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Вложување и поддршка во заедницата 
 

Ние инвестираме во нашите заедници преку директни иницијативи како хуманитарна 

работа, развивање на услуги кои нудат одржливост, имплементирање на оптимални 

стратегии за управување со ризик и едуцирање на новите генерации со потребните 

вештини и експертиза во оваа индустрија, со цел да се создадат подобри решенија за 

нашите заедници и окружувањето.  

 

Имплементирани иницијативи 
 

 Вложување во наука и едукација 

ГИМ поттикнува процес за вложување во наука од страна на бизнис заедницата, при што 

вложува во заедницата на највисоко ниво, како највисока форма на општествена 

одговорност на една организација.  

Комуницирањето на постигнувањата и повратот од овие инвестиции го гледаме како 

можност и поттик за други организации да вложуваат во истражување и развој и 

придонесат до позитивни искуства на вложување во заедницата.  

Основање на приватна научна установа Институт за истражување во животна средина, 

градежништво и енергетика – ИЕГЕ е токму пример за овие вложувања, кои се направени 

во склад со усвоената стратегија на ГИМ за вложување во наука и едукација. 
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 Поддршка на студентите и средношколците во нивната едукација и кариерен 

развој 

 

Секоја година ГИМ доделува парична награда за најдобриот студент на Градежен факултет. 

Во соработка со универзитетите и средните стручни училишта, студентите и учениците 

имаат можност да аплицираат во Програмата за практиканство и ја реализираат својата 

практикантска настава. 

ГИМ секоја година учествува и на Саемот за вработување и кариера, каде се претставуваат 

можностите за практиканство и професионален развој на сите учесници. 
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 Искористување на нашата експертиза и ресурси за развивање решенија за 
подобро живеење за заедницата  

По повод одбележување на 45 години постоење, Градежниот институт Македонија изведе 
бунар за експлоатација на подземна вода како донација за Град Скопје. Бунарот е 
комплетно опремен со пумпа и потребна опрема за црпење на подземна вода. 

Бунарот e лоциран во рамките на првата Урбана градина во Скопје која Градот ја развива 
во населбата Ново Лисиче, кај Рајскиот парк и ќе се користи за наводнување на засадените 
површини. Заедничката градина се реализира во рамките на проектот „Развивање на прва 
урбана градина во Град Скопје“ со средства обезбедени од Град Скопје, локална логистичка 
поддршка од Општина Аеродром и во изведба на Граѓанската организација „Зелената 
арка“. 

 

 Континуирано учество во хуманитарни акции, така што можеме позитивно да 
допреме до луѓето во нашата заедница  

Направивме донација за собирање на лековити растенија, кои се потребни за лекување на 
децата со тешки болести. Помогнавме во организирањето на Меѓународната конференција 
по повод одбележувањето 50 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. 
Поддржуваме иницијативи од граѓани или невладини организации во повеќе области.  


