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Здружението за образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е граѓанска организација 
основана во Октомври 2018 година согласно Законот за здруженија и фондации со основна цел за 
промовирање и развој на европските вредности преку организирање и реализација на 
истражувачки и едукативни проекти од областа на европските вредности, меѓуетничките односи, 
човекови права, пазарот на капитал, медиуми и комуникации и други соодветни активности, како 
семинари, конгреси, тренинзи, обуки и слично. 

Мисија 

Мисија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да открие и одговори на секоја потреба и ситуација во 
општеството преку создавање на институционална промена, подобро граѓанско образование, да 
потикне граѓански активизам при тоа нудејќи простор за доживотно учење, простор за личен и 
социјален развој. 

Визија 

Визија на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е да ги сплоти младите луѓе во партнерство со возрасните активно 
да учествуваат во социјалните процеси, да превземат лична одговорност за моменталната 
состојба и секако преку личен раст и развој да придонесат за креирање на подобро општество. 

Цел 

Цел на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е промоција и развој на европски вредности и стандарди, развој и 
развивање на меѓуетничка толеранција и еднаквост, подигнување на свеста на граѓаните во 
остварување на нивните човекови права, развој и подобрување на економската соработка со 
земјите од Европската Унија, развој и промовирање на проекти од сферата на медиумите и 
комуникациите, други цели со кои ќе се придонесе за градење на позитивно јавно мислење во 
врска со остварувањето на ЕУ аспирациите во Северна Македонија. 

Основни начела на делување 

Основни начела на делување на здружението се засноваат на независност, јавност, 
транспарентност, непрофитност, непартиско делување и иницијативи во јавниот живот. 
Решенијата во статутот се во согласност со решенијата предвидени во Законот за здруженија и 
фондации. 

Делување 

Доминантно ниво на делување на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во статутот, стратегиите и други 
референтни документи е дефинирано како национално. 
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Обраќање за 2021 година 
 
Почитувани, 
Ми причинува големо задоволство да се обратам по повод активностите и стратегијата која ќе ја 
имплементира Здружението за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во 2021. 
 
Во овие три години од нашето постоење посветено работевме на неформална едукација кај 
населението во РСМ преку развој на нови, отворени и комплементарни приоди кои ќе ни 
овозможат создавање на поефикасна мрежа на идни соработници кои работат за општото добро 
во државата. 
 
Изминатава година беше година на предизвици и адаптирање поради глобалната пандемија и 
Ковид-19 кој го зафати светот. 
 
Посебен придонес во остварувањето на зацртаниот план и целите во 2020 година дадоа 
професионалци во своите области кои пројавија интерес и ни помогнаа во реализирање на 
зацртаните планови и цели. Затоа би сакала да им се заблагодарам на сите од свое лично име и 
од име на организацијата. Тоа се пред се наши блиски пријатели кои без никаква финансиска 
надокнада учествуваа во скоро сите проекти кои ги реализиравме. Искрено им благодариме за 
ангажманот, мотивираноста и пожртвуваноста во овие тешки времиња за нашата земја. 
 
Да бидеме свесни дека светот нема да се прилагоди на нас туку ние мораме да се прилагодиме на 
него. Зато потребно е да донесеме квалитетни одлуки и да се фокусираме на нашите цели. 
Секогаш е полесно да се каже отколку да се направи! 
 
2020 беше предизвик за сите нас. 
 
Затоа сугерирам, да ги искористиме сите прилики кои ги има секој еден од нас, а можеби и не ги 
гледа. Веруваме дека 2021 ќе биде подобра во секое поле. 
 
Тука сме за вас и ќе ви помогнеме да го пронајдете сопствениот потенцијал, да напредувате, да 
бидете успешни во семејството и во деловниот живот. 
 
Секој еден од нас може да успее! Потребена ни е само лична мотивација, план, желба и акција за 
реализација. Голем дел од населението во Македонија нема никаков план, седи и чека да помине 
цела оваа моментална ситуација. Не се развива себе си, не го развива бизнисот и работата во 
склад со околностите кои ги носи глобалната пандемија и ситуација. Затоа ние како организација 
решивме преку предвидените програми усвоени за 2021 да стоиме на услуга на граѓаните се со 
цел да инспирираме, едуцираме и помогнеме во секое поле од нашето делување. Стоиме 
отворени за секаков вид на соработка и се што ќе регистрираме како потреба и предлози. 
 
Сите ние имавме зацртани планови во животот кога започна Ковид-19 кризата и увидовме дека не 
функционираат, што и беше логично поради целата ситуација глобално. 
 
Затоа ние како граѓанска организација стоиме на услуга на граѓаните и ќе го дадеме својот 
максимум за рестартирање на секој еден од нас во контекст на успешност и прилагодување на 
новата реалност. 
 
Да бидеме упорни, тоа ќе ни помогне при решавање на проблемите. На тој начин ќе ја поттикнеме 
и подобриме сопствената кретивност, но и значителното позитивно влијание врз способност за 
решавање на проблемите. 
 
Совладувањето на нови вештини е патоказот кој води кон успех, личен и успех на оппштеството. 
Нешто што треба да го создаваме со мудрост. Затоа мораме да се движиме напред, со полн гас за 
да не останеме на исто место. 
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Секој од нас има моќ и можност да постигне се што ќе посака во животот едноставно така што во 
доволна мерка ќе им помогне на другите да го постигнат она што ќе го посакаат. 
 
За 2021 година усвоивме нова програма и стратегии кои веруваме дека ќе направат позитивна 
промена во општеството. 
 
Стратешки приоритети во 2021: 
    Едукација, мотивација, инспирација на млади во кариерен развој 
    Зајакнат и консолидиран младински сектор 
    Учество во создавање услови за развој на заедницата 
    Зајакнување на младинско учество и активизам 
    Неформално образование на возрасни 
    Уметност и култура како алатки за социјален развој 
    Организација на научни конференции 
    Публикации од особена важност за граѓанскиот сектор 
    Подобрување на физичкото здравје на населението преку он-лајн видеа на тема јога. 
 
Во 2021, Здружението за образовно истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ќе ги спроведе 
следните проекти и активности: 
    Неформално образование поддршка на граѓанскиот сектор (средношколци, студенти, младинци 
до 29 год.) за развивање на комуникациска писменост преку модел на директно граѓанско учество 
едукации на теми: 
1. - Комуникациски вештини 
    - Самодоверба 
    - Мотивација и инспирација 
    - Кариерен развој 
2. Финансиска писменост и едукација на население, консултации и совети на граѓани поврзани со 
запознавање на пазар на капитал, видови на финансиски инструменти како и можности за 
ефикасно управување/работење со лични финансии наменети за: 
    - Категорија 1: за средношколци, студенти, младинци 
    - Категорија 2: возрасно население 
3. Ментална хигиена за деца во претдушилишна возраст (градинки) 
4. Креирање интерактивна програма за подобрување на социо-емоционален развој на децата во 
предучилишна возраст и зајакнување на нивните капацитети преку подобрување на нивното 
ментално здравје 
5. Организација на научни конференции 
6. Поддршка преку јавни портали, гласила и медиуми за развој на граѓанскиот сектор и решавање 
на проблемите (локални) во заедниците 
7. Организација, логистичка поддршка и учество и на настани од уметност и култура како алатки за 
социјален развој 
8. Мапа на култура, едукација и спој на млади преку неформално образование преку користење на 
друштвена игра на тема град Скопје, наменет за млади од (15 – 29) 
9. Основи на дигитална писменост 
10. Едукативни виртуелни тури низ фотографии со поглед 360о за основно и средно образование. 
 
Веруваме во идна понатамошна соработка воостварување на заеднички цели во полза на 
граѓаните на РСМ и во оваа 2021 година. 
 
Со почит, 
Верица Пандилоска Гичева 
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ВОВЕД 

 

Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ со особена чест и 
задоволство ви го претставува завршниот извештај за 2021 година. Ова беше година во која како 
ГО имавме најголем импакт со фокус на млади, деца, воспитно образовен кадар. 2021 беше 
година на соработки со локална самоуправа, високо образовни институции од РСМ и странство, 
проект за млади, проект за деца и воспитно образовен кадар, реализизација на интернационални 
конференции и меѓународни соработки со домашни и странски високообразовни институтции, 
година во која издадовме монограмски публикации, книги на процедури, научни трудови, абстракти 
и промоции на истите, хуманитарна акција како и советуања на граѓани и други хуманитарни 
инцијативи и активности. 

2021 ја започнавме со реализирање на Интернационална Научна Конференција:  “Предизвици во 
менаџментот при пандемија КОВИД-19, професионални одговорности и човекови права“ 
каде водечки теми за работа на конференцијата беа: Економија во профили менаџмент, маркетинг, 
администрација, финансии, деловна информатика;  Право во профилите: Деловно, меѓународно, 
јавно и граѓанско право; Психологија: Образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко 
достоинство, развојна психологија, психологија на когнитивна перцепција.  

“Фокус на иднината – Заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19“ 
реализирана Интернационална Научна Конференција каде се осврнавме на сектор: Образование – 
Образованието ќе ни помогне да градиме иднина; Економија во профилите на финансии, 
сметководство, менаџмент, администрација, туризам, маркетинг, ревизија и деловна информатика; 
Право во профилите на јавно, граѓанско, кривично и деловно право;  Предизвици и иновации во 
интеграцијата на регионот на Западен Балкан во периодот на пандемијата; Стручни технички 
студии по механички, електрични, компјутерски профили и пошироко. 
Преку дигиталните комуникациски алатки и канали овозможивме услови на граѓаните на РСМ (но и 
на сите останати држави од каде се пријавија учесници) преку учество и претставување на свои 
научни трудови да пронајдат пат и решение за сите предивици кои ни ги донесе глоблната 
пандемија и тоа во различни скетори и дејности.  

Во оваа 2021 година за првпат започнавме соработки на локално ниво. 
Реализиравме меморандум за соработка и заедничко разбирање во интерес на граѓаните со 
Општина АЕРОДРОМ. Ова беше почеток на плодна и успешна соработка.  
Станавме дел од НВО “ХАБ“ мрежа која делува на општинско ниво. 

Реализиравме меморандуми за соработка со сите детски градинки на територија на општината: 

ЈДГОА “СРНИЧКА“ со организациски објекти (клонови): 
- ЧЕКОРЧЕ управа 
- КАЛИНКА 
- ЦРВЕНКАПА 
- ИЗВОРЧЕ  
- БАМБИ 
- ЛАПЕ 

ЈУДГ “БУБА МАРА“ со организациски објекти (клонови): 
- БУБА МАРА управа 
- ПЧЕЛКА 1 
- ПЧЕЛКА 2 
- СОНЦЕ 
- ЛАВЧЕ 
- Центар за ран детски развој “СЛОНЧЕ“ Долно Лисиче 
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Реализиравме меморандум за соработка со основни училишта во Општина АЕРОДРOМ: 

- ООУ “Блаже Конески“ 
- ООУ “Димитар Македонски“ 
- ООУ “Љубен Лапе“ 
- ООУ “Ѓорѓија Пулевски“ 
- ООУ “Браќа Миладиновци“ 
- ООУ “Гоце Делчев“ 
- ООУ “Александар Македонски“ 

Реализиравме меморандум за соработка и со СУГС “Марија Кири Склодовска“ средното стручно 
училиште кое функционира на територија на општината. 
 
САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА е проект кој го реализиравме со Општина 
АЕРОДРОМ при што започнавме соработка на локално ниво и го реализиравме проектот во кој 
главен фокус беа младите на возраст од 16 до 29 години кои живеат на територија на општината. 
На вкупно 190 млади учесници (49 машки и 141 женски лица) им овозможивме зајакнување на 
капацитетите преку совладување на комуникациски вештини (soft skills), кариерно советување, 
обуки за креирање на мотивациско писмо (писмо за намера), поддршка при барање на работа и 
подготовка за интервју за вработување, стекнување на пректично работно искуство (платено 
практиканство).  
Во оваа 2021 година најважниот сегмент од едукациите беше психо-социјалната поддршка 
(зајакнување на лична самодоверба, мотивација) при остварување на крајната цел, вработување.  
Во склоп на проектот објавивме и монограмска публикација на тема НЕВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА. Реализиравме хуманитарна акција за жртви на семејно насилство кои живеат на 
територија на општината како и музички хепенинг. Како дел од активностите на овој проект беше и 
реализирање анкета која учесниците во проектот ја пополнија со цел креирање на јавно мислење и 
евалуација. 

Започнавме соработка и со Општина ЦЕНТАР, Скопје РСМ и реализиравме меморандум за 
соработка со ООУ “Св.Кирил и Методиј“ кое успешно функционира на територија на општината. 

МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ е проект кој го реализиравме во 
соработка со Општина ЦЕНТАР каде ги опфативме сите вработени во градинките (стручна служба, 
воспитувачи, негователки, психолози, дефектолози, логопеди) кои работат на територија на 
општината. Вкупно 161 лица (158 жени и 3 мажи) беа дел од обуките за социо-емоционален развој 
на деца од предучилишна возраст (преку креирани кастомизирани ресурси за работа со средна и 
голема група во градинките), емпатија помеѓу родители и воспитувачи, негователи како и 
надминување на предизвиците кои се последица од глобланата пандемија и ковид-19 криза. 
Реализиравем меморандуми за соработка со сите градинки на територија на Општина ЦЕНТАР, 
Скопје. 

ЈОГА ЗА ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА АКТИВНОСТ е проектот кој го реализиравме на национално 
ниво во соработка со стручно лице од областа (Ана Симоновска со која реализиравме меомрандум 
за соработка на тема јога) поддржано со двомесечни блог објави и видеа со практични вежби за 
лица со пречки во развојот “инклузија“ на граѓани кои се во изолација но и за сите останати кои 
сакаа да го зајакнат своето физичко и ментално здравје преку практикување на јога.  
Сите објави беа проследени на национално ниво преку објавување на блог страната на ЕУ 
ИНСТИТУТ Скопје и на портлите кои даоја медиска поддршка, БИТОЛАЊУЗ и ТАЈМ.МК. 

ОД БЛИСКУ СО.... е проект преку кој делувавме на национално ниво и тоа претставувајќи 11 
успешни личности кои преку свои лични приказни придонесоа за позитивно влијание во заедницата 
и подигнување на лична инспирација и мотивација на населението. 

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ (неформални обуки) за естрадните уметници  од Здружение на 
естрадни уметници ЕСТРАДА беа наменски креирани обуки каде преку 2 различни модули на 
едукација естрадните уметници ни ја дадоја довербата и ги усовршија своите комуникациски и 
преговарачки вештини заедно со надоградување на личните капацитети на тема принципи на 
машка и женска деловност.  
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30 лица музичари (9 жени 21 мажи) уметници, композитори, аранжери, изведувачи и групи беа дел 
од овие обуки со кои ги зајакнаа своите капацитети и знаења на тема комуникација. 

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО ВО БИЗНИСОТ беше реализирана обука за граѓани преку која сите 
учесници ги зајакнаа личните капацитети на тема невербална комуникација во деловното 
опкружување.  

ПРАКТИКАНТСТВО. Реализиравме договор за соработка со Национален Младински Совет во 
рамките на проектот “Млади Хаб- градење вештини за вработување, компетенции и можности за 
вмрежување на младите“.   
Двајца волонтери во “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 2021 година добија континуирана менторска 
поддршка и платена практикантска работа со целосен месечен надомест во времетраење од два 
месеци (40 часа неделно). Оваа активност беше финансиски поддржана од Британската Амбасада 
и претседателот на РС Македонија г-дин Стево Пендаровски. Практикантите беа вклучени во сите 
активности кои се одвиваа во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје.  

 
Би сакала јавно да се заблагодарам на сите горе наведени општини, членови, учесници на 
проекти, волонтери на Црвен Крст ОО Кисела Вода, професори-координатори на проектни 
активности, останати соработници, практиканти и индивидуалци кои придонесоја успешно да ги 
реализираме сите предвидени активности. 

Со почит, 
Верица Пандилоска Гичева  
Претседател на “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 
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Стратешки приоритети во 2021 година 

1. Зајакнување на меѓународна соработка со високо образовни институции и поттикнување на 
образовно истражувачки развој во РСМ 

2. Соработки со општини на територија на град Скопје 
3. Подобрување на ментална хигиена на граѓаните во услови на Ковид-19 
4. Соработка со основни училишта на територија на О. Центар и О. Аеродром 
5. Соработки со градинки на територија на О. Центар и О. Аеродром 
6. Учество во создавање услови за социо-емоционален развој на деца од предучилишна 

возраст и зајакнат капацитет на воспитно образовен кадар во градинките 
7. Кариерен развој на млади 
8. Зајакнување на самодоверба и мотивација на население на РСМ 
9. Поттикнување на млади за волонтерство, младинско учество и активизам 
10. Зајакнат капацитет на средношколци, студенти малдинци          
11. Издавање и промоција на монограмски публикации, книги на процедури и прирачници 
12. Едукација на население преку неформали обуки за зајакнување на личните капацитети на 

граѓанскиот сектор 
13. Едукативни блог објави и соработка со портали  
14. Организација на манифестации за млади и музички хепенинг 
15. Креирање на здрави животни навики преку практикување на јога како физичка активност во 

услови на глобална пандемија 

Во 2021 година, Здружението за образовно истражувачки развој  обезбеди: 

- Едукации на население; совети и консултации на граѓани; едукации на воспитно образовен 
кадар во градинките за социо-емоционален развој на деца во предучилишна возраст и 
емпатија со родители; едукации на тема комуникациски вештини (софт-скилс); психо-
социјална поддршка преку едукации и модули за мотивација, самодоверба, редукција на 
стрес и личен развој; кариерно советување на категорија средношколци студенти и 
младинци (16-29) преку проценка на копетенции, професионална ориентација и 
индивидуален личен развој; стекнување на практични искуство преку креирање на услови 
за општинско корисна работа, практикантство, волонтерство и вмрежување со 
работодавци. 

- Менторска поддршка која опфати континуирана одржлива комуникациска писменост, 
(консултации и совети)  

- Поддршка на граѓанскиот сектор преку објава на портали, телевизиски гостувања и остнати 
гласила и медиуми преку дијалог и развој на граѓанскиот сектор за решавање на локалните 
предизвици и проблемите во заедницата 

- Организација, реализација, логистичка поддршка и учество на конференции, настани од 
едукативно културен карактер како и настани за култра и уметност кои се одржаа во град 
Скопје но и он-лајн во соработка со релевнатни високо образовни институции, општини и 
останати невладини организации 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

III-та Интернационална Научна Конференција  
27 Февруари 2021 год. 10ч реализирана преку платформата ZOOM 

Тема: „Предизвици во менаџментот при пандемија КОВИД-19, професионални одговорности и 
човекови права“ 

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА: Овој настан имаше цел да ги поздрави меѓународните партнери на 
образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, 
институции за креирање на централни политики во земјата со цел цел да ги обедини 
истражувачите од областа на економијата, правото и психологијата, преку нивната работа да ја 
истакнат важноста денес и во иднина за развојот на образованието, деловниот сектор и 
целокупната интеграција на регионот на Балканот. 

Области (водечки теми за раб.) на конференцијата: Економија, Право, Психологија  
Економија во профили: Менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна 
информатика  

 Предизвици во управувањето за време на Covid-19  

 Потребни економски мерки  

 Ставови на владите кон приватниот сектор  

 Маркетинг предизвици  

 Нови можности за приходи  

 Продажба преку Интернет  

 Дигитална писменост за време на Ковид-19  

Право во профилите: Деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право  

 Човекови права  

 Работнички права за време на пандемија  

 Трговско право за време на пандемија  

 Почитување на законите и мерките за време на пандемија  

Психологија: Образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна 
психологија, психологија на когнитивна перцепција 

 Ментална хигиена за време на Ковид-19  

 Како да се контролираат стравовите  

 Совети против вознемиреност и депресија за време на ковид-19  

 Однесување на раководството кон вработените за време на Ковид-19 

Презентација на трудови и дискусии на пленарна седница и во посебни панели. 

Партнери во проектот: Универзитет Kолеџ за Бизнис од Албанија, Еуро Колеџ Куманово, 
Метрополитен Колеџ Скопје, Европски институт за менаџмент право и дипломатија. 

Опис на активноста: Справување со предизвик Ковид-19 криза и глобална пандемија преку 
споделување на интернационални искуства и мислења на меѓународна стручна конференција и 
објава на три надобри автоски труда од истата. 

Цел на пленарна седница: Презентирање на проблеми и заклучоци произлезени од глобалната 
пандемија на теми економија, право и психологија обработени од страна на 20 меѓународни 
академски учесници на конференцијата. 

Постигнат резултат: Зајакнат капацитет и меѓународна соработка со високо образовни 
институции од РСМ и странство, предложени 20 решенија за надминување на Ковид-19 и глобална 
криза во свера на економија, право и психологија, публикација во печатена форма најдобрите три 
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труда на англиски јазик избрани од организацискиот комитет и бордот во склоп на ЕУ ИНСТИТУТ 
Скопје.  

Назив на публикација: “THE BEST 3 PAPERS“  

ISBN 978-608-4880-01-1 COBISS.MK-ID 53840645 

 Проф. Д-р Беба Ракиќ, Факултет за Бизнис студии во Белград, Србија 

 Проф. Д-р Устијана Речкоска Шикоска, Универзитет за Информатика и Технологија “Св. 
Апостол Павле“ од Охрид, РС Македонија 

 Проф. Д-р Ибрахим Мала, Косово, Албанија 
 

VII-ма Интернационална научна конференција 
18 Јуни 2021 год. 10ч реализирана преку платформата ZOOM 

Тема: “Фокус на иднината – Заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19“ 

Цел на конференцијата: Универзитетскиот колеџ за бизнис заедно со своите партнери ја 
организираше VII-тата меѓународна научна конференција насловена: „Фокус на иднината – 
заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19“ како соработка помеѓу неговите три 
главни единици: Економски факултет, Правен факултет и Колеџ за високи стручни студии. Овој 
настан доаѓа оваа година како еден од формите за изразување на соработката меѓу страните 
преку развој на научно истражување во мултидисциплинарни области како што се: економија, 
право, образование, социо-политички науки и стручни студии.  

Партнери во проектот: Поддршка на партнерите во развојот на UCB VII-та меѓународна научна 
конференција се:  

 Институт за применети студии по бизнис – IASB – Тирана, Албанија;  

 ЕУ ИНСТИТУТ Скопје – Северна Македонија;  

 Љубљанска школа за бизнис – ВСПВ – Словенија;  

 Националниот педагошки универзитет Х.С.Сковорда Карков – Украина;  

 Висока школа за осигурување и финансии – ВУЗФ – Бугарија;  

 Балтичка меѓународна академија – Латвиска Република;  

 Универзитет Андреј Сагуна – Романија  

 Универзитетски колеџ „Канадски институт за технологија“ – Тирана, Албанија;  

Сите презентации на конференциските трудови ќе бидат објавени во изданието за кодекси за ISBN 
и најдобро оценетите од Научниот одбор се објавени во издание на „Научен журнал за 
професионални студии (SJPS)“со E-ISSN 2520-0933 и ISSN 2412 -5865 (Печати) код.  

Официјален јазик на конференцијата беше албански и англиски јазик. Конференцијата се одржа на 
18 Јуни 2020 година, во близина на просториите на оваа институција, во Конференциската сала на 
зградата Б на Универзитетскиот колеџ за деловен кампус. 

Области (водечки теми за работа) на конференцијата: 
За подобро организирање на развојот на пленарните сесии паралелно, ја насочивме поделбата на 
презентациите на оваа конференција според следниве области:  

 Образование 

 Економија, финансии и сметководство, менаџмент, маркетинг и туризам  

 Компјутерски науки, информатичка технологија  

 Професионални студии 

 Закон  
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Следните точки послужија како водечки теми за работата на Конференцијата, но тие не беа 
ограничувачки:  

Образование – Образованието ќе ни помогне да градиме иднина!  

 зајакнување на литературата, јазиците, образованието и општествените науки;  

 реформа во образованието;  

 Трендови во академско и практично истражување; 

 Образовниот систем наспроти пандемијата Ковид-19 

 Предизвик за учење на далечина / учење преку Интернет за наставници, различна работа и 
стрес;  

 Реформи на образованието во средно училиште и во основно училиште;  

 Проблеми на социјална изолација во учењето на далечина и психолошки последици врз 
младите;  

 Подобрувања во образованието за да се олесни интеграцијата во работниот процес и 
создавањето работни места;  

Економија во профилите на финансии, сметководство, менаџмент, администрација, 
туризам, маркетинг, ревизија и деловна информатика. 

 Улогата на дигитализацијата во образованието.  

 Глобална одржливост;  

 Предизвиците и можностите за постигнување на целите на одржлив развој (ЦДГ) 

 Предизвици и можности во економијата, управувањето и мултидисциплинарната 
перспектива на социјалните науки. 

Право во профилите на јавно, граѓанско, кривично и деловно право.  

 Динамика и проблеми во итни ситуации, во контекст на меѓународните односи.  

 Институционални и процедурални гаранции за време на пандемиската состојба;  

 Правата извршени од пандемијата Ковид-19 и реакциите на државите на неа;  

Предизвици и иновации во интеграцијата на регионот на Западен Балкан во периодот на 
пандемијата;  

 Законски права и финансии;  

 Заштита на малцинските акционери во фрагментирани акционерски друштва; Resp 
Одговор на катастрофи – тест и тренд за развој на општеството.  

 Одржување на животниот стандард – Одговорност на институциите и општеството.  

 Итни случаи – менталитетот од минатото.  

Стручни технички студии по механички, електрични, компјутерски профили и пошироко 

 Обновлива енергија 

 Автоматизација на роботски процеси  

 Електротехничко и електронско инженерство 

 Образование и информатичка технологија 

 Технолошки тренд по Ковид-19 

 Вештачка интелигенција и машинско учење 

Постигнат резултат: Зајакнат капацитет и меѓународна соработка со високо образовни 
институции од РСМ и странство, предложени 28 решенија за професионлаизмот како приоритет во 
едукација, бизнис и интегрираните процеси и тоа во свера на образование, економија, право и 
психологија, како и публикации во печатена форма;  еден публикуван научен труд во дигитална 
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форма (на македонски и англиски јазик) од страна на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје избран од 
организацискиот комитет и бордот во склоп на конференцијата. 
 
Назив на издадени публикации:  

1. PROCEEDINGS 2020 VII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   
“THE PROFESSIONALISM-AS A PRIORITY IN EDUCATION, BUSINESS AND INTEGRATION 
PROCES” 

ISBN 978-9928-275-66-0 

2. “Ментална хигиена во услови на Ковид-19 и глобална пандемија“  

ISBN 978-608-48880-05-9 

3. “Mental hygiene during Covid-19 and the global pandemic“ 

ISBN 978-608-4880-04-2 
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ПРОЕКТИ 

 

САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА  
 
Партнер во проектот: Општина АЕРОДРОМ-Скопје, Портал “БИТОЛАЊУЗ“- Битола 
 
Период на имплементација:  6 месеци 
 
Крајни корисници: Средношколци, студенти и младинци на возраст од 16-29 години (дел од нив 
спаѓаат во ранлива категорија на граѓани) кои живеат/учат на територија на Општина Аеродром. 
 
Опис на активноста: Кариерен развој на млади преку наменски креирани модули на обуки за 
вештини, мотивациски говорења и психосоцијана поддршка на млади на тема самодоверба и 
мотивација како модел за справување со предизвик Ковид-19 криза и глобална пандемија при 
аплицирање и вработување, објава на публикација, хуманитарна акција, музички хепенинг. 
 
Содржина на активноста: Интерактивни обуки за зајакнување на капацитетите на комуникациски 
вештини реализирани преку 7 модули на работа: невербална комуникација, вербална 
комуникација, писмена (електронска) комуникација, креирање на мотивациско писмо (писмо за 
намера), принципи на машка и женска деловност, психосоцијана поддршка преку зајакнување на 
самодоверба и мотивација, менторска поддршка, иднина и старт; блог објави на тема лична 
мотивација; блог објави на тема комуникација невербална/вербална; јавен настан; хуманитарна 
акција за жртви на семејно насилство; промоција на публикација; музички хепенинг; креирање на 
анкета за евалуација и јавно мислење; сведочења-тестемонијали од учесници. 
 
Цел на активноста: Обуки за комуникациски вештини (меки вештини), комуникација невербална и 
вербална; и справување со конфликти; поддршка при барање на работа, подготовка за интервју 
за вработување, давање препораки, поврзување со работодавач, континуирано менторирање, 
соработка со бизнис заедница; кариерно советување, индивидуален равоен план, 
професионална ориентација, проценка на компетенции; стекнување практично работно 
искуство, практиканство, волонтество, општински корисна работа, чираштво; психо-социјана 
поддршка, зголемување на самодоверба, зголемување на мотивација, позитивен оптимистички 
став, креирање позитивна слика за себе, редукција на стрес, личен раст и развој, креирање на 
позитивна слика за себе, зајакнување на сопстевната снага, надминување на фобии, стравови и 
аксиозност; крајна цел вработување. Крајната цел  на овој проект е ние како граѓанска 
организација да дадеме придонес во општеството да помогнеме кон подобрување на креирање 
сопствено квалитетно психичко и ментално здравје кое е дел од општото здравје. Здраво граѓанско 
општество значи и здрава држава. 
 
Постигнат резултат: Зајкнат капацитет на вкупно 190 учесници (од кои 128 млади учесници кои 
живеат/учат на територија на општина Аердром). 
 
БЛОГ објави во времетраење од 2 месеци на теми МОТИВАЦИЈА  
Информативна кампања за подигнување на мотивациска свест. 
 
 
Оваа активност е дел од проектот САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА И МОТИВАЦИЈА кој се 
реализира на територија на Општина Аеродром, Скопје. Како тим, несебично ги споделивме  
искуствата и информациите кои ги пренесовме на учесниците во проектот. Веруваме дека 
добиените информации и знаења ќе им користат на сите млади учесници. За лилчен раст и развој 
секогаш е потребно акција, движечка сила- мотивација како и желба за надградување на личен 
капацитет. 
 

 
 

https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
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За тоа што значи мотивација, каква е улогата на мотивацијата, зошто е важно еден човек да е 
мотивиран, какви видови на мотивација постојат, како младите и возрасните да се мотивираат и 
многу други корисни информации учесниците имаа можност да слушнат и научат преку циклус на 
блог објави на вебстраницата www.euinstitute.eu како и на www.bitolanews.com I www.time.mk 
 
1. Мотивација  
https://www.euinstitute.eu/samodoverba-komunikacija-motivacija/ 
2. Желба за успех 
https://www.euinstitute.eu/motivacija-zelba-za-uspeh/ 
4. Мотивациски циклус 
https://www.euinstitute.eu/motivaciski-ciklus/ 
4. Потреба 
https://www.euinstitute.eu/potreba-motivacija/ 
 
Во поглед на пандемијата, нашата мотивација за оваа клучна цел е да ги поттикнеме поединците 
кои се вон или во карантин, самоизолација и сите останати заинтересирани млади и возрасни 
граѓани да се мотивираат и работат на себе. Со наша поддршка и помош ментално да се 
активираат, да се смират, фокусираат и да ги остварат своите потенцијали. Кратко кажано да се 
носат со нормалниот животен стрес предизвикан од пандемија и да можат и покрај тоа да работат 
продуктивно на себе. 

Секој од нас е потребно да си ги подобри своите способности, без оглед на тоа колку години има. 
Важно е да има желба, мотивираност и да направи план за како тоа што поскоро да го 
имплементира во својот живот. Ова пред се прво за себе а потоа и за, семејствотот, општеството. 
 
 
 

 

  

http://www.euinstitute.eu/
http://www.bitolanews.com/
http://www.time.mk/
https://www.euinstitute.eu/samodoverba-komunikacija-motivacija/
https://www.euinstitute.eu/motivacija-zelba-za-uspeh/
https://www.euinstitute.eu/motivaciski-ciklus/
https://www.euinstitute.eu/potreba-motivacija/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b5/
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БЛОГ објави, повик за млади:  

 
 
1. Невербална комуникација - Говорот на телото во канцеларија 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-vo-kancelarija/ 
2. Невербална комуникација - Говорот на телото како алатка за изразување на статус, хиерархија и 
доминација 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-kako-alatka-za-izrazuvanje-status-hierarhija-i-dominacija/ 
3. Невербална комуникација - Говорот на телото преку облеката 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-preku-oblekata/ 
4. Невербална комуникација - Говорот на телото кај јасновидци и психијатри 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-kaj-jasnovidci-i-psihijatri/ 
5. Невербална комуникација - Говорот на телото на насилници 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-na-nasilnici/ 
6. Невербална комуникација - Говорот на телото преку очите 
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-telotot-preku-ocite/ 
7. Невербална комуникација – Дипломатијата и гоорот на телото 
https://www.euinstitute.eu/diplomatijata-i-ulogata-nagovorot-na-teloto/ 
7. Информација повик за млади 
https://www.euinstitute.eu/informaija-povik-za-mladi/ 
8. Информација за јавен настан 
https://www.euinstitute.eu/javen-nastan-samodoverba-komunikacija-motivacija/ 
9. Пријава за обуки на млади (16-29) 
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-
%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-16-29-%d0%ba%d0%be%d0%b8-
%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b0%d1%82-%d0%b8/ 
10. Информација за меморандум со Општина Аеродром 
https://www.euinstitute.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%
b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%bc-
%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-
%d1%81%d0%be/ 
10. Информација за “ХАБ Мрежа“ (млади) Општина АЕРОДРОМ 
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-
%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-
%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-
%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-
%d0%bd/ 
11. Информација за соработка со “МладиХАБ“ Практикантство на млади 
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-
%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-
%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-
%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/ 

https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-vo-kancelarija/
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-kako-alatka-za-izrazuvanje-status-hierarhija-i-dominacija/
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-preku-oblekata/
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-kaj-jasnovidci-i-psihijatri/
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-teloto-na-nasilnici/
https://www.euinstitute.eu/govorot-na-telotot-preku-ocite/
https://www.euinstitute.eu/diplomatijata-i-ulogata-nagovorot-na-teloto/
https://www.euinstitute.eu/informaija-povik-za-mladi/
https://www.euinstitute.eu/javen-nastan-samodoverba-komunikacija-motivacija/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-16-29-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b0%d1%82-%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-16-29-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b0%d1%82-%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-16-29-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b0%d1%82-%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-16-29-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b0%d1%82-%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d1%98%d0%b5/
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https://www.euinstitute.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%
ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0/ 
9. Информација за промоција на публикација НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
https://www.euinstitute.eu/promocija-na-publikacija-neverbalna-komunikacija/ 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.euinstitute.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://www.euinstitute.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://www.euinstitute.eu/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://www.euinstitute.eu/promocija-na-publikacija-neverbalna-komunikacija/
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ЈАВЕН НАСТАН 
 
“САМОДОВЕРБА“ – јавно говорење 
 

 

http://www.aerodrom.gov.mk/vest/6730 
 

 

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%
80%d0%b1%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0
%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/ 

 
 

http://www.aerodrom.gov.mk/vest/6730
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98/


НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

21 
 

Промоција на монограмска публикација – НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
https://www.euinstitute.eu/promocija-na-publikacija-neverbalna-komunikacija/ 

Интервју:  www.antoris.mk 

http://antoris.mk/verica-p-giceva-stapete-vo-akcija-i-pocnete-da-rabotite-na-
sebe/?fbclid=IwAR31xazstMuONrnvBBry-Kq0RuHBXiYjy8GdIazjCzCpSbjOQ3lF9k6vCVs 

 
 
 
Музички хепенинг во “Пакот на светлината“ 
 

 
 
 
 
 

https://www.euinstitute.eu/promocija-na-publikacija-neverbalna-komunikacija/
http://www.antoris.mk/
http://antoris.mk/verica-p-giceva-stapete-vo-akcija-i-pocnete-da-rabotite-na-sebe/?fbclid=IwAR31xazstMuONrnvBBry-Kq0RuHBXiYjy8GdIazjCzCpSbjOQ3lF9k6vCVs
http://antoris.mk/verica-p-giceva-stapete-vo-akcija-i-pocnete-da-rabotite-na-sebe/?fbclid=IwAR31xazstMuONrnvBBry-Kq0RuHBXiYjy8GdIazjCzCpSbjOQ3lF9k6vCVs
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4. Хуманитарна акција за жртви на семејно насилство кои живеат на територија на општината 

 
 

 

Одржани 7 модули на обуки: 

Модул 1: Самодоверба 
Модул 2: Комуникациски вештини 
Модул 3: Невербална комуникација 
Модул 4: Вербална комуникација 
Модул 5: Креирање на мотивациско писмо, CV, процес на интервјуирање за работа 
Модул 6: Принципи на машка и женска деловност 
Модул 7: Мотивација, иднина и старт 
 
 
Фотографии од он-лајн обуки: 
 

                                      
 



НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

23 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  



НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

24 
 

Активности: 

Свечено доделување сертификати во СУГС “Владо Тасевски“ 
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-
%d0%be%d0%b4/ 
 

 
 
 Свечено доделување на сертификати на учесници во проектот од СУГС “Марија Кири 
Склодовска“ 
 

 
 
 Свечено доделување на сертификати на учесници во проектот од Црвен Крст на Град Скопје 
Општинска Организација Кисела Вода 
 
https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-
%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-

https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/
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%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-
%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/ 
 

 
 
Волонтерите на Црвен крст на Република Северна Македонија учествуваа во проектот 
Самодоверба, комуникација, мотивација кој се реализира на територија на Општина Аеродром.  
 
ЕУ ИНСТИТУТ Скопје потпиша меморандум за соработка со Црвен крст на Република Северна 
Македонија- Општинска организација Кисела Вода. 
 
https://www.euinstitute.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%
b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-
%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-
%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/ 
 
 
 

 

  

https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/
https://crvenkrst-kiselavoda.org.mk/
https://crvenkrst-kiselavoda.org.mk/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/
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ТЕСТЕМОНИЈАЛИ ОД УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЕКТОТ 
 

 
 
Верувам дека проектот Самодоверба, комуникација, мотивација ќе придонесе кон клучни и 
долготрајни промени на проблемите кои ги има младината, како што се недостиг на финансиски 
средства потребни за дополнително усовршување. Важноста на овој проект се состои во 
социјалната интеграција на младите. Овој дообразовен процес е една од примарните цели на 
здружението. 

Во изминативе 6 месеци ЕУ ИНСТИТУТ Скопје презеде сериозно одговорна задача. Преку 
спојување на неформално образование во склоп на формалното образование, веруваме дека 
успеавме да направиме чекор напред во зајакнување на капацитетите на сите учесници кои беа 
дел од проектните активности. 

Ги опфативме ранливите категории на млади кои живеат и учат на територија на општината и сите 
останати млади од 16-29 годишна возраст кои изразија желба да научат повеќе за меките 
вештини потребни за личен кариерен развој. 
 
Верица Пандилоска Гичева – претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
 
 
 

https://www.euinstitute.eu/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/
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Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им пружа на децата, младите и возрасните 
моќ критички да размислуваат, да прават избор, и да си го подобрат животот. Го разбива 
затворнеиот круг на сиромаштија и е клучен елемент на економскиот и социјалниот развој. 

Кариерниот развој преку неформално образование е еден од приоритетите на ЕУ ИНСТИТУТ 
Скопје, особено кога се работи за млади луѓе од 16-29 годишна возраст на кој им е потребено 
зајакнување на капацитетите за личен раст и развој со цел полесно вработување. 

Изминатите обуки од проектот наменет за млади поттикнаа социјализација на младината, 
стекнување на нови потребни вештини, значајни за конкурентноста на пазарот на труд. 
 
Звонко Гичев, предавач и опративен директор во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, РСМ 
 
 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
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https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-
%d0%be%d0%b4/ 
 
Обуките за  „Комуникациски вештини“ на  ЕУ Институт, а поддржани од општина Аеродром и оваа 
учебна година  беа успешно реализирани со ученици од четврта година од  нашето училиште.  
Искрено се надевам дека oваа  плодна соработка со Здружението за образовно-истражувачка 
дејност ЕУ ИнститутСкопје и општина Аеродром ќе продолжи и во иднина. 

Како образовна институција, нам ни е особено важно да ги подготвиме нашите ученици за 
квалитетен и успешен живот. 

Живееме во време на комуникации, време кога секој од нас треба да  ја има вистинската 
информација и да  знае како да оствари комуникација со оние на кои таа информација им е важна и 
потребна. Основен предуслов за успех во животот е познавањето на комуникациските вештини.  

Посебна благодарност упатувам до предавачите  Верица Пандиловска Гичева и Звонко Гичев  кои 
со нашите ученици несебично ги споделија своето знаење и искуство во областа на комуникациските 
вештини. 

Александар Сибиновски- директор во СУГС “Владо Тасевски“ 
 

https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4/
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Покрај формалното образование, нашето училиште многу посветува и на неформалното 
образование на нашите ученици. Крајна цел ни е да ги подготвиме нашите ученици за животот и 
иднината која им претстои. Помогнеме и даваме поддршка  младите луѓе да станат  сестрани 
личности кои ќе бидат флексибилни,прилагодливи,ќе ги прифаќаат предизвиците во животот и 
успешно ќе се справуваат со различните животни ситуации. 

Комуникацијата е неизбежен и секојдневен дел од нашиот живот. Подготвувајќи ги учениците за 
понатамошен живот многу треба да посветуваме на  едукација и развој на соодветни комуникациски 
вештини кај учениците, доколку сакаме нашите ученици да бидат успешни. 

Сметам дека само доколку младите луѓе имаат развиено комуникациски вештини, критичко 
мислење, креативност и кооперативност  успешно можат да функционираат  во секојдневното 
семејно, социјално и професионално живеење. 

Токму затоа од непроценлива вредност и значење  беа реализираните обуки на тема  
„Комуникациски вештини“ кои Здружението за образовно-истражувачка дејност ЕУ ИНСТИТУТ ги 
реализираше со нашите ученици од четврта година.  
Особена благодарност до г-ѓа Верица Пандилоска Гичева и г-н Звонко Гичев за успешно 
реализираните обуки. 

Александра Цветаноска- педагог во СУГС “Владо Тасевски“ 
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https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-
%d1%83%d1%87/ 

Координатор на младите средношколци од хемиското училиште беше професор Александар 
Алексовски кој со особена позитивна енергија ги организираше учесниците. 
“Наставникот директно ги гледа потребите од различни вештини и знаења кај своите ученици. 
Понекогаш успева да им обрне внимание, да им помогне во совладување на истите, но понекогаш е 
потребен пристап и активности на организации од неформалниот сектор.  

ЕУ Институт е докажан партнер на младите луѓе, во многу сфери на нивното живеење. И овој пат, 
точно ги таргетираше горливите теми за секој средношколец и младинец во Проектот: 
„Самодоверба, комуникација, мотивација“ во кој учество земаа неколку десетици мои ученици.  

Морам да го истакнам начинот на кој предавачите Верица Пандиловска и Звонко Гичев им 
пристапија на младинците и преку едноставна, лесна и пријателска атмосфера, им помогнаа во 
афирмацијата и усовршувањето на меките вештини. Веќе се нетрпение очекувам следна соработка“. 

Професор Александар Алексовски – СУГС “Марија Кири Склодовска“ Општина Аеродром -  
Скопје, РСМ 

 
 

https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/
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Фото ученик, Ненад Петровски СУГС “Марија Кири Склодовска“–Општина Аеродором, Скопје РСМ 
 
Особено задоволство ми беше да присуствувам на овие предавања бидејќи сметам дека 
комуникациските вештини се мошне значајни во изградувањето на нас младите луѓе во зрели 
личности.Тие се неопходни за успешна конверзација меѓу луѓето, искажувањето на сопствените 
ставови поврзани со разни прашања и нивно споделување преку социјалните мрежи или во 
непосреден контакт. Сознанијата од овие предавања верувам дека ќе ми користат во 
понатамошното мое школување. 

Ана Марија Елена Давидова – Ученик,  
СУГС “Марија Кири Склодовска”-Скопје Општина Аеродром 
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Ги поздравувам сите млади учесници кои беа дел од овој проект САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА 
МОТИВАЦИЈА. Во услови на пандемија исклучително е важно да дадеме пред се психосоцијана 
поддршка а потоа несебично да споделиме знаење кои ќе им користи во иднина на овие млади луѓе 
кои допрва ги очекуваат животни предизвици во склопот на личната, интелектуална, духовна и 
емотивна надградба, се со цел на подобра емоционална комуникативна интеракција. 

Во овој проект работевме значително многу на лична самодоверба и емоционален импакт наречен 
секојдневна мотивација.  

Овој проект беше од исклучително значење за младите учесници и општината која го овозможи и 
поддржа овој проект. Направивме чекор напред не да и покажеме на младината, туку да ги научиме 
и потсетиме за некои човечки вештини, вредности, знаења кои седум милијарди луѓе тоа на оваа 
планета земја ги практикуваат. 

Младите се тие кои ја носат надежта и иднината во нас и ние во нив оти тоа го очекуваме. Како 
професор секогаш се радувам на работата со млади луѓе, ме инспирира менторско искуство. 
Верувам дека учесниците ја увидоја важноста на усовршување на вештини преку неформалното 
образование и преку невладиниот. 
 
Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи – Европски институт за менаџмент, право и дипломатија Скопје 
РСМ 



НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

33 
 

 
 
На завршниот настан беше присутен и гостин од Министерството за образование (МОН), Проф. Д-р 
Исмаил Алии кој е поддржувач на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје.  
 
“Ги поттикнувам сите учесници и кои беа дел од предавањта дека е исклучително важно успешно да 
го реализираат своето високо обарзование“.  
 
Проф. Д-р Исмаил Алии МОН, сектор за високо образование 
 
 

“Правото на работа едно од основните човеков права, а правото на инклузија и на 
вработување за сите е ставено високо а гендата на Обединетите нации“. 

 

 
  

https://www.euinstitute.eu/
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Потпишан меморандум за соработка со СУГС “Марија Кири Склодовска“ 
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%81-
%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8-
%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-
%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81/ 
 
“Верувам дека соработката со ЕУ ИНСТИТУТ Скопје е квалитетен почеток и добар начин да 
започнеме активно да работиме на тема, кариерен развој и усовршување на комуникациските 
вештини на младите. Како раководител и родител ценам дека ова е важна активност за СУГС 
“Марија Кири Склодовска“. Ние работиме за и во интерес на децата. Ќе ги поддржиме сите 
активности кои ќе придонесат за поквалитетен живот и нивен развој“. 
 
Блерим Небиу – директор на СУГС “Марија Кири Склодовска“ – Скопје РСМ 
 
 

  

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d1%83%d0%b3%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81/
https://www.euinstitute.eu/


НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

35 
 

 

 
Фотограф: ученик, Ненад Петровски СУГС “Марија Кири Склодовска“ – Општина Аеродором, 
Скопје РСМ 
 
 

 
 
Особено ни е драго што за првпат општината започна соработка со ова средно училиште преку ЕУ 
ИНСТИТУТ Скопје.  

Ова е прва индиректна соработка на општината со помош на граѓанска организација, Здружение за 
образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје која ги штити взаемните интереси.  

Невладиниот сектор цениме дека е особено важен како мост помеѓу институциите и училиштата, 
односно граѓаните на општината. 
 
Весна Марковска – координатор за еднакви можности на мажите и жените во Општина 
Аеродром 
 
 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
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Ни претставува особено задоволство што партиципиравме во проектот: Самодоверба, 
комуникација и мотивација, кој претставува длабоко стекнато знаење и инспирација на младите 
низ нивниот понатамошен живот.  

Искрено посакувам да соработката помеѓу Црвен крст на Република Северна Македонија-
Општинска организација Кисела Вода и ЕУ Институт Скопје продолжи и во иднина, се со цел 
зајакнување на капацитетите и ресурсите на двете организации. 

Благодариме на можноста и веруваме дека придобивките од едукативните сесии ќе бидат од 
големо значење за нашите волонтери кои претставуваат интегрален дел на нашата заедница! 
 
Дејан Ѓорѓиевски – секретар на Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска 
организација Кисела Вода 
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Кога се работи со луѓе, речиси секогаш се соочуваме со одредени предизвици при имплементација 
на активностите, но најважно од сѐ е што умееме брзо да се прилагодиме и соодветно 
одговориме.  

Го паметам моментот кога ја оствариме соработката со ЕУ Институт Скопје пред некој месец и 
колку истата беше на обострано задоволство. Од овој аспект сега, задоволството премина во 
стекнати вештини и проширени знаења во полето на личен раст и развој кај младите, за кои овие 
теми на едукација се секогаш актуелни и неопходни.  

Како млад човек, пред се сметам дека ваквите модули и проекти се секогаш приоритет и потреба, 
а дополнително задоволство ми претставува кога треба да ги поттикнам и мотивирам нашите 
волонтери кои секогаш се инволвирани на терен во рамки на нашите активности и често се 
случува да имаат потреба од дополнително знаење и компентенција за соодветен одговор.  
 
Маја Наумовска – координатор на волонтерите при Црвен крст на Република Северна 
Македонија- Општинска организација Кисела Вода. 
 
 

  

https://www.euinstitute.eu/
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Анкета за креирање на јвано мислење и евалуација: 
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МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

Период на имплементација: 2 месеци 

Партнер во проектот: Општина ЦЕНТАР, Скопје РСМ 

Крајни орисници: Стручна служба во градинките на територија на Општина ЦЕНТАР каде беа 
опфатени воспитувачи, негователки, психолози, дефектолози, логопеди кои се дел од работните 
колективи на градинските кои се наоѓаат на работат на територија на Општина ЦЕНТАР. 

Опис на активноста: Обуки за социо-емоционален разво на деца од предучилишна возраст и 
едукација на кадарот во градинките на тема комуникациски вештини, емпатија помеѓу родители, 
воспитувачи, негователи и деца. 

Содржина на обуките: Ментална хигиена за деца од предучилишна возраст(фактор стрес), 
Емпатија на воспитувачи и работа со деца, детектирање на агресија кај деца, 
комуникација(вербална/невербална), комуникација во колектив,работа со деца и родители за 
создавање услови за взаемна успешност. 

Цел на обуките: Креирање на интерактивна програма за подобрување на социо-емоционален 
развој на децата во предучилишна возраст и зајакнување на нивните капацитети преку 
подобрување на нивното ментално здравје. 

Постигнат резултат: Зајкнат капацитет на 161 лице стручна служба (воспитно обраовен 
кадар), негователки, вкупен колектив во градинките на територија на општина Центар.  

 
 
БЛОГ бојави: 

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-
%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/ 

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-
%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83/ 

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-
%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-
%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83-2/ 

 

 

  

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83-2/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83-2/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83-2/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d1%98%d1%83-2/
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Активности:  

 Доделување сертификати, благодарници 
 Тестемонијали од учесници во проектот 

Доделување на сертификати за успешно надгардени лични и колективни капацитети на воспитно 
образовениот кадар во градинките на Општина ЦЕНТАР Скопје, РСМ. 

 

 

Ја поздравувам идејата за реализација на овој проект. Важни ни се сите видови на активности со 
кои ќе придонесеме за стекнување на силна емоционална основа во раното детство како основа за 
понатамошен развој и позитивно влијание кое ќе се постигне во однос на кадарот, децата и 
родителите. 

Лидија Поповска – директор на ЈУДГ “Раде Јовчевски Корчагин“  
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Веруваме дека преку целосна имплементација на овој проект ќе ги реализираме предвидените 
цели и како резултат ќе имаме подобрено предучилишно образование. Спроведувајќи ги 
активнсотите очекуваме дека со проектот ќе ги подобриме политиките на раководење во 
градинките, ќе креираме подобрена рамка за понатамошна работа со децата. Со подобрено 
предучилишно образование на општествено ниво очекуваме зголемени капацитети на децата и 
воспитувачите.  

Децата се иднината во која секогаш е потребно да вложиме. 

Саша Богдановиќ – Градоначалник на Општина ЦЕНТАР 

 

 

Од особена важност беше реализацијата на овој проект. Продолжување на взаемната соработка 
преку организирање на интерактивни работилници, семинари, обуки и објава на публикации кои ќе 
придонесат за подобрување на квалитетот на кадарот а воедно и на синергијата помеѓу 
родителите, децата, воспитувачите. 

Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи – Претседател на Европски институт за менаџмент, право и 
дипломатија 
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Веруваме дека преку целосна имплементација на овој проект ќе ги реализираме предвидените 
цели и како резултат ќе имаме подобрено предучилишно образование. Спроведувајќи ги 
активнсотите очекуваме дека со проектот ќе ги подобриме политиките на раководење во 
градинките, ќе креираме подобрена рамка за понатамошна работа со децата.  

Со подобрено предучилишно образование на општествено ниво очекуваме зголемени капацитети 
на децата и воспитувачите.  
Децата се иднината во која секогаш е потребно да вложиме. 

Јагода Јанковска- раководителката на општинскиот Сектор за јавни дејности 

 

Ова е прва соработка која ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ја има со Општина Центар. Особено сме горди 
што сите градинки на територија на општината имаа позитивни реакции во однос на активностите. 
Верувам дека со овој проект направивме чекор напред во доедукација на кадарот во градинките на 
територија на општината.  

Ценам дека од особена важност е зајакнувањето на менталниот капацитет на децата и 
поттикнувањето на емоционалната интелигенција (зголемена способност за препознавање, 
изразување и контролирање на емоции) како и давање акцент на емпатијата преку стимулирање 
на внимание, контрола на импулси за воспоставување на здрави односи во животот преку учење 
на емоционални вештини. 

Звонко Гичев – предавач и оперативен директор во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
 

 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.centar.gov.mk/
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Секогаш сме расположени за активности кои ќе придонесат за зајакнување на капацитетите на 
кадарот односно на децата. Примената на стандардите за рано учење преку најразлични ресурси 
за развој на децата е добра практика за поттикнување на раното учење кај најмалите и најмилите.  

Во однос на кадарот, секогаш практикуваме надоградување на капацитетите преку едукации.  

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје се нашите нови соработници и пријатели со кои верувам дека кавлитетно ќе 
соработуваме и во иднина, на други теми и активности. 

Габриела Алабашовска – директор на ЈУДГ на ОЦ “Кочо Рацин“  

 

 

 

 

 

https://www.euinstitute.eu/


НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021 
Здружение за образовно истражувачки развој “ЕУ ИНСТИТУТ Скопје“ 

 

47 
 

 

Социо-емоционалниот развој на децата во предучилишна возраст е клучна вредност и основа за 
дефинирање на стандарди за рано учење и развој. Градењето на позитивна слика за себе, 
самодовербата, компетентноста во интеракција со околината и врсниците, способноста за 
разбирање пред се на сопствените емоции како и контролата на чувства се нешто на кое е 
потребно сите заеднички да работиме.  

Квалитетот на животот зависи од квалитетот на нашето ментално здравје и нашите комуникациски 
вештини. Општата цел на овој проект беше да создадеме стимулативна околина која ќе 
придонесе кон креирање на позитивен резултат како за децата така и за возрасните.  

Главната цел во идентификацијата на потреби беше поттикнување и подобрување на социо-
емоционален развој на целната група на деца во градинките како и креирање на квалитетна 
релација помеѓу децата, воспитно-образовниот кадар и родителите. 

Воспоставување на квалитетни релации помеѓу децата преку практикување и јакнење на 
емоционална интелигенција и емпатија секогаш ќе бидат наш заеднички стратешки приоритет. 

Верувам дека ова е само почеток на едно ново пријателство и стимулација за нов работен 
предизвик во иднина. 

Верица Пандилоска Гичева – претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
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Неодамна потпишаме меморандум за соработка. Ова ни беше прва активност со која ги 
потврдивме заедничките цели и интереси. 

Ружица Биџовска – директор на ЈУДГ на ОЦ “13 Ноември“ 
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Верувам дека ЕУ ИНСТИТУТ Скопје како дел од невладиноит сектор со поддршка на Општина 
Центар придонесе кон зајакнување на капацитетите на воспитувачите односно децата во 
предучилишното образование. 

Очекуваме да продолжи овој проект и наскоро да ги спроведеме и останатиот дел од проектните 
активности каде преку локални акции ќе ги вклучиме и родителите заедно со воспитувачите и 
децата. 

Преку взаемна соработка и инволвираност на директната и индиректна засегната целна група во 
проектот заеднички ќе допринесеме за подобрени капацитети за управување и кавлитетна 
комуникација во секојдневните односи.  

Верица Пандилоска Гичева – претседател на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 

 

  

 

 

 

  

https://www.euinstitute.eu/
https://www.centar.gov.mk/
https://www.centar.gov.mk/
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ЈОГА ЗА ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА АКТИВНОСТ ВО УСЛОВИ НА К-19 КРИЗА 

 

 

Период на имплементација: 2 месеци 

Партнер во проектот: Ана Симоновска повеќегодишен јога практикант и сертифициран јога 
учител, Портал “БИТОЛАЊУЗ“ Битола. 

Крајни орисници:  
Категорија 1 - Средношколци, студенти и младинци до 29 години 
Категорија 2 - Возрасно население со пречки во развојот “инклузија“ на лица со мултиплекс 
склероза 

Опис на активноста: Совети за самопомош и креирање здрави животни навики преку блог објави 
и видеа на тема јога, физичка и ментална активност. 

Содржина на обуките: Запознавање на населението на РСМ во областа на јога, различни вежби 
кои се практикуваат во удобноста на сопствениот дом. Јакнење на капацитетите на младите и 
семејствата кои имаат лица со попречености од аспект на физичко и ментално здравје.  

Цел на обуките: Подобрување на квалитетот на животот преку ипмлементирање на знаења на 
тема јога и зајакнување на физичкиот и ментален капацитет на граѓаните преку креирање на 
едукативни содржини и видео вежби пласирани на блог страната на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и 
БИТОЛАЊУЗ. 

Постигнат резултат: Зајакнат капацитет на знаења на тема јога, физичко и ментално здравје кај 
младо и возрасно население, со посебен ставен акцент на лица со посебни потреби. 

Вкупен буџет на проектот: Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот е 
реализиран бесплатно. 
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БЛОГ бојави: 

1. Јога за физичка и ментална хигиена во услови на ковид криза https://www.euinstitute.eu/joga-
za-fizicka-i-mentalna-higiena-vo-uslovi-na-kovid-kriza/ 

2. Од блиску со Ана Симоновска 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-ana-simonovska-nasiot-nov/ 

3. Јога на столче за горниот дел од телото 
https://www.euinstitute.eu/joga-na-stolce-za-gorniot-del-od-teloto/ 

4. Јога вежби на столче за долниот дел од телото 
https://www.euinstitute.eu/vezbi-na-stolce-za-dolniot-del-od-teloto/ 

5. Јога вежби во лежечка положба 
https://www.euinstitute.eu/joga-vezbi-vo-lezecka-polozba/ 

6. Јога вежби во седечка положба 
https://www.euinstitute.eu/joga-vo-sedecka-polozba/ 

Кастомизирани вежби - јога видеа: 

1. Јога на столче за горниот дел од телото 
https://www.euinstitute.eu/joga-na-stolce-za-gorniot-del-od-teloto/ 

2. Јога вежби на столче за долниот дел од телото 
https://www.euinstitute.eu/vezbi-na-stolce-za-dolniot-del-od-teloto/ 

3. Јога вежби во лежечка положба 
https://www.euinstitute.eu/joga-vezbi-vo-lezecka-polozba/ 

4. Јога вежби во седечка положба 
https://www.euinstitute.eu/joga-vo-sedecka-polozba/ 

 

 
 
 
  

https://www.euinstitute.eu/joga-za-fizicka-i-mentalna-higiena-vo-uslovi-na-kovid-kriza/
https://www.euinstitute.eu/joga-za-fizicka-i-mentalna-higiena-vo-uslovi-na-kovid-kriza/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-ana-simonovska-nasiot-nov/
https://www.euinstitute.eu/joga-na-stolce-za-gorniot-del-od-teloto/
https://www.euinstitute.eu/joga-vezbi-vo-lezecka-polozba/
https://www.euinstitute.eu/joga-vo-sedecka-polozba/
https://www.euinstitute.eu/joga-na-stolce-za-gorniot-del-od-teloto/
https://www.euinstitute.eu/vezbi-na-stolce-za-dolniot-del-od-teloto/
https://www.euinstitute.eu/joga-vezbi-vo-lezecka-polozba/
https://www.euinstitute.eu/joga-vo-sedecka-polozba/
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Проект: ОД БЛИСКУ СО...    
Период на имплементација: 12 месеци 
Крајни корисници: Граѓани на РСМ 
Опис на активноста: Интервјуа со етаблирани лица од различни професии 
Содржина на активност: Блог објави со инспиративни приказни на успешни луѓе од РСМ 
Цел на активноста: Мотивација на население 
Постигнат резултат: Креирано позитивно влијание во заедницата 
Вкупен буџет на проектот: Поради глобалната пандемија и Ковид-19 криза Проектот е 
реализиран бесплатно. 
 
БЛОГ мотивациски интервјуа: 
 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-prof-dr-zendel-abedin-shehi/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-m-r-svetlana-trninkova/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-aleksandar-sibinovski/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-pero-sardzoski/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-prof-dr-ustijana-reckoska-shikoska/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-milco-jovanoski/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-tanja-turundzieva/ 
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-goran-deskovski/ 
 

 
Проф. Д-р Устијана Речкоска Шикоска  

 

   
Проф. Д-р Зендел Абедин Шехи                 М-р Светлана Трнинкова - дефектолог     Ана Симоновска - јогаинструктор  
             

    
М-р Милчо Јованоски- лектор,новинар       Тања Турунџиева - нутриционист             Горан Десковски – фотограф  

 
 
  

https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-prof-dr-zendel-abedin-shehi/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-m-r-svetlana-trninkova/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-aleksandar-sibinovski/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-pero-sardzoski/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-prof-dr-ustijana-reckoska-shikoska/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-milco-jovanoski/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-tanja-turundzieva/
https://www.euinstitute.eu/od-blisku-so-goran-deskovski/
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ОДРЖАНИ ОБУКИ 
 
КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ 
 

 
 
Период на имплементација: 1 месец 

Крајни корисници: Членови на Здружение ЕСТРАДА на естрадни уметници на Македонија  

Опис на активноста: Реализација на обуки за комуникациски вештинии и емпатија, принципи на 
машка и женска деловност во услови на пандемија.  

Содржина на активноста: Запознавање и усовршување на комуникациските вештини од страна 
на естрадните, музички уметници во услови на пандемија, справување со коуникациски вештини и 
усовршување,зајакнување на личните комуникациски капацитети и тимска координација. 

Цел на активноста: Зајакнување на комуникациските капацитети на естрадните уметници во 
услови на глобална пандемија и Ковид-19 криза. 

Постигнат резултат: Зајакнат капацитет на комуникациски вештини на еминентни музички имиња 
и лица од естрадата на РСМ естрадни уметници, продуценти, композитори). 
 
Активности, ОБУКИ: 
 
 Комуникациски вештини обука (вербална комуникација, невербална комуникација, емпатија и 
сочувство и подобрување на меѓучовечки односи) првиот дел од обуката за зајканување на 
какпацитетите на комуникациски вештини на членовите на Здружение на ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ 
на Македонија. Реализирана обука на 03.05.2021 
 
 
Принципи на машка и женска деловност ( деловен бон-тон)  03.06.2021 
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0-
%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/ 
 

https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/
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Предавач: Звонко Гичев оперативен директор во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
 
 РЕАЛИЗИРАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА 
На 11 Мај 2021 година ЕУ ИНСТИТУТ Скопје заедно со Здружение на ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ на 
Македонија потпишаа меморандум за меѓусебно разбирање и соработка. И двете здруженија се 
обврзуваат да соработуваат во области на зеднички интереси како што се: организирање на 
заеднички семинари, музички програми, образовни програми, конференции, публикации. Ова е 
уште едно ново пријателство и почеток на нова партнерска релација согласно воспоствената 
партнерска пракса која за има ЕУ ИНСТИТУТ Скопје.  
 

   
 
 СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ 
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ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО ВО БИЗНИСОТ 
 
Период на имплементација: 3 часа 
Крајни корисници: раководители на институции 
Опис на активноста: Он-лајн обука за невербална комуникација во бизнисот 
Цел на активноста: Зајакнување на персонални каратеристики и деловна комуникација 
Постигнат резултат:  
 
МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
 

 

Период на имплементација: 3 часа 
Крајни корисници: Стручна Служба (воспитно образовен кадар), негователки 
Опис на активноста: Он-лајн обука за зајакнување на капацитетите на воспитувачи, негователки, 
логопеди, дефектолози 
Цел на активноста: Зајакнување на менталниот капацитет на децата преку поттикнување на 
емоционална интелигенција (зголемен можност на преознавање, изразување и контролирање на 
емоции) и контрола на импулси, воспостваување здрави односи во животот преку учење 
емоционални вештини.  
Постигнат резултат: Креиран оптимален амбиент за рано учење и развој на добри практики кај 
воспитно образовниот кадар и малите деца (средна и голем група) 
 
КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА МЛАДИ (16-29) 
 
Период на имплементација: 6 месеци 
Крајни корисници: Среднопколци, студенти, младинци (16-29) кои живеат на територија на 
Општина АЕРОДРОМ 
Опис на активноста: Комбинирани обуки ( во живо, он-лајн) 
Цел на активноста: Кариерен развој на млади 
Постигнат резултат: Зајакнати комуникациски вештини на 194 млади учесници 
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ПРАКТИКАНТСТВО 
 
 Соработка со организации на тема практикантство 
 Практиканство во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
 

 

Концептот на учење преку работа е една од најефективните алатки за младите кои сакаат да го 
надградат и применат своето знаење вршејќи практикантска работа. Поддршката на младите, 
нивниот личен, професионален и социјален развој е дел од стратешките цели на ЕУ ИНСТИТУТ 
Скопје.  

Со таа цел Здружението за образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје склучи нова 
соработка со проектот „МладиХАБ –градење вештини за вработување, компетенции и можности за 
вмрежување за младите” финансиран од British Embassy Skopje, а спроведуван од Националниот 
младински совет на Македонија и The Youth Group. 
Преку взаемно вмрежување со оваа организација добивме нов практикант.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
https://mladihub.mk/
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Кој е новиот практикант во нашата организација? 

Ви го претставуваме Михаил Чавлески од Прилеп, новиот член во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје кој ќе ја 
извршува практиканска работа во нашата организација. Тој е студент на 2ра година на факулетот 
за текстил, дизајн и менаџмент “Гоце Делчев“ во Штип. Водено тој е активен барател на пракса во 
областа на кариерниот развој која има цел зајакнување на капацитетите на младите за нивно 
интегрирање на пазарот на труд. Михаил веќе две недели секојдневно се запознава со работата во 
организацијата и е вклучен во проектните активности и процеси. 
Негов ментор за кариерен развој е претседателот и основач на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, Верица 
Пандилоска Гичева. 
 

 
 
Кој беше предизвикот да се пријавите за практикантска работа во нашата организација? 

Работата на вашата организација ја следам долго време. Во Скопје претстојувам извесен период и 
контактирав со неколку други организации. Искрено вашиот пристап, посветеност и достапност ми 
влеaја самодоверба да побарам да бидам дел од процесот на работа и да научам се она што ми 
недостасува во практична смисла.  
Активен барател сум на практикантска работа па во тој контекст корисник сум на платформата 
mladihub.mk. Видов на платформата дека вашата организација е дел од работодавачите на пракса. 
Веднаш се пријавив и со нетрпение очекував да ме изберат и да започнам да учам и работам во 
исто време. Со оглед дека доаѓам од друг град многу ми значеше што праксата овозможува и 
финансиска надокнада која ќе ми ги покрие трошоците за престој во Скопје. Студент сум и секоја 
можност за да научам нешто ново ми е добредојдена.  
 
Што те поттикна да се пријавиш за практикантска работа? 

Повеќе фактори ме поттикнаа да започнам со пракса. Еден од главните е тоа што веќе завршувам 
втора година на факултет и времето за барање работа е се поблиску. Верувам дека доколку се 
стекнам со практични вештини и искуство секогаш ќе бидам во предност. Ги охрабрувам сите 
студенти да го направат истото.  
Ќе кажам дека и за факултетот ми е потребна пракса. Во животот научив дека никогаш незнаеш 
како е да работиш дури не се соочиш со предизвикот. Некогаш иако мислиш дека нешто ти е 
совршено спремно и испланирано големи се шансите да не функционира како што било 
замислено. Спремен сум да се прилагодам и да бидам флексибилен за нови идеи, за слушање 
друго мислење. Ќе се потрудам работите да ги согледам од поинаква перспектива односно од 
гледна точка на корисникот или клиентот за идејата и реализацијата да бидат успешни. 
 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=K5WqYTtsvKc&t=546s
https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b5%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82/
https://mladihub.mk/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0/
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Верувам дека напредокот на практикантот ќе биде успешен поттик за остварување на целите за 
учење кои ќе траат за време на практикантската работа од два месеци. Ова е нова можност за 
сите млади кои сакаат да се подготват за понатамошните работни предизвици во животот. 
Практикантот ќе го интегрираме во тековните проектни активности но, верувам дека доколку ги 
совлада работните предизвици и ќе го задржиме да биде дел од идните проектни активности на 
организацијата.  
Нека ова биде поттик за сите работодавачи кои сакаат да допринесат да креираме нова млада 
работна сила која ќе се стекне со практични вештини и знаења кои подоцна ќе им помогнат на 
младите да бидат конкурентни на пазарот на труд.  
 
Верица Пандилоска Гичева – Претседател и основач на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје 
 
Што би им препорачал Михаил на идните студенти, баратели на пратикантска работа? 

Секое искуство е корисно, секогаш е подобро за во иднина при аплицирање на работа да имаш 
што да напишеш на своето CV. Покрај тоа добиваш шанса да видиш како е да работиш во 
компании со тимови, да се соочиш со клиенти и потоа да одлучиш дали тој тип на кариера е за 
тебе или не. 
На кратко кажано не можеш ништо да изгубиш само можеш да добиеш. 
 
ЕУ ИНСТИТУ Скопје е една од граѓанските организиации кои се дел од практикантска програма 
„МладиХаб – градење на вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на 
младите“, финансиран од British Embassy Skopje, а спроведуван од Национален младински совет 
на Македонија – НМСМ / NYCM / KRNM и The Youth Group преку која ќе обезбедуваме поддршка за 
стекнување работно искуство и работни вештини на младите.  
 
„Практиканство” е работна активност којашто вклучува компонента на работа преку учење и 
здобивање на практични работни вештини, која се реализира во ограничен временски период, со 
цел стекнување на практично и професионално искуство, за да се подобри вработливоста и да се 
помогне преминот кон редовно вработување. 
 
Закон за прктиканство Член 2 
 
 
 

https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b8/
https://www.euinstitute.eu/
https://mladihub.mk/
https://www.facebook.com/NMSMKD/?__cft__%5b0%5d=AZVsavjraGFLYMlC9rijayedtsO9niRi8I9rFGMkOv3DWCl7ykW7apr4r33pCldt_0Exw7LzpKTeg5WHedI4S4lP9aDmVMC0ygJsievaHq6AWhGUn-WsoGDGoXF2p-NHtew6Q6SRmQhExZeWg3cYdrlXYYhki5v7JrjgTd4OiGK2YA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NMSMKD/?__cft__%5b0%5d=AZVsavjraGFLYMlC9rijayedtsO9niRi8I9rFGMkOv3DWCl7ykW7apr4r33pCldt_0Exw7LzpKTeg5WHedI4S4lP9aDmVMC0ygJsievaHq6AWhGUn-WsoGDGoXF2p-NHtew6Q6SRmQhExZeWg3cYdrlXYYhki5v7JrjgTd4OiGK2YA&__tn__=kK-R
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УСПЕШНА ПРАКТИКАНТСКА ПРИКАЗНА 
 
Поттикнување на вработување и развој на млади талентирани луѓе 
Здружението за образовно истражувачки развој ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, успешно ја продолжува 
својата работа давајќи особен акцент кон поединецот и општеството и тоа преку концепт на 
интегрирање на млади лица кои ги вклучуваме како волонтери и практиканти во работата на 
организацијата.  

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ги смета човековите ресурси за основен и клучен фактор за одржлив разавој 
на ораганизацијата. 

Значајно за нас и нашата работа е што се насочуваме и потпираме на младите луѓе волонтери, 
практиканти и сите инволвирани во работа на нашите проекти кои неформално ги едуцираме, 
зајакнувајќи ги нивните лични капацитети. Се потпираме на сите луѓе кои се дел од ЕУ ИНСТИТУТ 
Скопје, без разлика на хиерархија во организацијата или на вера, религија. возраст, партиска 
определеност. 

Една од нашите стратешки цели е да инвестираме во човечкиот фактор. Да ги привлечеме, 
оформиме и задржиме како кадар, сите оние млади лица кои сакаат да придонесат за себе, 
заедницата и општеството. 
 
Континуирано овозможуваме кариерен развој на млади, интерграција на пазарот на труд, пракса, 
волонтерство и се што на еден човек му е потребно за да се подобри себе си за утре да биде 
поуспешен од денес. 
 
Со таа цел денес ќе ви го преставиме Филип Петковски од Скопје. Тој во Септември месец 2021 
година стана Дипломиран инженер по компјутерски науки, насока Менаџмент на информациски 
системи  на  Факултетот за компјутерска техника и информатика при Универзитет Американ Колеџ, 
Скопје. 
 
 
 
 
 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
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Зошто Филип го одбра ЕУ ИНСТИТУТ Скопје како организација? 

Почетоците и првиот контакт со ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ми беа уште од 2018 година кога почнав да 
доаѓам на мотивациските говорења и бесплатни обуки кои ги организираа како поддршка за 
граѓанскиот сектор. 

Најмногу од се ми се допадна што веднаш ме примија заедно со уште неколку други млади да го 
започнам своето волонтерско анагажирање на скоро се што работеа во смисла на општествена 
одговорност.  

 
 
Со оглед на тоа дека дел од моето образование го поминав во Америка, ми се допадна визијата за 
работа со млади на организацијата, тој youth empowered. Како организација се многу достапни и 
имаат сериозен и квалитетен акционен план за работа со нас младите на кои тоа ни е најпотребно. 

Јас како новопечен дипломец барав добра отскочна даска која ќе ми овозможи учење и 
совладување на вештини кои до сега не сум ги поседувал, кои ќе ми помогнат понатаму во 
животот. Тоа го најдов во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје. имаа отворен пристап и посветеност кон мене но 
и кон сите останати млади кои на различен начин беа инволвирани во работењето на 
организацијата а ги запознав во неа. .  

Ми дадоа можност за запознавање и вмрежување со луѓе од различен калибар, професија, 
образование.  

Имав желба и среќа да ра работам со претседателот и лидер на организацијата г-ѓа Верица 
Пандилоска Гичева која и воедно е мојот ментор.  

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
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Во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје се учи од искусни и докажани личности кои позади себе имаат сериозно и 
долгогодишно искуство. Совладување на комуникациски вештини и преговори со други лица, како 
и закажување, одржување и водење на екстерни и интерни состаноци беше еден од значајните 
бенефити за мене. Доплолнителен стимул е и финансиската надокнада, која на самошто 
дипломирана личност навистина значи многу. 

Што те поттикна да се пријавиш за практикантска работа? 
Повеќе фактори ме поттикнаа да започнам со пракса. Главен фактор е тоа што дипломирав и 
барав појдовна точка од која би се движела мојата понатамошна кариера.  
Верувам дека доколку се стекнам со практични вештини и искуство секогаш ќе бидам во предност. 
Како втор фактор би го издвоил искуството, кое се добива со тек на времето. Трет фактор е, како 
што спомнав во предходниот дел, учење нови вештини, запознавање и вмрежување со нови 
личности. 

 

https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0/
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Што би им препорачал Филип на идните студенти, баратели на пратикантска работа? 
Повеќето студенти, кои не посетувале практиканска работа, по завршување на факултетот имаат 
само парче хартија на кое го има нивното име, презиме, универзитет, факултет, насока и стекнато 
звање и ништо повеќе од тоа. Тогаш дипломираната личност се сретнува со предизвикот, а што 
сега?. 
Одговорот е или одење на дополнителна практична работа и усвојување на практичните вештини 
за кое се учело во теоријата на факултет или фрлање во директен оган, односно веднаш 
вработување во кое дипломираните не можат да се снајдат со обврските. 
Студентите кои посетувале пракса, ги знаат обврските, задачите и можните методи за успешно 
завршување на истите. Студентите кои посетувале практична работа, се поснаодливи, 
поисполнителни и поспремни од оние кои не посетувале никаква практична работа. 
 

Од искуството кое го стекнавте во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, што би им сугерирале на вашите 
врсници, млади луѓе? 
Мојот совет до студентите е да се пријават на пракса, без разлика дали е платена или не, да 
научат нешто ново, нешто што не се учи на часовите на факултет, да добијат нова вештина со која 
ќе можат полесно да ги поминуваат препреките во понатамошната кариера, а и за да може да 
бидат поконкуренти на пазарот на трудот. Да научат како е да се работи во тим, како е да се биде 
дел од тим, да се разменуваат различни мислења без да се дојде до конфликт. Сепак не е исто да 
имаш богато CV наспори празно CV во кое ќе пишува само име, презиме, година на завршување 
на факултетот. 
 

 
 
Филип беше дел од нашите проектни активности при што имаше можност два месеци да добие 
платен практиканстка работа преку вмрежување на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје со МЛАДИ ХАБ –
градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите” 
финансиран од British Embassy Skopje, а спроведуван од Националниот младински совет на 
Македонија и The Youth Group. 
 
По завршување на платената практиканстка работа Филип Петковски останува во ЕУ ИНСТИТУТ 
Скопје како координатор за млади.  

Како учесник во практиканстката програма, Филип доби Сертификати за сите реалзизирани 
менторирани обуки но, најважно од се е што доби знаења кои веруваме дека ќе ги имплементира 
во животот и својата понатамошна работа.   

https://www.euinstitute.eu/
https://mladihub.mk/
https://www.euinstitute.eu/
https://www.euinstitute.eu/
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 
 “THE BEST 3 PAPERS” – Conference: Management challenges in Covid-19 pandemic, professional 
responsibilities and human rights “ 
 
ISBN 978-608-4880-01-1 
COBISS.MK-ID 53840645 
 
 
 “ABSTRACT 2021” – 4th International Scientific Conference: “EU Integrations, challenge, perspective 
and demographic movements of Balkan countries as result of declining economies”  
 
ISBN 978-608-4880-0606  
COBISS.MK-ID 55350021 

 
 
 “НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА“ монограмска публикација 
 
ISBN 978-608-4880-03-5 
COBISS.MK-ID 54162693 
 
 “МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 И ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЈА“ 
Авторски труд, 7ма Интернационална Научна Конференција: “Фокус на иднината-заеднички да се 
соочиме со предизвикот на пост ковид-19“ 
 
(електронски ивор)  
https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%
b2%d0%be/. 
 
ISBN 978-608-4880-05-9 
COBISS.MK-ID 54488069 
 
 
 “MENTAL HYGIENE DURING COVID-19 AND GLOBAL PANDEMIC” - author's work from conference: 
“Focus on the Future - Together to Face the Challenge of Post Covid-19“ 
 
(electronic source)  
https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%
b2%d0%be/.  
 
ISBN 978-608-4880-04-2 
COBISS.MK-ID 54488581 
 
 
 “ТЕМНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЧНОСТА И ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО“ монограмска публикација 
 
ISBN 978-608-4880-08-0 
COBISS.MK-ID 55924997 
 
 
 “НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021“  

 

ISBN 978-608-4880-09-7 

COBISS.MK-ID 56719877 

  

https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.euinstitute.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b2%d0%be/
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MЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА 2021 
 
 Општина АЕРОДРОМ  
 Меморандуми за соработка со сите детски градинки на територија на општината: 
ЈДГОА “СРНИЧКА“ со организациски објекти (клонови): 

- ЧЕКОРЧЕ управа 
- КАЛИНКА 
- ЦРВЕНКАПА 
- ИЗВОРЧЕ  
- БАМБИ 
- ЛАПЕ 

ЈУДГ “БУБА МАРА“ со организациски објекти (клонови): 
- БУБА МАРА управа 
- ПЧЕЛКА 1 
- ПЧЕЛКА 2 
- СОНЦЕ 
- ЛАВЧЕ 
- Центар за ран детски развој “СЛОНЧЕ“ Долно Лисиче 

 Реализиравме меморандум за соработка со основни училишта во Општина АЕРОДОРМ: 
- ООУ “Блаже Конески“ 
- ООУ “Димитар Македонски“ 
- ООУ “Љубен Лапе“ 
- ООУ “Ѓорѓија Пулевски“ 
- ООУ “Браќа Миладиновци“ 
- ООУ “Гоце Делчев“ 
- ООУ “Александар Македонски“ 

 Реализиравме меморандум за соработка и со СУГС “Марија Кири Склодовска“ средното стручно 
училиште кое функционира на територија на општината. 
 Меморандум за соработка со ООУ “Св.Кирил и Методиј“ – Општина ЦЕНТАР  
 ЈУДГ на ОЦ „13 Ноември“ Општина ЦЕНТАР, Скопје РСМ:  

- Матичен објект 
- ЈАСМИН 
- ПАРК 
- ООУ “КРУШКА“ 

 ЈУДГ на ОЦ “КОЧО РАЦИН“  
- Матичен објект 
- “Наум Наумовски Борче“ 
- “БЕЛИ МУГРИ“ 
- “ПАНОРАМА“ 

 ЈУДГ на ОЦ “КОРЧАГИН“  
- Матичен објект 
- “ПАЛЕШКА“ 
- “ПЕПЕЛАШКА“ 

 Здружение на естрадни уметници ЕСТРАДА -Скопје 
 Договор за соработка со Национлен Маладински Совет во рамките на проектот “МладиХаб- 
градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на младите“  
 Меморандум за соработка со Црвен Крст на Република Северна Македонија Општинска 
Организација Кисела Вода 
 Ана Симоновска – Јога  
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ОСТАНАТИ СОРАБОТКИ 
 
Портали: 
 
 БИТОЛАЊУЗ – Битола 
 Тајм мк 
 ПУБЛИЦИТЕТ – Охрид 
 Антарис мк 
 
Организации: 

 Црвен Крст на Град Скопје ОО Кисела Вода 
 Национален Младински Совет (НЦМС) 
  
 
Странски и домашни универзитети: 

 Скопје Метрополитен колеџ 
 ЕУРОКОЛЕЏ – Куманово  
 Колеџ за Бизнис, Тирана АЛБАНИЈА 
 
Учество во мрежи: 

 “МладиХаб- градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување на 
младите“ 
 “ХАБ“ мрежа ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ на невладини организации кои дејствуваат на 
територија на општина Аеродром и придонесуваат преку своите проектни активности за 
подобрување на капацитетите на граѓаните кои се дел од заедницата на општината. 
 
 
Активност: ДИГИТАЛЕН КАЛЕНДАР 2021  
 
Тема: Основи на дигитална писменост 2021 
Партнер: Пегасус ЕЛС Тетово 
Целна група: Воспитно образовен кадар, деца, средншколци студенти и младинци 
Опис на активноста: “ ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во соработка со Пегасус ЕЛС Тетово подготви 
десктоп календар со месеците од 2021 година. Календарот е инспириран и креиран според 
модулите на проектот Основи на дигитална писменост. 
Постигнат резултат: Подигнуата едукативна кутура на население во РСМ преку ресурс календар 
со креативи по месеци на дигитална писменост. 
Вкупен буџет на проектот: Активноста е бесплатно креирана од ЕУ ИНСТИТУТ Скопје и 
ПЕГАСУС ЕЛС Тетово 
 
 
Активност:  Доделување на благодарници: 
 
Доделување на благодарници за успешно реализирани соработки во 2020 година 
Благодарност на сите оние кои беа дел од проектните активности на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје во 
изминатата 2020 година. Во тоа име би сакале да ве известиме дека сите кои дадоа 
индиректен/директен придонес во нашето работење да ги испочитуваме со еден мал знак на 
внимание, благодарници кои ќе ги врачиме електронски поради запазување на Ковид-19 мерки и 
протоколи. Добрите практики и примери на успешна соработка и полињата во кои делува нашата 
организација дадоа навистина позитивни резултати и унапредување за поефективни општествени 
промени. Веруваме дека 2021 година ќе имаме можност повторно да соработуваме на различни 
проекти, манифестации и едукации. 

- НУУБ Св. Климент Охридски Битола  
- дир. Бојан Стефановски, НУУБ Св.Климент Охридски Битола 
- Фатма Бајрам Аземовска, Битола 
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- Национална установа, библиотека Григор Прличев Охрид 
- дир. Гордана Змејковска, НУ Григор Прличев Охрид 
- Милчо Јованоски, Охрид 
- Портал ПУБЛИЦИТЕТ МК Охрид 
- Портал БИТОЛАЊУЗ Битола 
- Сашо Ристевски, Битола 
- Горан Десковски, Скопје 
- Светлана Трнинкова, дефектолог ОУ Ванчо Прке Штип 
- Тања Турунџиева, нутриционист ТАГАМА Скопје 
- Перо Сарџоски, дир. на настава Пегасус ЕЛС – Тетово 
- Пегасус ЕЛС – Тетово училиште за англиски јазик 
- Валентина Колеска, секретар ОО Црвен Крст Скопје 
- Дени Андонов, Скопје Дизајн веб сајт – визуелизација и имиџ 
- Слободанка Илиевска, уредник во ТВ АЛфа 
- ТВ АЛФА Скопје 
- Јована Стојменовиќ, уредник во ТВ Сител 
- Александар Блажевски, уредник во ТВ СИТЕЛ 
- ТВ СИТЕЛ Скопје 
- Јелена Спенџарска, водител во ТВ Канал 5 
- ТВ Канал 5 Скопје 
- Јасмина Никова, уредник и водител во МТВ 
- МРТВ 
- Димче Миланов, Црвен Крст Скопје 
- Филип Петковски, Скопје 

 

Активност: Паметно користење на паметните технологии за ефикасно мониторирање и 
промоција на човековите права 

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје како претставник на граѓанска организација и локални медиуми на 5, 6 и 7ми 
Јуни 2021 година беше дeл од обуките за проектот: Дали личиме на ЕУ? – Филмско 
документирање за мониторинг и заштита на човековите права во РСМ, која се имплементира во 
рамки на проектот. Во период од два дена заедно со тимот на Конфиденс и Балкон3 третиравме 
локални прашања поврзани со унапредувањето на човекови права во локални средини и 
изработка на медиумски содржини, под менторство на обучувачи кои ни помогнаа да креираме 
видеа со цел промоција, иницирање дебата, наоѓање решенија за одредени прашања на локално 
ниво. 

Ова беше тренинг за стекнување вештини и техники за претставување на приказни преку кратки 
видеа кои самите учесници на обуките ги монтираа. Учевме како се препознаваат локалните 
приказни со фокус на човековите права и зошто треба да се раскажат? Секој учесник имаше 
можност да даде сопствен предлог за приказни на која ќе ја изработи во текот на обуките.  

Во прекрасен амбиент покрај брегот на охридското езеро снимивме и измонтиравме проектна 
вежба како идеја, пилот пробно видео со помош на мобилен телефон. Во текот на обуката 
снимавме и активно работевме на креирање видео приказна! 

https://gopro.com/v/XlJ8Qk6aX8K7O 

Најзабавниот дел беше монтажата како креативен дел од обуката на изработка на новинарското 
видео. Од менторите, Мирко Трајановски и Гоце Трпковски добивме совети и помош при креирање 
на видео соржината. Особено ни е драго што проектната вежба на нашиот учесник Верица 
Пандилоска Гичева беше избрана од страна на учесниците на оваа сесија како најдобра со 
најголем број на гласови. 

https://gopro.com/v/XlJ8Qk6aX8K7O
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Идејата беше како од проблем до приказна (Storytelling) да се обезбеди видливост и приемчивост 
на приказните за човекови права. Разговаравме за начините, како од пример во соседството да се 
отвори дебата во јавноста за проблемите кои ги воочуваме. Како да се добие поддршка од 
публиката, да се алармираат носителите на одлуки за да најдат решение, а ако не следува акција, 
како да се натераат надлежните да го решат проблемот и зошто не смее да се врти погледот од 
кршењето на човековите права. 

 

Разгледуваме и некои од најдобрите светски примери на правење приказни со мобилен телефон. 
Со одлична екипа на учесници се дружевме и работевме на тоа како да се најде поинаков, досега 
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нераскажан агол на приказната. Како да се предизвикаат емоции, да се сврти внимание врз 
човековите права кои од една или друга причина не се почитуваат. 

Во периодот што следи ЕУ ИНСТИТУТ Скопје ќе работи на видео материјал кој таргетира 
прашања поврзани со човековите права. Креираното видео ќе биде дел од националната кампања 
за прикажување на состојбата со човековите права во нашата земја. Ќе раскажеме приказна за 
унапредување на човековите права, да не премолчиме за да го постигнеме саканиот ефект. 

 

Видеото на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје заедно со сите останати видеа на учесниците кои таргетираат 
прашања поврзани со човековите права ќе бидат дел од националната кампања за прикажување 
на состојбата со човековите права во нашата земја.  

Обуката на која ЕУ ИНСТИТУТ Скопје имаше свој ученик беше дел од проектот “Дали личиме на 
ЕУ”, финансиран од ЕИДХР програмата на Европската Унија. 
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