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ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИЦИ и ТРЕНИНЗИ  ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ И 

ВЕШТИНИТЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА, ПРЕКУ 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА  ПОДОБРУВАЊЕ 
НА НИВНИОТ ЛИЧЕН РАЗВОЈ, КОРИСТЕЊЕ НА 

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА, ПЛАТФОРМИ ЗА 
МАРКЕТИНГ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО, ШТО СЕ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО  МОДЕРНИТЕ ПОТРЕБИ НА 
ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ И 

ОЛЕСНУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНОСТА.



1. Организирање на интернационални 
состаноци

2. Изработка на интелектуални аутпути
3. Реализација на тренинзи
4. Организирање настани и 

конференција



1. РЕАЛИЗИРАНИ ЧЕТИРИ ТРЕНИНЗИ ЗА 
НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА – ОБУЧЕНИ 64 НЕВРАБОТЕНИ 
ЛИЦА 

2. ПОДГОТВЕНИ 4 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ АУТПУТИ
3. КРЕИРАН ОФИЦИЈАЛЕН WEB САЈТ
4. КРЕИРАНО ОФИЦИЈАЛНО ПРОЕКТНО ВИДЕО
5. РЕАЛИЗИРАНИ СЕРИЈА СЕМИНАРИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ
6. ОРГАНИЗИРАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА



Вкупно 64 учесници вклучени во проектот 
кои  се стекнаа со знаења од областите, 
како што се:

1. Личен развој
2. Професионален развој
3. Подготовка на предлог проектни 

апликации
4. Маркетинг и Интернет маркетинг
5. Бизнис, иновации и претприемништво



O1 – Водич – Професионален и личен развој
O2 – Водич – Проектен менаџмент
O3 – Водич – Интернет маркетинг
O4 – Водич – Иновации и претприемништво



 - се охрабрија  иницијативите за вработување и 
самовработување;

 - се охрабри иновативноста и креативноста кај невработените 
лица;

 - се применија нови  иновативни форми на учење;
 - се развие практичното знаење во областа на 

претприемништвото, маркетингот и бизнисот;
 - се развија компетенциите на невработените лица во областа 

на менаџментот и професионалниот и личниот развој;
 - се охрабрија невработените лица да развиваат иницијативи 

за социјално претприемништво; 
 - се охрабрија  невработените лица да бидат креативни во 

врска со нови работни места преку примена на интернет и 
информациските платформи. 



http://www.ces.mk/proekt-
pat-do-vrabotuvanje

http://www.ces.mk/proekt-pat-do-vrabotuvanje






3. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ
(Создавање и одобрување на нови наставни 

програми за кратки курсеви)
A) Курикулум за меки вештини
B) Курикулум за претприемништво
4. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
(Стручни тренинзи за жени од мултиетничките 

заедници 



Обезбедена одржливост на проектот 
на две нивоа

A. Одржливост на проектните 
резултати

B. Одржливост на проектниот 
концепт



 Користење на интелектуалните аутпути во 
редовните тренинзи

 Користење на WEB страницата за промоција на 
сопствените тренизи и услуги

 Воспоставена нова менаџментска структура во 
партнерските организации

 Создавање нови форми на тренинзи за 
невработени
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1. Воспоставена нова соработка со други партнерски 
институции од ЕУ. (SCAW проект во тек - KA2 2016) 

 Развој на нови ефекти и поединечни оријентирани 
модели на водочи за тренинзи во услужниот сектор, 
базирани на направената оценка во земјите партнери 

 Зголемена прифатеност за професијата готвач и келнер 
и намалување на невработеноста помеѓу младите

2. Во рамките на проектот ќе бидат изработени 
следните интелектуални аутпути:

 Тренинг анализа за пазарот на трудот, која се оденсува 
на келнери и готвачи 

 Развивање на водич за келнери
 Развивање на водич за готвачи
 Извештај со препораки за подобрување на посоечките 

стандарди за келнери и готвачи на европскиот пазар на 
труд.  
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 Користење на креираните интелектуални 
аутпути од страна на други тренинг центри

 Користење на креираните интелектуални 
аупути од страна на институциите кои се 
креатори  на политики

 Користење на WEB страницата од страна на 
заинтересирани учесници за присуство на 
ВЕТ тренинизи
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Ви благодарам
на вниманието !
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