Годишен извештај на Фондацијата “е-Македонија” Скопје за 2012 година
Фондацијата “е-Македонија” Скопје е основана во 2004 година согласно одлуката на Одборот на директори на
Македонски Телеком АД – Скопје (МКТ) како Основач, а во чест на имплементација на идејата на починатиот
Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на придобивките од
информатичкото општество и унапредување на знаењето.
Главна цел на Фондацијата “е-Македонија” е придонес кон создавање на сеопфатно дигитално општество каде секој
може да го истражува потенцијалот и придобивките од новите технологии, може слободно да пристапи и да
разменува информации и услуги и може да учествува во општеството на поефикасен начин.
Во согласност со законските барања кои произлегоа од новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации,
Фондацијата “е-Македонија” ги превзема сите неопходни активности за хармонизација на постоечките акти на
Фондацијата со одредбите на овој нов Закон и за таа цел Одборот на директори на Македонски Телеком, како
основач на Фондацијата, го усвои Актот за основање на Фондацијата (кој ги содржи законски утврдените одредби со
цел да се исполнат основните законски барања кои прoизлегуваат од Законот за здруженија на граѓани и фондации).
Согласно Програмата за работа и дејствување на Фондацијата за 2012 година, усвоена од Одборот на Фондацијата,
се реализираа два проекти и тоа:
1. Проект “е-Училници”
За реализација на овој Проект на 28.03.2012 година се објави повик за соработка, согласно кој од апликантите беше
побарано да поднесат проекти за отворање на e-училница каде што целната група ќе се здобие со компјутерски
вештини, знаење за предностите на интернет, е-пошта и сл. Целна група на овој Проект беа социјално загрозените
лица. Во рамките на крајниот рок за аплицирање, 01.05.2012 година, беа добиени вкупно 9 предлог проекти од 9
организации.
На 06.07.2012 година, Одборот на Фондацијата одобри три проекти предложени од страна на Директорот и
Секретаријатот на Фондацијата.
Поддршката од Фондацијата во овој Проект се состои од следното:
∙ 4.000 евра по проект за целосна или делумна поддршка за отворањето на "е-училница". (Вкупно: 724.092
МКД)
∙ Техничка поддршка со опрема за виртуелна декстоп инфраструктура, како и интернет конекција за
функционирање на истата.
Статус на Проектот: Во тек е реализација на обука во е-училниците. Секоја е-училница има околу 100 учесници.
2. Проект “е-Бонтон”
Целта на овој Проект беше креирање на “е-Бонтон” прирачник за поставување на насоки и "правила" за соодветно
однесување во дигиталното општество.
Во рамките на овој Проект во периодот од 06.12.2012 – 15.01.2013 беше отворен повик за доставување на предлог
правила кои ќе бидат дел од “e-Бонтон” прирачникот.
Предлозите беа доставени на веб страната www.ebonton.mk и на фејсбук профилот креиран за овој Проект. Од
пристигнати 600 предлози се избраа 100 кои ќе бидат дел од “e-Бонтон” прирачникот.
Финансиската поддршка од Фондацијата за овој Проект изнесува 1.126.692 МКД.
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