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Критериуми за инвестирање во заедницата на Еуромакс Ресоурцес 

 
Еуромакс Ресоурцес е компанија посветена на поддршка на локалните заедници во местата 
каде што работи преку значајни програми за инвестирање во локалната заедница. Ние 
постојано ќе одржуваме етички бизнис практики и ќе понудиме не само финансиска поддршка 
туку ќе ги понудиме и ресурсите, знаењето, советите и бизнис врските на компанијата. Ние ќе 
поддржуваме само проекти кои се усогласени со вредностите на нашата компанија и 
преферираме проактивно да ги идентификуваме погодните инвестиции користејќи ги подолу 
наведените критериуми наместо да собираме предлози кои ќе треба да се поднесуваат до 
компанијата. 

Ние ќе ги проценуваме нашите инвестиции во заедницата врз основа на следните критериуми: 

1. Ние ќе поддржуваме само одржливи програми кои имаат долгорочен социјален и економски 
придонес за пошироката заедница. Очекуваме да создадеме долготрајни придобивки кои ќе 
траат подолго од времетраењето на самата инвестиција; 
 

2. Ние настојуваме да работиме со локални групи на чинители наместо со поединци така што од 
нашите програми придобивка ќе има поширока маса на чинители; 
 

3. Ние сме посветени на поддржување на образовни програми и програми за работни вештини и 
активно го поддржуваме градењето на општествениот капитал; 
 

4. Ние ќе поддржуваме иницијативи кои промовираат активен и здрав начин на живот и кои ја 
подигаат свеста за здравствените прашања во регионите каде што работиме; 
 

5. Ние ќе поддржуваме активности кои се насочени кон подигање на свеста за заштита на 
животната средина, зачувување на животната средина и активности кои опфаќаат пошироки 
области како што се ресурсите на вода и шуми и управувањето со отпадот; 
 

6. Ние ќе го поддржуваме зачувувањето на културното наследство на локалното население преку 
поддршка на културните настани во општините каде што работиме; 
 

7. Ние ќе се погрижиме секој избран предлог или план за развој да биде исто така усогласен и со 
плановите на локалните институции; 
 

8. Ние охрабруваме и поддржуваме избрани локални бизниси и организации кои би можеле да 
овозможат подолгорочна економска стабилност на областа; 
 

9. Ние ќе поддржуваме заедничко финансирање или придонеси во натура од страна на 
корисниците на донациите; 
 

10. Ние ќе соработуваме со невладини организации за да реализираме програми кога тоа е 
соодветно; 
 

11. Ние ќе им дадеме должна поддршка на сите наши чинители, а особено ќе им посветиме должно 
внимание на ранливите и малцинските групи; 
 

12. Нема да поддржуваме било какви програми кои потенцијално би имале негативно влијание врз 
почвата, водата, воздухот или животинскиот и растителниот свет на локално ниво; 
 

13. Нема да поддржуваме активности кои можат да бидат опасни или на било кој начин да го 
загрозат човековото здравје и неговата благосостојба; 
 

14. Ние гледаме вредност во разновидноста и ќе поддржуваме програми кои промовираат еднакви 
можности за сите членови на локалните заедници; 
 

15. Нема да поддржуваме активности кои се однесуваат на еден пол, освен ако не се направи 
рамнотежа со друга инвестиција од која ќе има придобивка спротивниот пол; 
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Со цел да се спроведат нашите инвестиции во заедницата, за секој проект што ќе биде избран за 
поддршка ќе треба да се поднесе предлог-проект што ќе вклучува детален опис на проектот и детална 
спецификација на предвидените капитални и оперативни трошоци потребни за реализација на 
проектот. Покрај тоа, сите чинители, невладини организации, локални граѓански здруженија кои ќе ги 
поддржиме треба да се регистрирани во соодветните владини институции и да се согласат да 
обезбедат документација со која се докажува нивниот правен статус. Сите утврдени инвестиции ќе 
бидат презентирани во компанијата за конечно одобрение. 

Еуромакс ќе ги следи, евидентира и ќе врши надзор над нашите инвестиции и ќе бараме до 
компанијата да се доставуваат редовни извештаи за напредокот на инвестицијата. По избор на 
компанијата,  избраните проекти, исто така може да бидат профилирани на веб-страницата на 
компанијата  http://www.euromaxresources.com 

http://www.euromaxresources.com/

