ФОНДАЦИИТЕ ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО И ЏОРЏ СОРОС
КУС ИСТОРИЈАТ

Фондациите Отворено општество се основани од Џорџ Сорос, еден од најистакнатите филантропи
во светот кој, од 1984 година до денес, донирал повеќе од 13 милијарди долари од личното
богатство стекнато на финансиските пазари.
Отворено општество поддржува поединци и организации ширум светот кои се залагаат за слобода
на изразување, транспарентност, отчетна власт, и за општества кои промовираат правда и еднаквост.
Ваквите донации често се наменети за оние кои се соочуваат со дискриминација едноставно само
поради тоа што се, како што се Ромите во Европа и други групи кои се истуркани на маргините на
традиционалното општество.
Самиот Сорос на сопствена кожа ја искусил ваквата нетолерантност. Роден во Унгарија во 1930 година,
тој ја преживува нацистичката окупација којашто резултирала со убиство на повеќе од 500.000 унгарски
Евреи. Во 1947 година, кога на власт во Унгарија доаѓаат комунистите, Сорос заминува од Будимпешта за
Лондон, а потоа имигрира во САД, влегувајќи во светот на финансиите и инвестициите, каде подоцна ќе
го стекне своето богатство.
Својата филантропска дејност Сорос ја почнува во 1979 година, со доделување стипендии за црните
студенти од Јужна Африка за време на апартхејдот. Во 1980-те години од минатиот век, тој помага во
промоцијата на отворена размена на идеи во комунистичка Унгарија, а по падот на Берлинскиот ѕид се
обидува да ги зајакне демократските практики и институции во Источна и Средна Европа.
По завршувањето на Студената војна, тој ги проширува неговите филантропски активности во
САД, Африка и Азија, поддржувајќи широк спектар на нови заложби за создавање поодговорни,
транспарентни и демократски општества.
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01

 енес, Фондациите вклучуваат Дваесет и три национални и регионални
Д
канцеларии, при што секоја од нив има сопствен локален советодавен
одбор чиишто членови ја следат работата и ги формулираат приоритетите за
финансирање, за тие да ги задоволат локалните потреби.

02

 рвата фондација е основана во Унгарија во 1984 година, додека најновата е
П
формирана во Мјанмар во 2016 година.

03

 ондациите обезбедуваат до 33% од финансиите на голем дел од
Ф
организациите со кои работат, со цел да се гарантира нивната автономија и да
се воспостави солидна финансиска основа за нивната работа.

04

 ондацијата е втората најголема приватна филантропска организација во
Ф
САД, по Фондацијата „Бил и Мелинда Гејтс“. Континуираната традиција за
филантропско донирање од страна на успешни бизнисмени во САД потекнува
одамна, со активностите на поединци како што се Ендру Карнеги и семејствата
Рокерфелер и Форд.

05

 ондацијата е најголемиот приватен финансиер на заложбите за поддршка
Ф
на ромското малцинство во Европа.

06

 очнувајќи од 1993 година, фондациите обезбедиле десетици милиони
П
долари за хуманитарна помош и спасувачки активности за време на војните
во земјите од поранешна Југославија, особено за време на опсадата на
Сараево.

07

 о САД, фондациите работат од 1996 година. Програмите во САД се
В
финансираат со околу 17% од вкупниот износ на финансиските средства и
вклучуваат поддршка на реформата на кривично-правниот систем и законите
за дроги, зајакнување на демократското учество и поддршка на хумани закони
за имиграција.

08

 дново и одново, фондациите отвораат политичка дебата за контроверзни
О
прашања кои другите донатори можеби ги избегнуваат. Горди сме на нашата
работа со лица кои се исфрлени од општеството само поради она што се.

09

 мето на фондациите го одразува влијанието на филозофијата на Карл
И
Попер врз нашиот основач. Во својата книга „Отвореното општество и
неговите непријатели“, Попер аргументира дека ниедна филозофија или
идеологија не е финален арбитер на вистината и дека општествата може
да процветаат само кога дозволуваат демократско владеење, слобода на
изразување и почитување на правата на поединецот.
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THE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
AND GEORGE SOROS
A BRIEF HISTORY

The Open Society Foundations were founded by George Soros, one of the world’s foremost
philanthropists, who since 1984 has given away over $13 billion of a personal fortune made in the
financial markets.
Open Society has supported individuals and organizations across the globe fighting for freedom
of expression, transparency, accountable government, and for societies that promote justice and
equality. This giving has often focused on those who face discrimination purely for who they are,
such as Europe’s Roma people, and others pushed to the margins of mainstream society.
Soros has experienced such intolerance first-hand. Born in Hungary in 1930, he lived through the
Nazi occupation, which resulted in the murder of over 500,000 Hungarian Jews. In 1947, as the
Communists took power, Soros left Budapest for London and then emigrated to the United States,
entering the world of finance and investments where he was to make his fortune.
Soros began his philanthropy in 1979, giving scholarships to black South Africans under apartheid.
In the 1980s, he helped promote the open exchange of ideas in the Communist Hungary; after the
fall of the Berlin Wall, he sought to strengthen democratic practice and institutions across East and
Central Europe.
With the Cold War over, he expanded his philanthropy to the United States, Africa, and Asia, supporting a
vast array of new efforts to create more accountable, transparent, and democratic societies.

QUICK FACTS
TOTAL BUDGET IN 2017

$914.7M
TOTAL OPEN SOCIETY
EXPENDITURE SINCE 1984

$13B

TOTAL NUMBER
OF STAFF WORKING AT
OPEN SOCIETY

+1500
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FACTS ABOUT
THE
OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

01 T
 he Foundations today include twenty three national and regional
Foundations, each with its own local board whose members oversee the
work and shape funding priorities to meet local needs.
02 T
 he first foundation was established in Hungary in 1984, and the newest
opened in Myanmar in 2016.
03 T
 he Foundations provide no more than 33% of the funding to the vast
majority of the organizations we work with, in order to ensure they maintain
their autonomy and establish a sound financial basis for their operations.
04	
The Foundations are the second largest private philanthropy after the Bill
and Melinda Gates Foundation. The continuing tradition of philanthropic
giving by successful businessmen in the U.S. dates back to individuals such
as Andrew Carnegie and the Rockefeller and Ford families.
05	The Foundations have been the largest private funder of efforts to
support Europe’s Roma minority.
06	Beginning in 1993, we provided tens of millions of dollars for
humanitarian aid and relief efforts during the wars in the countries
of the former Yugoslavia, especially in besieged Sarajevo.
07 W
 e have been working in the United States since 1996. Our U.S.
programs account for around 17% of our funding work, which includes
supporting reform of the criminal justice system and drug laws,
strengthening democratic participation, and supporting humane
immigration laws.
08	Again and again, the Foundations have joined policy debate on
controversial issues that other funders might avoid. We are proud to
work with people who find themselves being shunned by society simply
because of who they are.
09 O
 ur name reflects the influence on our founder of the philosophy of Karl
Popper. In his book Open Society and Its Enemies, Popper argues that
no philosophy or ideology is the final arbiter of truth, and that societies
can only flourish when they allow for democratic governance, freedom of
expression, and respect for individual rights
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