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Стратегија за општествена одговорност 
на Градежниот Институт Македонија - 
ГИМ 
 

Во ГИМ, веруваме дека нашиот проактивен пристап и етичко однесување можат да 

придонесат за економски раст и подобрување на квалитетот на животот на нашите 

вработени, нивните семејства и заедницата во целост. Делувањето на ГИМ, исто така, 

има пошироко влијание врз животната средина. 

 

Нашата стратегија за корпоративна општествена одговорност ни дава јасна насока за 

успешно зачувување на животната средина, социјалната и економската одржливост во 

нашите активности и проекти кои се во согласност со насоките од иницијативата на 

Глобалниот договор на ОН. 

 

Ние успешно се заложуваме за одржливи градежни практики, со негување на 

долгорочни односи со сите стеикхолдери, грижа за здравјето и безбедноста при работа, 

како и за одржливо градежништво и еко-компатибилни градби и структурни решенија. 

 

Цели на општествена одговорност на ГИМ 

 

Клиенти и Партнери: 

• Соработување со клиенти и партнери со цел развивање и зачувување  на 

долгорочни односи. 

• Искористување на воспоставените услуги кои нудат висок квалитет и 

задоволство кај партнерите и соработниците.  

 

Вработени: 

• Запознавање и разбирање на нашите вработени како луѓе - нашиот највреден 

ресурс. 

• Задржување на нашите талентирани вработени, преку создавање на 

проактивна организациската култура, овозможувајќи им на вработените 
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развивање на нивниот потенцијал, инвестирање во внатрешна и надворешна 

обука, како и промовирање на кариерни патеки. 

 

Здравје и безбедност: 

• Обезбедување на високо квалитетни објекти за подобрување на здрави 

работни услови. 

• Промовирање на практики за безбедно работење преку консултации со 

работна сила. 

 

Заедницата: 

• Промовирање на корисна и пристапна работна сила која развива добри 

односи со заедницата и промовира позитивен имиџ. 

• Искористување на нашата експертиза и ресурси за развивање решенија за 

подобро живеење за заедницата и да им помогне на новите генерации во 

развојот на нивната кариера. 

• Континуирано учество во хуманитарни дела, така што можеме позитивно да 

допреме до луѓето во нашата заедница. Како пример, направивме донација 

за собирање на лековити растенија, кои се потребни за лекување на децата 

со тешки болести, понатаму помогнавме во организирањето на 

Меѓународната конференција по повод одбележувањето 50 години од 

катастрофалниот земјотрес во Скопје. 

 

Животна средина: 

• Развој и имплементација на системи и модели кои водат кон поефикасно 

користење на природните ресурси, вклучувајќи енергија и вода. 

• Инвестирање во нови начини за намалување на влијанието на нашите 

инженерски активности врз животната средина, вклучувајќи го и одржливото 

градежништво и еко-компатибилни градби и структурни решенија. 

• Промовирање на свесност за потребата од елиминирање на отпад и 

потребата за рециклирање на материјали, така што тие можат да се користат 

во идните проекти. 
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Вредности на ГИМ 

 

ИЗВОНРЕДНОСТ - Посветени сме на одржување највисоки стандарди на 

професионализам и  стремиме кон извонредност и квалитет во се што правиме. 

 

 

ИНОВАЦИЈА - Континуирано сме во потрага по иновативни решенија за подобрување на 

нашата перформанса и обезбедување вредност на сите наши стеикхолдери. 

 

ОДРЖЛИВОСТ - Позитивно влијание кон многу луѓе, околини, процеси, заедници  преку 

нашата долгорочна посветеност на општествената одговорност.  

 

 

ИНТЕГРИТЕТ - Дејствување со интегритет и највисоки етички стандарди во секое време. 

Сигурни и одговорни во нашите одлуки и во остварување на нашите обврски. 

 

ЛИДЕРСТВО - Прифаќање нови можности и адаптирање на пристапите со цел 

постигнување најдобри резултати, бивејќи лидери и креирајќи ја иднината на 

градежната индустрија. 
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Принципи на деловното работење на ГИМ 

 

Организациски императив 

Постојано се залагаме за најголем можен економски поврат за нашите акционери. При 

донесувањето економски одлуки, го имаме предвид влијанието на овие одлуки и на 

другите заинтересирани страни, вклучувајќи ги заедниците и животната средина. 

 

 

Клиенти  

Ние сме насочени кон постигнување на супериорни резултати за нашите клиенти преку 

широка понуда на услуги со додадена вредност во сите области на градежништвото. Ние 

работиме заедно и имаме отворена комуникација со сите наши клиенти, одржувајќи 

долгорочни односи. Посветени сме на одржување на довербата на нашите клиенти 

преку највисоко поставени професионални и етички стандарди. 

 

 

Вработени 

Ние се стремиме да ги регрутираме, избереме, развиеме и да ги задржиме најдобрите 

таленти во нашата индустрија. Создаваме безбедна, разновидна и мотивирачка средина 

и ги охрабруваме нашите вработени да ги реализираат нивните кариерни цели и 

потенцијал развивајќи ги нивните вештини преку обуки и содзавање можности за 

менторство. 

 

 

Деловни партнери  

Деловните партнери имаат клучен придонес во нашата работа. Ние знаеме дека за овие 

партнерства да функционираат добро, довербата треба да се гради и овозможувајќи 

флексибилен пристап поради постојаното менување на економските услови. Во 

соработката креираме партнерства кои ќе овозможат заемно корисни резултати и ќе ги 

задоволат бизнис интересите. 

 

 

Заедница  

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

нашите заедници и окружувањето.  

 

 

Животната средина  

Посветени сме да ја управуваме нашата организација на одржлив начин и ќе се 

стремиме кон редуцирање на негативните влијанија врз животната средина од година 

во година. 


