука, образование и обука во образовниот
процес
1.4

1.5 Години на дејствување: 2010-2017
1.6 Ниво на дејствување: национално
1.7 Организациска структура: Одбор составен од 5 члена , Директор и
Надзорен Одбор составен од 3 члена
1.8 Човечки ресурси: Фондацијата нема вработени. Сите активности на
Фондацијата моментално ги извршуваат нејзините Алумнисти (тоа се
стипендисти кои ги завршиле нивните Мастер студии на Кембриџ и се
вратиле во Македонија и Србија). Тие овие активности ги обавуваат на
волонтерска основа во соработка со ПЕКСИМ алумнистите од Србија.
Покрај тоа Алумнистите имаат поддршка од Управниот Одбор на
Фондацијата и Извршниот директор кои исто така ги извршуваат
активностите на водењето на Фондацијата про боно.
1.9 Членство во домашни и меѓународни мрежи
Основен партнер на Фондацијата во нејзината работа, со кој е потпишан
Договор за соработка во 2010 година и на основа на кој сите стипендии за Мастер
студии се финансираат по принцип 50-50, е Cambridge Overseas Trust (COT), кој
сега се вика само Cambridge Trust. Cambridge Trust е фонд на Универзитетот
Кембриџ за стипендирање на сите студенти вон Велика Британија. Договорот за
соработка со Cambridge Trust траеше до 2015 година, а во април 2015 година,
Пексим Фондацијата потпиша нов петтогодишен договор за соработка. Договорот
е потпишан од страна на претседателот на Пексим Фондацијата Михаил Петрески
и директорката на фондот Cambridge Trust, Хелен Пенант, со важност на период
од 5 години (2015-2020). Договорот предвидува да Пексим Фондацијата и CT,
заеднички во однос 50:50 ги делат трошоците за до 5 студенти од Македонија и
Србија, кои своите студии планираат да ги продолжат на Универзитетот Кембриџ.
При тоа, новиот договор предвидува дека право на стипендија ќе може да

остварат студентите кои се примени на едногодишни мастер студии на Кембриџ,
во согласност со целта на Пексим Фодацијата, да преку стипендијата се помогне
што поголем број на студенти кои би се вратиле после студирањето, стекнатото
знаење да го применат во земјата од која потекнуваат.
Во ноември 2017-та година, Пексим алумни организирале предавање во
Белград и Скопје, со цел на студентите од овие два града да им се претстават
информации за одење во странство и информации за стипендиите,со посебен
акцент за студирање во Велика Британија. Предавањето е одржано на 02 ноември
2017-та во Белград и на 21ноември 2017 во Скопје. Покрај представувањето на
можностите за студирање во странство, намерата на предавањата била и
подигање на видливоста на ПЕКСИМ Фондацијата, со цел да поголем број на
студенти да конкурираат за студии на Кембриџ.
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Буџет
2.1 Вкупен буџет:
Вкупните приходи за 2017 година се во износ од 729.282,00 денари од кои :
19,00 денари од приходи од камати на средствата на жиро сметка,
500.000,00 денари од донации
229.263,00 денари од пренесениот дел од вишокот на приходите од
минатата година.
Учеството на поединечните приходи во вкупните приходи на Фондацијата за
2017 година во проценти изгледа вака:
0,0026%
- 68,5600 %
- 31,4374%

2.2. Извори на финансирање:
Вкупните приходи за 2017 година произлегуваат од пренесените приходи од
минатата година кои се пренесуваат повеќе години и произлегуваат од враќање
на една стара стипендија, ( од стипендистот Марко Јевремовиќ генерација
2010/2011). Стипендистот Марко Јевремовиќ во целост ја исплатил својата
стипендија од 20.772 фунти. Освен нив во текот на 2017-та година 500.000,00
денари се добиени како донација. Овие средства се користат исклучиво за
обезбедување на стипендии за наредни генерации на студенти.
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Резиме на програмата за работа
Во 2017 година, фондацијата нема доделено стипендии на Македонски
студенти.

Единствената мисија на Фондацијата е да се стипендираат студенти кои
добиле понуда од Универзитетот Кембриџ да ги завршат своите Мастер студии
таму, па после завршените студии студентите треба да се вратат во својата
земја и да се вработат со што би допринеле во нејзиниот развој.
Покрај тоа што Фондацијата им обезбедува стипендија, Фондацијата исто така
помага во наоѓање на работа на своите стипендисти кога ќе се вратат назад.
Во рамките на таа помош, единствен прокет кој постои за 2017 е :
-име на прокетот –Годишна ПЕКСИМ Кембриџ вечера
-цел на проектот- Собир на сите студенти од Македонија и Србија кои студираат(
дипломски, постдипломски и докторски студии) на Универзитетот во Кембриџ, како
и на овластени лица од Универзитетот и запознавање со компаниите кои би им
биле евентуални потенцијални работодавачи, како би овозможиле што повеќе од
тие студенти по завршувањето да се вратат во својата земја. Важноста на
проектот за општеството и усогласеноста на проектот со мисијата на Фондацијата
е тоа дека е од јавен интерес т.е Фондацијата со овој проект ги информира
реномираните домашни и странски компании, како и претставниците на Владата
на РМ, за своите активности и студентите од Македонија (како и Србија) на
Кембриџ. Компаниите кои се заинтересирани за талентираните студенти,
присуствуваат на вечерата, каде што имаат прилика да ги запознаат, да
разговараат со нив во неформална атмосфера и евентуално да им понудат
работа како резултат на тој разговор во матичната земја. Со ова ПЕКСИМ
фондацијата се обидува да пронајде вработување на што поголем број студенти
од Кембриџ, како би се спречил понатамошен одлив на мозоци “brain drain” , и
како би се вратиле што повеќе студенти во Македонија. Освен ова, самата
ПЕКСИМ Кембриџ вечера која сега веќе стана традиционална ( 2017 година се
одржа по шести пат, на 21-ри април 2017 година) ја промовира целата земја на
Универзитетот Кембриџ во најдоброто можно светло.







Цел на проектот: Претставување информации за одење во иностранство и
стипендирање, со посебен акцент на студирање во Велика Британија.
Промоција на Македонија и Србија и враќање на што поголем број на
млади, талентирани луѓе од Македонија во својата родна земја.
Причина за реализација на проектот: Подигање на присутноста и
видливоста на Пексим Фондацијата во Македонија и Србија. Промоција на
Универзитетот Кембриџ во Македнија и Србија.
Целна група: Сите студенти од Македонија и Србија кои размислуваат за
студирање во странство, како и сите студенти кои не се запознаени со
можностите за студирање во странство.
Област која е опфатена: Вработување на стипендистите и останатите
студенти од Македонија и Србија кои студирале , односно студираат на
Кембриџ.
Период за кој се однесува проектот: ПЕКСИМ КЕМБРИЏ вечерата е настан
кој се организира еднаш годишно, вообичаено во првата недела на месец
мај, на Trinity College, Cambridge. Во 2017 година се одржа на 21-ри април,
а во 2018 година ќе се одржи во мај.





Партнери на проектот: Во 2017-та година на вечерата присуствувале
претставници од компанијата Microsoft и Британско-Српската Стопанска
комора, као и повеќегодишниот партнер, Cambridge Trust.
Сите донации за вечерата оделе преку сметката на BSCC во Велика
Британија.
Извори на средства за финансирање : котизација за вечера.
Опис на активности за реализација на проектот- цел проект е организиран
на ПЕКСИМ алумнистите и претставникот на ОССИ, вклучувајќи
резервација на сала за предавања, закажување на датуми, пуштање на
покани на студентите и гостите, составување на презентации и држење
предавања .
Заклучоци и планови за иднината на проектот: Овој проект ја преставува
идејата и основaтa за зголемување на видливоста на Пексим Фондацијата
на факултетите во Македонија и Србија, со цел на што поголем број на
студенти да им се представи можноста за студирање на Кембриџ. Идејата
е да во наредните години се зголеми видливоста на фондацијата на новите
генерации на студенти.
Покрај спојувањето на студентите со реномирани компании, вечерта може
да направи многу на подигање на визибилетот на Македонија и Србија (
како две земји во кои Пексим фондацијата е активна) на Кембриџ и,со
самото тоа, во Велика Британија. Исто така, вечерата пружа можности на
студентите од Македонија и Србија да стекнат искуство које ќе им помогне
при избор и развој на сопствената кариера.

4 Транспарентност и отчетност
Вкупните приходи за 2017 година произлегуваат од донацијата од 500.000,00
денари и остатокот од пренесениот дел од вишокот на приходите од минатата
година.
Јована Ѓоргиовска и Милка Докузова одлучиле да ја продолжат кариерата во
својата земја Македонија.

Во текот на 2017 година настанаа следниве статусни промени во работата на
Фондацијата: Ана Брнабиќ ја напуштила позицијата на член на Управниот
одбор, а Ѓорѓи Јанчевски е поставен на позицијата на член на Управниот
одбор. Не постои забрана за работа на Фондацијата во согласност со Законот,
ниту постојат блокирани трансакциски сметки. Сите извештаи се објавуваат на

веб страната на Фондацијата (http://www.peximfoundation.org/en/Reports/).
Извештаите за 2017 година се објавени на истата страна.

Скопје, 26.04.2018

_______________________________________________
Место Датум

Лице одговорно за составување
на извештајот
Своерачен потпис

Одговорно лице на организацијата со статус
од јавен интерес

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М . П.

Своерачен потпис

