
                          

знаењето во акција 
 

КАКО ДА ИНИЦИРАШ, РАЗВИЕШ И РЕАЛИЗИРАШ  УСПЕШЕН ПРОЕКТ? 

Семинар:   Вештини за раководење со проекти    

Потврден систем за развивање и реализирање на проекти како моќен извор за 
креирање работно место и обезбедување заработувачка  

 
ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ ? 

Годишно во Република Македонија преку проектите: се креираат околу 5.000 рабтни места; повеќе од 
1.000  организации ги остваруваат своите развојни цели: се распределуваат повеќе од 20 милиони евра 
донаторски средства и се профилираат над 20 занимања за подготовка на документација за 
аплицирање на преку 30 повици за доделување грантови  

Можеби и вие имате потреба за работно место, повеќе заработувачка или средства за 
остварување на вашите лични и бизнис  цели. 

 

СИСТЕМОТ  ЗА УСПЕШЕН ПРОЕКТ -ОТКРИЕН 

Основна вистина е дека повеќето луѓе кои  сакаат да учествуваат во проекти ги немаат потребнте 
вештини да направат успешен проект. Тоа не е нивна  вина. Тие ги немаат научено потврдените 
техники за успешен проект. 

На семинарот за раководење со проекти тимот на Креација ги презентира добро чуваните тајни на 
професионални проектни менаџери кои учествувале и успешно реализирале проекти.  

Сега вие имате можност да ги научите вистинските тајни за успешен проект. преку обука за 
докажаниот систем  за успешен проект што досега не е понуден во Макеоднија. 

Корисноста од овој семинар е што тој ќе ги трансформира вашите акции кон успех во 
откривањето на донаторските програмии  и пристап до нив  со ваши проекти. Било да сте 
почетник, или ваботен во проект или одлучувате за проекти, овој систем е алатка за да 
креирате проект кој ќе вообезбеди напреедок во која било област. 

 

КОЈ  УЧЕСТВУВА? 

Обуката е наменета за  Високо образовани млади кадри без и со работно искуство, вработени во 
проекти на определено време, претставници на општини, невладини организации и приватни компании.   

 

НА СЕМИНАРОТ ЌЕ ОТКРИЕТЕ:  

o Како да пристапите до донаторските развојни програми ? 

o Како да формирате успешни  партнерствата? 

o Како да  ја идентификувате потребата за проект  и  како да  ја подготвите проектна апликација 
според барањата на донаторите ? 

o Како да ги побрувате  клучните вештини за раководење со проекти  

 

Пријавете се за:  Семинар:   Вештини за раководење со проекти   и искористете ја можноста да 
ги откриете техниките на потврдениот систем за успешен проект. 

 
Лице за контакт:Тања Јанкуловска  tanja.jankulovska@gmail.com и моб 077 585 976 

 



 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА СЕМИНАРОТ:   ВЕШТИНИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ    

Дата на одржување :  14 и 15 Номеври 2013  (Четврток и Петок ); Времетраење: 9:30-17:00 часот   

Место на Одржување: Младински културен центар, Сала на Канцеларијата за НВО на Град Скопје 

Максимален Број на учесници: 15;    Тренер:    Д-р Ристо Иванов,  РМР ( професионален проектен 
менаџер)     

Дводневната програма за обука е дизајнирана да ги охрабти и информира учесниците за можностите и 
барањата во развивање на проекти што се финасираат од донаторските програми во Република 
Македонија. Таа го опфаќа клучните области во раководењето со проекти и да ги потенцира вештините 
што се потребни за успешна реализација на проектните идеи. 

Цели на семинарот: Општа цел на обуката е да ја прошири понудата на консалтинг услуги за 
поддршка на екномскиот равој со креирање работни места и да  ги охрабри учесниците да иницираат, 
развијат и реализираат проекти за обезбедување на работно место и заработувачка. 

Посебни цели на семинарот се :  

 Подигање на свесноста за проектниот менаџмент како  ефикасен систем за мобилизирање на 
ресурси и креирање работни места  врз основа на понудата на донаторските програми 

 Трансфер на знаење како да се идентификуваат областите 
каде може да се равијат проекти 

 Презентирање на алатки, техники и вештини за поедините 
фази во раководењето со проекти т 

 Реализирање на вежби за користење на алатките за 
потребите на учесниците  

 Подобрување на техниките  за вклучување на партнери и 
градење односи со нив за успешно реализирање на проект  

 Практична примена на алатките преку вежби  

 Подобрување на вештините и однесувањето што се бара 
за успешно дизајнирање и реализација на проект 

 Подготвка на Личен план за професионален разој согласно 
областите на знаење за раководење на проекти  

Материјали:  Прирачник за методите за испорака на ЕУ помошта, 
Слајдови, образец на Концепт нота, Образец на проектна апликација.  

Вежби:   тест за индовидаулниот стил на  раководење; Алатки за развивање проектна идеја; Пристап 
на логична рамка ,  

 

Очекувани користи за учесниците   

 Стекнување на ново знаење и информации 

 Генеррирање на проектни идеи за идно вработување или работен ангажман   

 Размена на искуства помеѓу учесниците   

 Идентификување извори на средства и ресурси за реализирање на проектните идеи 

 Стекнување нови контакти и мрежа на соработници 

Цена на семинарот:  5.000,оо денари по учесник, 4.000 денари  за членовите на ЗБК Креација) 
                                        10 % дисконт за плаќање до 7 Ноември 2013 година  
 

Пријавување со електронска пријава или на creation@t-home.mk  , и тел: 02/3216 903 
Лице за конаткт: Тања Јанкуловска  tanja.jankulovska@gmail.com и моб 077 585 976 



 

Семинар:   Вештини за раководење со проекти    

Дневен Ред  
 
Прв Ден- 14.11.2013 ( четврток) 

Време Тема 

9:00-9:30  Регистрација на учесниците 

 

09:30-10:30 

Отварање на Обуката, Претставување и запознавање на тренерите и учесниците, 
Претставување на програмата на Обука  

Расположиви меѓународни извори за финансирање на проекти во Република 
Македонија  

 Преглед на ЕУ Програми и Презентација на програмите каде можат да 
аплицираат субјекти од  Република Македонија  

 ЕУ Процедури за Реализирање на Програмите; Критериумите за 
подобност, капацитет на апликантот и евалуација на предлог 
проектите 

 Линкови за пребарување информации, добивање известувања за повици, 
листање на одобрени проекти. 

10:30-11:30  Проектниот пристап како предуслов за пристап до донаторските програми  

 Поим за Проектен менаџмент и водење проекти 

o Алатки за анализа (дефинирање на проблемот и целите на проект; 
идентификување на заинтересиранитестрани ) 

o Алатки за планирање на проект (приод на логична рамка) 

11:30 -11:40 Кафе пауза 

11:40 - 13:00   Како да идентификувате потреба за проект? 

 Дефинирање на целните групи 

o Потребни информации за целните групи (актуелни проблеми на 
целните групи и потребни решенија за остварување на потребите 
на целните групи: Идентификување на крајните корисници на 
проектните услуги  

Групна Вежба: Генерирање проектни идеи на учесниците  

13:00 -14:00 Ручек пауза  

14:00-15:10 Презентација на генерираните проектни идеи   

 Преставување на целната група, дефинирање на проблемитеи избор на 
цели што треба да се постигнат) 

15:10 -15:30  Кафе пауза 

15:30-16:30 Развој на проектната идеја  

 Концепт Нота   

 Важност на проблемот на целната група за пошироката заедница,  

 Потребата за проект и одговорноста на партнерите за негово 
реализирање  

16:30-17.00 Тест за индивидуалниот стил на раководење  

Сумирање на првиот семинарски ден 

 



 
 
Втор  Ден- 15.11.2013 ( петок) 

Време Тема 

9:00-9:30  Поделба на резултатите од тестот и нивно појаснување  

 

09:30-10:30 

Потсетување за првиот семинарски ден и постигнатите реаултати 

Планирање на проектот   

 Приод на логична рамка   

 Дефинирање на логиката на интервенцијата ( матрица на логичка 
рамка)  

 Претпоставки  и ризици 

10:30-11:30  Планирање на проектот   

 Приод на логична рамка   

o Интелектуални продукти ( outputs)  што ќе се испорачат со проектот 

o Проектни Резултати и индикатори за нивна верификација  

11:30 -11:40 Кафе пауза 

11:40 - 13:00   Планирани ресурси за реализирање на проектот ? 

 Време на реализација на проектот 

 Временска рамка за реализирање на активностите  

 Одговорно лице/партнер за реализирање на активноста 

 Финасиски средства за проектот-Буџет за проектот  

o Видови на трошоци по количина и цена  

o Извори на средства за поктривање на трошоците  

Групна Вежба: Изработка на Логична рамка за генерираните проектни идеи   

13:00 -14:00 Ручек пауза  

14:00-15:10 Презентација на резултатите од групната работа  

 Вертикалната и хорионталната логика на планираниот проект   

15:10 -15:30  Кафе пауза 

15:30-16:30 Подготовка на проектна докумнетација   

 Документација за носителот и партнерите во проектот  

 Декларација на апликанотот, изјави на партнерите, правен статус, 
финасиски извештаи, претходно искуство во областа 

 Целосна проектна апликација -според образецот на ЕУ   

 Опис на проектните активности ( по работни пакети или по фази; 
листа на планирани проектни резултати)  

 Временска рамка и Детален буџет  

 Монторинг, евалуација и извештаји за проектот  

 Тим за реализирање на проектот ( CV, искуство и референци ) 

16:30-17.00 Сумирање на Семинарот 

Договор за менторирање на разработените проектните идеи 

 


