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Oбуки за развој на капацитетите за женското претприемништво во Југозападниот 

регион  

„ТАА МОЖЕ“ 

Краток опис на проектот: 

Проектот „Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво - 

Активност за воспоставување на Бизнис Центар за поддршка и консулативни услуги за 

мали и средни препријатија во Југозападниот плански регион“ има за цел да ги поддржи и 

охрабри жените со иновативни идеи за отпочнување на сопствен бизнис во Југозападниот 

регион.  

Knowledge Center во соработка со Центарот за Развој на Југозападниот плански регион во 

склоп на проектот ќе организира три сета на петдневни обуки за развој на капацитетите за 

претприемништво на жените во три микро региони Струга (Струга, Дебрца, Вевчани и 

Охрид), Кичево (Кичево, Пласница и Македонски Брод) и Дебар (Дебар и Центар Жупа) за 

групи составени од по 20 учеснички.  Обуките ќе се спроведат во период од три недели и 

тоа од 25-ти  јануари до 13-ти  февруари 2016 година.  

Целни групи 

Целните групи на проектот опфаќаат жени со претприемачки идеи за отпочнување на свој 

бизнис во Југозападниот регион.  

Целите на обуките покриваат: 

Целта на обуките е учесничките да се запознаат со техниките за изградба на претприемачко 

однесување и вештини, бизнис алатките за планирање и подготовка на бизнис и маркетинг 

план како и методите и техниките за управување со деловното работење и планирањето на 

инвестиции и  финансиите.  
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Резултати од проектот: 

 Организација на три сета на петдневни  обуки за развој на капацитетите за 

претприемништво на жените во три микро региони Струга (Струга, Дебрца, Вевчани 

и Охрид), Кичево (Кичево, Пласница и Македонски Брод) и Дебар (Дебар и Центар 

Жупа) за групи составени од по 20 учеснички; 

 Организација на завршна церемонија за промоција на проектните резултати и 

доделување на сертификати; 

Проектни активности:  

 Организација на настаните; 

 Спроведување на маркетинг кампања за настаните; 

 Ангажирање на соодветни експерти по тематски области; 

 Подготовка на работни материјали за спроведување на планираните настани; 

 Обезбедување на соодветни сали, угостителски услуги и кафе паузи за планираните 

проектни настани; 

 Обезбедување и монтажа на техничка и мултимедијална опрема за спроведување на 

проектните активности; 

Влијание на проектот 

Влијанието на проектот може да биде видливо преку промоција и поддршка на женското 

претприемништво во Југозападниот плански регион како и можноста учесничките да се 

упатат на користење на дополнителни форми на поддршка за да отпочнат свој бизнис.  

Проектот се спроведува во соработка со Министерството за локална самоуправа и 

канцеларијата на UNDP од Скопје. 
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