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Кратко резимена проектот  

 

Главна цел на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку 
поттикнување на нивниот потенцијал за вработување” е да го фасилитира процесот на интеграција 
на младите луѓе од етничките малцинства во Македонија и да ја зголеми нивната конкурентност на 
пазарот на трудот. Овој проект исто така цели да ги зголеми капацитетите за вработување и само-
вработување на младите луѓе од етничките малцинства, да помогне во формирањето на нови 
бизниси, како и да се креира движечка сила кои ќе овозможат градење на капацитетите на младите 
луѓе од етничките малцинства како континуирана поддршка за професионален развој.   

 
Целни групи на проектот се: млади луѓе и жени од етничките малцинства од Македонија, релевантни 
институции и организации кои работат на поддршка на жените и малцинствата, како и компании 
како потенцијални работодавачи. 

 

Проектните активности ќе понудат бројни можности и бенефиции за младите луѓе од етничките 
малцинства како: 

 кариерно советување 
 прилагодени обуки и онлајн курсеви за вработување и само-вработување (ИТ курсеви, 

курсеви по англиски јазик) 
 креативни работилници за жени 
 обука за граѓанските организации за водење на онлајн обуки 
 практикантска работа во повеќе компании 
 бизнис план натпревар и финансиска помош од 3000 евра за 5 најдобри бизнис идеи 

 
Проектот ќе трае од декември 2015 до август 2017 година. 

 
Проектот е финансиран од Европската Унија, а се имплементира од 4 проектни партнери: ПСМ 
Фондација, ЗИП Институт, РОЖМ ДАЈА и Фондација Футуре 21. 

 
Повеќе информации за проектот може да најдете на: 
www.pretpriemac.mk 
www.facebook.com/pretpriemac.mk 
 
За подетални информации обратете се кај одговорното лице за контакт Назлије Исени 
Е-пошта: nazlije@zipinstitute.mk 
Тел: +389 71 586 602 
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Детали за планираните активности во рамките на овој проект 

 

 обуки  за кариерно советување за 150 учесници 

 4 обуки  за советување и онлајн курсеви за вработување и самоврботување за 114 учесници 

- тука ќе бидат вклучени обуки за пишување CV, мотивационо писмо и подготовки за 

професионално комуницирање за време на интервју за работа 

 30 часа курс по англиски јазик 

 30 часа  IT курсеви 

 5 креативни работилници за 50 жени  

- тука ќе се  изрази  креативноста на жените во шиење , везење , производство на 

накит и др. 

 3 обуки за самовработување за 36 учесници како мотивација за започнување нов бизнис  

 обука за вработувањe за најмалку 40 учесници  

 30 од учесниците ќе бидат вклучени во практиканската работа во 15 различни компани во 

времетраење од 2 месеца 

 обука за 20 граѓански здруженија за спроведувања на онлајн обуки 

 2 четридневни обуки за обучувачи 

 четридневна обука за започнување на нов бизнис за 10 учесници 

 150 менторски сесии за 30 учесници 

 редизајнирање на веб порталот http://pretpriemac.mk 

- креирање на платформа за онлајн продажба на производите кои ќе бидат создадени во 

текот на креативните работилници  

- креирање на веб порталот на Албански јазик 

 бизнис план натпревар и финансиска помош од 3000 евра за 5-те најдобри бизнис идеи. 

http://pretpriemac.mk/

