ПРЕДЛОГ ЗА СТРАТЕШКИ ПЛАН на ФЕАНИ за 2018-2023

I. ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ
За изработка на овој план беа одржани бројни состаноци на ФЕАНИ од последното
Генерално собрание на ФЕАНИ во 2016 година.
Тие резултираа со неколку документи кои се наведени во Анекс I.

II. МИСИЈА
Мисијата на ФЕАНИ од 1951 година е "да биде единствен глас за инженерската
професија во Европа, да го олесни взаемното признавање на инженерските
квалификации во Европа и да ја зајакне позицијата, улогата и одговорноста на
инженерите во општеството".

III. ВРЕДНОСЕН ПРЕДЛОГ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЧЛЕНКИ
1/ Пристап до европска мрежа: Брисел е местото каде што се донесуваат стратешки и
политички одлуки.
2/ Годишна конференција и национален форум за членови: клучни настани за
вмрежување за да се референцираат идеи.
3/ Ажурирање на индексот на ФЕАНИ кој се развива во европска база на податоци за
инженерска едукација.
4/ Соработка со други организации и институции на ЕУ за зголемување на влијанието.

IV. СТРУКТУРА
Структурата на ФЕАНИ ја сочинуваат: Генералното Собрание, Извршниот Одбор,
Форумот на Национални Членки, ЕМС, Централниот Секретаријат и настанот “Ден на
Европските инженери”. Овој стратешки документ има за цел да формира дополнителна
Советодавна група за "Инженери Европа" за да обезбеди вклученост и трансфер на
знаење на други засегнати страни во рамките на ФЕАНИ.

V. ПРОИЗВОДИ И ПАРТНЕРСТВА
Производи се EUR ING, ENG CARD и INDEX на инженерските институции и програми.
Постојат партнерства со BEST, SEFI, EYE, ENAEE и ERASMUS+ проекти.

VI. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ
ФЕАНИ мора да стане авторитарен глас на инженерите во Европа и затоа - како
најголема европска мрежа за инженерската професија - повеќе се поврзува со други
европски мрежи на засегнати страни и организации т.н. чадори. За таа цел, ФЕАНИ ќе
формира - заедно со другите засегнати страни - нова "Советодавна група на
инженери Европа" (EEAG) во Q1-2018. Заинтересираните страни кои треба да се решат
се идентификувани како други професионални организации во областа на
инженерството, академските организации, индустријата/работодавачите и креаторите
на политиките (европарламентарците). Преглед на некои специфични организации кои
би можеле да се контактираат во иднина е наведен во Анекс II.

1/ Цели:
Идентификување и промовирање на заеднички теми и работни ставки кон поблиско
разбирање на засегнатите страни. Ова ќе се однесува на:
- Општи прашања: идните изгледи за работа и барања, професионални улоги на
инженерите во општеството, инженери како либерална професија итн.
- Образовни проблеми: STEM, развој на наставната програма, CPD, доживотно учење,
стручно образование и обука, акредитација, итн.
- Политички прашања: подготовка на заеднички ставови во врска со претстојната
регулатива на ЕУ, итн.
- Социјални проблеми: дигитализација, индустрија 4.0, зелена економија, итн.
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STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics; CPD : Continuous Professional
Development, LLL : Life Long Learning; VET : Vocational Educational Training

2/ Цели:
- Преку соработката со индустријата и другите засегнати страни обезбедете единствен
глас на инженерите во Европа, кои се слушаат од ЕУ и добиваат институционална
тежина како професија и организација (станете контакт лице за ЕУ во врска со
инженерските теми).
- Проактивното вклучување на креаторите на политиките ќе го зголеми влијанието на
заедничките изјави и ќе обезбеди влез и know-how за мрежата на национални членки.
- Несаканиот ефект може на подолг рок да резултира со полесно учество како проектпартнер во проектите финансирани од ЕУ (ERSASMUS +) и/или во зголемен број
членови на "Facebook".

3/ Како до целта?

Името ќе се прошири и да не се бара само влез од индустријата (што би било случај ако
тоа се нарекува "Советодавна група за индустрија на ФЕАНИ"), но исто така и оние на
другите подеднакво валидни групи на засегнати страни, како што е споменато.
Скрининг и инвентаризација на елементите на агендата со највисок приоритет на
другите групи на засегнати страни, ќе овозможат идентификација на три до четири
главни работни ставки или проекти за да започнете со (т.е. "повлечете", наместо да
"притискате").

4/ Состаноци и членство:

Членството во EEAG ќе се состои од клучните офицери на ФЕАНИ (Претседател,
Заменик, Благајник, Генерален Секретар и претседател на Форумот на Национални
членки), заедно со еден или двајца претставници на различните организации на
заинтересирани страни кои сакаат да се ангажираат (вкупен конзорциум од околу 15 до
20 учесници). Ќе има најмалку два состаноци годишно. Во зависност од
идентификуваните предмети, работата може да продолжи во помали подгрупи и да
вклучи други претставници на Националните членки на ФЕАНИ на волонтерска основа.

VII.

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

1/ Приход:

Во наредните години не се очекуваат дополнителни членови од EHEA кои значително
придонесуваат за приходниот буџет на ФЕАНИ. Планот предвидува дека бројот на
сегашните Национални членки на ФЕАНИ останува релативно стабилен, односно
помеѓу 32 и 34. Зголемувањето на надоместокот од 3% се планира да стапи на сила во
2020 година, а потоа повторно во 2023 година, односно приходот за членство ќе остане
околу 470 илјади евра. Приходите од други производи, како што се EUR ING и
скромното учество на ЕУ-проектот, се очекува да додадат уште 100.000 евра. Доходот
од спонзорство и "асоцијативни членови" се очекува до 2020 година и да расте во
наредните години.

2/ Трошоци:

Фазата на купување и започнување со овој план во 2018-2019 година ќе бара помош од
професионална - Агенција за комуникации и односи со јавноста во Брисел - во врска со
подготовката и следењето. Овој трошок е проценет на околу 50.000-75.000 годишно и е
регистриран како вкупни "трошоци на проектот" (вклучувајќи ги трошоците наменети
за "гостопримство" и организација на "настани" како што се конференции,
работилници итн. со други засегнати страни). Во секој случај нема да има одредба за
човечки ресурси во наредните години, но можно е да се ангажираат лица со скратено
работно време до 2020 година, ако приходите дозволуваат, како што се очекува.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Промет

575.000

575.000

590.000

610.000

620.000

625.000

Трошоци

554.000

555.000

575.000

585.000

585.000

600.000

Резултат

21.000

20.000

15.000

25.000

35.000

25.000

Акумулирани
резултати

21.000

41.000

56.000

81.000

116.000

141.000

Ликвидност

400.000

420.000

435.000

460.000

465.500

490.000

VIII.

ЗАКЛУЧОК:

ФЕАНИ ќе се движи од "пристап и односи" до "влијание, суштина и влијание врз
општеството" и ќе осигура дека инженерската професија во Европа зборува со
покохерентен глас и посилен продор во политиката. Ова ќе генерира членска вредност
и ќе бара поинаков вид на енергија и динамика за која надворешната експертиза во
почетните фази ќе биде најважна. Тоа е исто така план за репозиционирање на
Организацијата и за нејзино идно ребрендирање.

Анекс I: Литература

1/ Стратешки план на ФЕАНИ 2013-2017

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/Strategic_Plan_2
013_2017.pdf&t=1494434165&hash=9f8c7e902a68ec83aed265a1a28d1af1768743dc

2/ Резултати од стратешките истражувања на ФЕАНИ 2015
http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/FEANI_Survey_Str
ategic_Workshop_Final_Edition_status_19_June_15.pdf&t=1494434165&hash=4b77a77fef7
23c82cbfd4933005e9bc2c9ba8 cd2

3/ Извештај на Извршниот одбор на ФЕАНИ, Гримберген, 1 јули 2015
http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/158_EB_956_Min
utes_approved_159_mtg.pdf&t=1494435622&hash=e9ccc803056732b6894aea2eaa930552
b9cce405

и:

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/158_EB_957_Stra
t_Workshop_Minutes_w_Annex.pdf&t=1494432883&hash=f47c7841dcbd8c3f39babacc922
071eb384433d5

4/ Записник од Извршниот одбор на ФЕАНИ, Мадеира, 17-18 јуни 2016 година
http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/161_EB_006_Min
utes.pdf&t=1494432883&hash=b5b8fa061502f9d71307f0aa16c8c882a06d8e82

5/ Корпоративна загриженост (ФЕАНИ Север) - Стокхолм, 13 октомври 2016 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Events_FEANI_Meetings
/NMF_26_annex_THE_FEANI_CORPORATE_CONCERN_docx_final_v_1.pdf&t=1494433301&
hash=814c145bc17880897dda5 d6fa35b84c0a1733c5b

6/ Национален форум на ФЕАНИ - Стокхолм, 13 октомври 2016

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Events_FEANI_Meetings
/NMF_26_Notes_NMF_meeting_in_categories.pdf&t=1494433301&hash=c6db7b9f065392
db6f0d21cd4c9771ff87527245
и
http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Events_FEANI_Meetings
/NMF_26_Notes_NMF_meeting.pdf&t=1494433301&hash=e3edb9488d77326ec3a30c783d
6f6ef64b05103e

7/ Национални Членки Стратешка работна група на ФЕАНИ, Брисел, 30/11 и
01/12/2016 + 10/01/2017
http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/164_EB_026_Stra
tegic_TF_WG_and_NMF.pdf&t=1494434165&hash=b224f8fb5d7c76b2ecb823ab97c69b0c0
bf7aa26

8/ Форум за национални членки на ФЕАНИ - Брисел, 11 март 2016 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Events_FEANI_Meetings
/NMF_23_160311_NMF_Report.pdf&t=1494434067&hash=3488bcf5208dfdb3d027c39f391
9abcbc4c44744

9/ Извршен одбор на ФЕАНИ, Љубљана, 9 јуни 2017 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=2&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Board/165_EB_043_Strat
egic_Plan_20182023_003.pdf&t=1506002308&hash=90ec163f024bf3797e27ba93eff999b789051803

10/ Национален форум на ФЕАНИ - Хамбург, 31 август 2017

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=2&file=fileadmin/PDF_Docu
ments/Events_FEAN I_Meetings/NMF_30_Strategic_Plan_20182023.pdf&t=1506002211&hash=a053bba7f21582b04349e7259e1049a6ee832840

Главните заклучоци и клучните пораки на разните состаноци и трудови можат да се
сумираат во следните точки, без да се укажува на било какво рангирање:




















ФЕАНИ треба да се пренесе на помлада/неискористена публика.
Тешко е да се промовира ФЕАНИ на национално ниво поради недостаток на визија,
додека 77% од Националните членки укажуваат дека ФЕАНИ е важна за нивните
национални активности.
Можноста да се разгледаат позициите на ФЕАНИ сега не се користи.
FEANI мора да биде заснована на претплата, а не врз база на приходи. Приходите
не можат да се зголемат со зголемување на членарината.
ФЕАНИ има потреба од "заеднички проект", "голем проект".
Со членовите кои не плаќаат чл. 9 § 3 од Статутот треба да се постапува
поригорозно.
ФЕАНИ треба да предвиди теми како Индустрија со цел да ја одрази улогата на
инженерите.
ФЕАНИ треба да биде гласот на ЕУ за инженерите.
INDEX е највреден производ на ФЕАНИ.
Инженерската картичка повеќе не треба да биде приоритет бидејќи не
соодветствува на барањата на индустријата; таа се смета за најнеразвиена
услуга/производ на ФЕАНИ, додека Националниот информативен форум и
Информативните сигнали на ЕУ се сметаат за најефикасни.
Нема категории за членство, но треба да се земе во предвид вклучувањето на
компаниите.
Целта на ФЕАНИ треба да се преобликува во поголемо вмрежување.
ФЕАНИ треба да биде повеќе проактивен при креирањето на својата иднина.
Пожелен е поформален пристап при ангажмани со индустријата за да се привлече
внимание.
ФЕАНИ треба да се промени од позиција на контракција во развој и пораст.
Постои бездна помеѓу ФЕАНИ и инженерите на теренот.
Вклучувањето на "мобилноста" повеќе не е релевантно за мисијата на ФЕАНИ и
визијата може да се промени и да го позиционира ФЕАНИ како авторитарен глас на
инженерите во Европа ".









Во Извршниот одбор треба да има поголема застапеност на индустријата и
практичарите.
НМФ нема официјална позиција во рамките на статутите и ова треба да се
промени.
Појавата на концептот Engineers Europe може да бара измени на Статутот.
CPD е актуелна област на активност, но способноста на ФЕАНИ да обезбеди
материјална корист за Националните членки бара јасност.
ФЕАНИ треба да се поврзе со други организации/партнери.
Повеќе влијание и влијание на ниво на ЕУ.
Не истражувајте други струи на приходи освен годишните членарини.

АНЕКС II: Други организации на засегнати страни кои ќе бидат адресирани

4 ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ:

Европски организации или мрежи во Брисел:

Индустрија

Професионални
Организации

Академија

Креатори на
политиката

1.

2.

3.

4.

Индустриски здруженија
1.

BUSINESSEUROPE – www.businesseurope.eu

2.

CEEMET –

3.

ORGALIME – www.orgalime.org

4.

EAPM –

www.ceemet.org

www.eapm.com

Академски организации
5.

ENAEE –

www.enaee.eu

6.

SEFI – www.sefi.be

7.

BEST – www.best.eu.org

Професионални организации
8.

FEANI – www.feani.org

9.

EYE – www.e-y-e.eu

10.

ECEC – www.ecec.net

11.

EFCA – www.efcanet.org

Мрежи за создавање политики
12.

ITRE –www.europarl.europa.eu/committees/en/ITRE/members

13.

IMCO www.europarl.europa.eu/committees/en/IMCO/members

14.

CULT – www.europarl.europa/eu/committees/en/CULT/members

15.

UIIN – www.uiin.org

16.

Etc. (EUROCHAMBRES, …)

