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Подобрување на организациската клима 
во ГИМ 
 

Активности за соработка, подобрување на тимската работа и 

заедништво на вработените 
 

 

 Спортски игри - Вработените во ГИМ редовно учествуваат на заеднички спортски 

игри, при што имаат прилика да спортуваат, но и да го зајакнат тимскиот дух и 

заедништво.  

 

 Пикник - Последните две години беше организиран корпоративен пикник за 

вработените и нивните семејства. Овие корпоративни настани се користат за 

одбележување на роденденот на ГИМ, и креирање можност за зближување на 

вработените. 

 

 

 Планинарско друштво - Вработените во ГИМ основаа планинарско друштво и 

организираа повеќе неколкудневни планинарења на планините во Република 

Македонија.  

 

 Синдикални игри - Вработените се членови на Синдикатот и секоја година 

учествуваат на Синдикални спортски игри, каде се натпреваруваат во повеќе 

дисциплини.  

 

 

 Роденденска честитка на домашна адреса - Секој вработен за својот роденден 

добива роденденска честитка на домашна адреса. ГИМ е компанија која сака да им 
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се заблагодари на вработените за својот труд и организира заедничко славење на 

родендени во пријатна атмосфера како едно големо корпоративно семејство. 

 

 

 Одбележување на 8ми март - ГИМ е организација каде особено се внимава на 

еднаквите можности помеѓу мажите и жените, и во поглед на вработување, но и 

напредување во кариерата. Секоја жена вработена во ГИМ по повод 8ми Март 

добива паричен поклон во висина од 1000 денари.  

 

 

 Прослава по повод Нова Година и прогласување на најдобри работници за 

годината - ГИМ има голем тим на вработени кои извршуваат значајни активности 

во рамки на поединечните Сектори и токму тоа е причината за доделување на 

наградата за работник на годината во рамки на Новогодишната забава на 

компанијата.  

 

 Театарска претстава за децата на вработените на ГИМ и новогодишни 

пакетчиња 

 

  


