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GOOD FOOD IS GOOD MOOD

СО ДОБРА ХРАНА ДО 
ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ



Проектот е Стратегиско партнерство во рамките 

на програмата Еразмус+.

Цел:

подобрување на вештините и компетенциите на

младите невработени лица од угостителскиот сектор

(професии готвач и слаткар)

и нивно поврзување со работодавачите.



Период на спроведување на проектот:

01.09.2019- 30.04.2022година *

Вкупно 32 месеци, од кои 20 месеци се поддржани со 

финансирање од програмата Еразмус+.



Партнери во проектот:

1. Инсигнаре од Португалија, стручно училиште за 

профилите: готвач, келнер, рецепционер и 

туристички работник. 

2. Егина, иновативен центар за обука, образование 

и мобилности од Умбриа, Италија.



Резултати:

1. Прирачник за слаткари “IT’S CAKE O’CLOCK”

2. Прирачник за готвачи “LIVE, LOVE, COOK!”

3. Препораки за подобрување на стандардите за 

професиите готвач и слаткар



Резултати:

4. Реализирана практична обука за меки и 

претприемачки вештини на слаткари и готвачи во 

Македонија.

5. Реализирана онлајн обука за готвачи од 

партнерите од Португалија.

6. Реализирана обука за слаткари во Италија.



Резултати:

Директни корисници на обуките четириесет млади 

готвачи и слаткари од сите три партнерски земји.

Директно вклучени во проектни активности двојно 

повеќе млади готвачи/слаткари, наставници, 

работодавачи од секторот и искусни шефови на 

кујни.

Индиректни корисници над 1000 стејкхолдери.



Резултати:

Изготвени шест видео туторијали за подготовка на 

автентични национални јадења од С. Македонија, 

Португалија и Италија.

Изготвени три промотивни видеа од учениците 

(готвачи/слаткари) со познати шефови на кујни и 

професионалци од гастрономијата.



Резултати:

Реализирани 6 транснационални состаноци меѓу 
партнерските организации:

1. 12-13.12.2019година во Скопје

2. 07.05.2020 Онлајн via Skype 

3. 01.12.2020 Онлајн via Skype 

4. 18.02.2021 Онлајн via Zoom 

5. 09.12.2021 Онлајн via Zoom 

6. 31.03.2022година во Перуџа, Италија.



Резултати:

Презентирани проектните резултати пред 

претставници од угостителската дејност и 

други засегнати страни во Фолињо, 

Италија (08.04.2022година). 



Резултати:

Воспоставени партнерства и вмрежување во 

интернационални рамки на организациите учеснички во 

проектот, младите готвачи/ слаткари и останати активни 

партнери во секторот храна и угостителство.

Разменети искуства знаење меѓу сите чинители.

Подобрени претпоставките за иден развој на професиите 

слаткар/готвач.



Детали за проектот, резултатите, прирачниците... на 
веб страната на Академија ЦЕС:

https://ces.mk/proekti/good-food-is-good-mood/

И на веб страниците на партнерските организации:

https://www.egina.eu/en/projects/good-food-is-good-
mood/

https://www.insignare.pt/pt/5342/good-food-is-good-
mood

https://ces.mk/proekti/good-food-is-good-mood/
https://www.egina.eu/en/projects/good-food-is-good-mood/
https://www.insignare.pt/pt/5342/good-food-is-good-mood


Ви благодариме за вниманието!
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