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ВОВЕД И ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е запишана во Трговскиот регистар на Р.
Македонија со ЕМБС 5989876, со ул. Скупи бр.3А, Скопје. Фондацијата
како непрофитна организација ги обавува сите дејности утврдени со
НКД (Службен весник на РМ бр. 52/2010), со главна дејност: 94.99 дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати
на друго место. Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е основана од Друштвото
за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со
цел транспарентно фокусирање на хуманитарни активности преку
собирање средства и нивно насочување кон одредени сегменти во
опкружувањето кои се од интерес за пошироката јавност.

ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИ
ВЛИЈААТ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА
Една од целите на Фондацијата е финансирање на доктори
специјалисти, државјани на Р. Македонија на субспецијализација
во областа на Кардиохирургијата, кои субспецијализацијата ќе
ја изучуваат надвор од Р. Македонија. Во текот на 2018 година,
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ продолжува интензивно да делува во
остварување на програмските цели согласно програмата за работа. Во
текот на 2018 година беа спроведени повеќе разновидни активности
во областа на донирање на помошти, парични и материјални средства
на физички и правни лица. Подружницата АРТ СКОПЈЕ - Скопје исто
така, со цел реализација на програмските активности предвидени за
2018 година дејствуваше во областа на уметноста во Р. Македонија
преку поддршка на млади уметници и организирање на уметнички
изложби со цел афирмација на млади уметници и уметноста во целина
во Р. Македонија. Раководството на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ
работеше според стратешки зацртан план за активностите кои се
реализираа во 2018 година.
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ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО
ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЛУВА ФОНДАЦИЈАТА
Работата на Фондацијата е јавна. Јавноста на работењето се
обезбедува со подготовка на редовни извештаи за нејзиното
работење, со овозможување увид во спроведувањето на програмските
задачи, со поднесување на извештај за работата на органите и
телата на Фондацијата, за начинот на користење на средствата
на Фондацијата, за материјално-финансиското работење и друго.
За информирање на потенцијалните корисници на средствата на
Фондацијата и пошироката јавност, се користат електронските и
печатени медиуми. Во текот на работењето Фондацијата процени дека
во опкружувањето во кое таа дејствува, освен во сферите на делување
од јавен карактер, увидена е и потребата за делување и во одредени
области од приватен карактер. Со цел одговарање на побарувањата на
овие потреби, Фондацијата уште во 2015 година иницираше проекти,
проширувајќи го дијапазонот на дејствување. Фондацијата ИЛИЈА
КАМЧЕВ во 2015 година ја основаше подружницата АРТ СКОПЈЕ,
која има за цел развој и поддршка во уметноста и културата во Р.
Македонија Воспоставувајќи одржлива културна сцена во земјата
и промоција на истата надвор од нејзините граници, овие млади
уметници имаат можност да ги презентираат своите дела во еден
современ простор, изложбен павилјон овозможен од проектот АРТ
СКОПЈЕ и Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ.
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ПОЛИТИКА НА ДОНАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
И ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА
ВО РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ своите цели и задачи стартно ги
остварува од основачкиот влог. Може да стекнува предмети, парични
средства и имотни права. Фондацијата средствата може да ги стекне
и од прилози, донации, подароци, легат заверен пред нотар и друго.
Во 2018 година, Фондацијата водеше и понатаму води политика за
зголемување на примените наменски донации од бизнис заедницата.
Наменските донации се распределуваат согласно поднесените барања
и од тука се одлучува за можноста за поддршка преку партиципација,
покровителство или друг вид на помош.

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е невладина, непартиска и непрофитна
организација од добротворен и хуманитарен карактер и дејност која се
основа со цел остварување и заштита на образовни, социјални, научни
и хуманитарни права и интереси во согласност со Уставот и Законите.
Според тоа, Фондацијата не остварува профит или поделба на
дивиденди. Фондација ИЛИЈА КАМЧЕВ ги употребува своите средства
исклучиво за остварување на целите и задачите утврдени со Статутот.

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ФОНДАЦИЈАТА
За користење на располагање со средствата одлучува Управниот
одбор на Фондацијата согласно со надлежностите утврдени со
Статутот на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ кој превзема мерки за
сообразно користење на средствата и за спречување и отстранување
на незаконитостите. Управниот одбор на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ
донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на
Фондацијата. Финансискиот план ги содржи приходите на Фондацијата
како и расходите за остварување на целите и задачите, материјални
трошоци и други расходи сврзани со работата на Фондацијата.
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УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
КРЕДИТЕН РИЗИК
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на кредитен ризик,
бидејќи средствата што се донираат се исклучиво наменски средства
во согласност со политиките и целите на Фондацијата за кои
Фондацијата не бара поврат нити побарува од субјектите кои донираат.
РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на ликвидносен ризик,
бидејќи ликвидноста во изминатата 2018 година ја одржуваше на
ниво што овозможуваше непречено извршување на поставените
цели. Средствата примени од донатори се донираа во согласност со
воспоставениот план на Фондацијата.
ПАЗАРНИ РИЗИЦИ
Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на пазарен ризик,
бидејќи не поседува финансиски инструменти на кои имаат влијание
промените на каматните стапки, променite во цената на капиталот и
девизните курсеви.
ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ
ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Фондацијата се финансира од средствата на донатори и не позајмува
средства од други друштва за овозможување на своите активности.
Вишокот на средства од донатори кои не се искористени за
активностите во тековната година се пренесуваат во наредната и се
планираат за донациите во следните периоди.
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ИДЕН РАЗВОЈ НА ФОНДАЦИЈАТА
Фондацијата поддржува и е активно вклучена во реализација
на проекти и иницијативи кои придонесуваат кон развојот на
образованието, уметноста и културата, хуманитарната дејност, спортот,
издаваштвото, зачувувањето на животната средина. Во текот на 2018
година, беа реализирани разни донации како и активности кон други
сегменти кои се од интерес за целокупното општество. Согласно
својата програма за работа за 2019 година, Фондацијата ИЛИЈА
КАМЧЕВ и подружницата АРТ СКОПЈЕ ќе продолжат да делуваат пред
сè во делот на образованието и промоција на уметноста и културата,
како и останатите дејности кои се од значење за општеството.

АКТИВНОСТИ ВО СФЕРАТА
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ
Раководството изработува финансиски план пред почетокот на секоја
деловна година и ги планира средствата и нивното наменско трошење.
Како непрофитабилна организација, Фондацијата спроведува и ќе
продолжи со спроведување на истражувања во областа на потребите
на корисниците на средства и донации. Со таа цел ќе се фокусира на
обезбедување средства од донатори за овозможување на увидените
потреби.
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РЕЗИМЕ НА АКТИВНОСТИТЕ
РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПЕРИОДОТ
ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2018
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ТУРНЕЈА НА ТЕАТАР „БУГАРСКА АРМИЈА“
СО ПРЕТСТАВАТА „ЖЕЛЕЗНИОТ СВЕТИЛНИК“
На 11 јуни 2018, во Македонскиот Народен Театар премиерно се
изведе претставата ,,Железниот светилник’’ заснована на првиот
роман од тетралогијата на извонредниот бугарски писател Димитар
Талев кој е роден во Прилеп. Генерален спонзор на одржувањето
беше Фондацијата ,,Илија Камчев’’, а истата се реализира под
покровителство на Министерството за култура на Република
Македонија и Министерството за одбрана на Република Бугарија.

Турнејата се одржа во периодот од 11 до 16 јуни 2018, во шест
македонски градови - Скопје, Битола, Охрид, Струмица, Штип и
Прилеп.
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Димитар Талев е дводомен писател кој е исклучително почитуван и
се смета за врв на бугарската книжевност и еден од најчитаните и
најпопуларните литературни творци. Оние кои го читале знаат дека
тежината на неговите дела не се мери само во напишаните зборови
туку и во емоциите кои тој така умешно ги постила низ редовите.
Отворајќи ја својата душа и предавајќи ја целата своја креативна
енергија, Талев остава зад себе дела со неизмерна големина,
неодминливост и трајност. Неговото трпеливо испитување и бележење
на настаните кројат бурни приказни за едно време и едни судбини кои
тој успешно ги оживува преку зборовите и прави истите до денес живо
да пулсираат и греат.
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Меѓу другото, Талев е доживеан и како писателот кој во ,,Железниот
светилник’’ преку измислениот град Преспа во кој се одвива дејството
неповторливо и со неизмерна љубов го опишува својот роден град
Прилеп како никој дотогаш.
Овој културен настан говори за тоа дека потпишаниот Договор
за добрососедски односи помеѓу двете држави покрај тоа што
обезбедува отворени можности за економски и политички развој,
пред сè, со проширување на аспектите на истиот и запознавање на
културите на двете земји ги поставува и темелите на пријателството и
добрососедството.
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ИЗЛОЖБА „МАГНУМ ОПУС“
ДИЗАЈНИРАНИ СКУЛПТУРИ ВО ФОРМА
НА ЛИМЕНКА НА ТРОЈЦА УМЕТНИЦИ
Ликови од различни епохи фараони, мислители, актери
и музичари, насликани на
скулптури од метал во форма
на лименка се претставени
на изложбата „Магнум опус"
во Центарот за современа
уметност АРТ Скопје.
Изложбата е заеднички
проект на тројца слободни
уметници - Гордана Винчиќ,
Игор Љубовчевски и Владо
Костов. Тие направија повеќе
од 20 специјално изработени
и дизајнирани скулптури во
форма на лименка, на кои
се насликани: Тутанкамон,
Клеопатра, Бетовен, Никола
Тесла, Алберт Ајнштајн,
Брижит Бардо, Грејс Кели,
Ингрид Бергман, Вивиен Ли...
Скулптурите се високи 60
сантиметри, со пречник
од 30 сантиметри и тешки
три килограми. Користен е
индустриски метал, акрил,
туш и комбинирана техника.
„Ликовите на скулптурите
не поведуваат во интересен
времеплов што го
одбележале големи магови, бардови, херои и хероини што оставиле
трага во историјата, филмот, поезијата, музиката и науката. Секој од
нас тројцата автори на проектот му пристапи со својот креативен
сензибилитет - Владо Костов е познат со своите скулптури изработени
од рециклирано железо и ги изработи лименките, Игор Љубовчевски
ги наслика портретите во поп-арт манири, а јас се погрижив за
нарацијата и концептот преку симболиката и колоритот“, изјави
Гордана Винчиќ, една од тројцата автори на изложбата.
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Покрај колоритот, симболиката и нарацијата, изложбата, според
нејзините автори, има цел и да ја поттикне свеста на современиот
човек за етичноста кон рециклирањето.
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ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
„ВО ПОТРАГА ПО НЕСОВРШЕНАТА УБАВИНА“

На 27.09.2018 година во Центарот за современа уметност „АРТ
Скопје“ официјално беше отворена изложбата со наслов „Во потрага
по несовршената убавина“ на бугарската уметница, професор на
Националната ликовна академија од Софија, Десислава Минчева.
Изложбата која е поддржана од Фондацијата „Илија Камчев“ и
е во нејзина организација заедно со НУ Завод за заштита на
спомениците културата – Штип, ја претстави Минчева со дела кои се
нејзин ликовен но и тематски континуитет во последниве десетина
15

години. „Фундаментите на кој го гради своето творештво се човекот
и природата. Две точки кои во себе содржат елементи кои сами
по себе се повеќе од податни и овозможуваат истражувања кои во
естетски и духовен контекст нудат нови предизвици и изненадувања“
појасни г. Зоран Читкушев кој ја отвори изложбата. Тој појасни
„сликарскиот ракопис на Минчева е со чиста синтакса, консеквентна
на нејзината едукација повеќедецениското траење, владеење со
тајните на ликовното мајсторство и изразеното чувство за композиција,
перспектива и колорит.“ Десислава Минчева е без никакви дилеми
сериозен автор со своја препознатлива, ликовна естетика. Бројните
самостојни изложби во Бугарија и светот но и награди сигурно се
во правец да продолжи со посветеноста, вербата во уметноста и
истражувањата при создавањето на нејзиниот убав имагинарен свет.
Изложбата „Во потрага по несовршената убавина“ за јавноста во
Скопје беше отворена за јавноста до 13 октомври, а од 17 октомври
до 1 ноември 2018 истата беше поставена во Уметничката галерија
Безистен во Штип.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
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ОСТАНАТИ ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИИ
• партиципација со финансиски средства за печатење на авторска
книга;
• партиципација со финансиски средства за анкетни испитувања
како дел од докторат и неговата одбрана;
• донација на НВО секторот за поддршка и унапредување
на економскиот и образовниот развој во Р Македонија и
меѓународна соработка;
• еднократна финансиска помош за реконструкција на семеен дом
кој изгоре во пожар;
• еднократна финансиска помош за реализација на театарска
претстава;
• донација во добра за мисијата на фондација „Златна Рипка“,
во исполнувањето желбите на дечињата кои се борат со тешки
болести.
• донација на Здружението за култура и уметност Скопје, за
поддршка на манифестацијата „Денови на Европски Скопје“
• партиципација со финансиски средства за печатење на книга
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КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Лице за контакт: Марија Јанакиевска
Фондација Илија Камчев - Скопје
Tел +389 2 3099 509
Факс +389 2 3099 699
ул. Скупи 3А, 1000 Скопје
Р. Македонија
www.ilijakamchev.org
fondacija@ilijakamchev.org

19

Фондација Илија Камчев - Скопје ⋅ Tел +389 2 3099 509 ⋅ Факс +389 2 3099 699
ул. Скупи 3А, 1000 Скопје, Р. Македонија
www.ilijakamchev.org ⋅ fondacija@ilijakamchev.org

20

