
СЛЕДНИ ЧЕКОРИ: 

КОИ СМЕ НИЕ: 
Проектот го спроведуваат: 

Центар за управување со промени (ЦУП) 

Ул. „Рајко Жинзифов“ 44/1, 1000 Скопје 

Веб-страница: www.cup.org.mk 

Е-mail адреса: info@cup.org.mk 

Тел. и факс: +389 2 6092-216  

 

Центарот за компаративни и меѓународни студии (ЦКМС) 

Ул. Elbasanit pallati filipeu бр.4e, Тирана 

Веб-страница: http://www.qskn.al/ 

Е-mail адреса: qskninfo@gmail.com 

Тел.: +355 67 28 72 736 

 

Институт за човекови права (ИЧП) 

Адреса: ул. „Рајко Жинзифов“ 49А, 1000 Скопје  

Веб-страница: www.ihr.org.mk 

Е-mail адреса: ihr@ihr.org.mk 

Телефон: (+389) 2 3243 331 

 

Фондација Егалите  

Ул. 101/1, 1222 Камењане  

Телефон: 078 388 317 

 Доколку сте избрани, треба да остварите 

состанок со членовите на нашата органзација 

и да присуствувате на обуките што ќе ви 

помогнат да ги развиете вашите бизнис и 

инвестициски идеи 

 Контактирајте со еден од нашите партнери за информации 

во врска со начинот на аплицирање и присуство на интервју, 

во зависност од регионот и земјата 

 Учество на интервју со идеја за бизнис или натамошна 

инвестиција која може да биде успешна како во 

продавницата во вашата земја, така и преку онлајн 

продажба 

ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ 
НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА 

НА ЖЕНИ ВО 

ПРЕКУГРАНИЧНАТА  

ОБЛАСТ 
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МИСИЈА: 
Нашата мисија е да обезбедиме помош и поддршка за жени 

кои сакаат да започнат сопствен бизнис односно да станат 

претприемачи. Ние им помагаме на жените да ја следат 

својата желба и страст во креирањето на сопствен бизнис, на 

ЛОКАЦИИ: 

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ: 

Оваа програма е наменета за жените кои 

живеат во прекуграничниот регион на Полог и 

Елбасан.  Бизнисот кој би го поддржале со 

програмата може да функционира и во 

поширокиот прекуграничен регион,  со цел да 

поттикне ја поттикне локалната економија меѓу 

двете земји. 

начин кој ќе ги зајакне и ќе ги подготви за сите предизвици на 

претприемништвото. Воедно нудиме совети и консултации, ги 

поставуваме релевантните прашања, разговараме за постоечките 

ризици и како истите да се контролираат, подготвуваме план 

заеднички, ги предвидуваме трошоците и ја зголемуваме 

ефективноста во водењето на бизнисот. 

Дополнително, се стремиме да обезбедиме поддршка на веќе 

основани женски бизниси и да ги поттикнеме кон совладување на 

нови вештини и способности. Разговараме за можностите за 

воведување на нови производи и услуги, пронаоѓаме нови начини 

за зголемување на продажбата, за понатамошни 

инвестиции и иновации, како и за проширување на 

нови пазари. 

Ако оваа програма е од интерес за вас, ве охрабруваме да не 

контактирате и да ни ја претставите вашата бизнис идеја како можен 

почетен и / или нов инвестициски план во вашата постоечка компанија. 

ШТО НУДИМЕ: 

Размислете за тоа што им е потребно на луѓето и што сакаат, и 

на кој начин може да придонесете за развој на локалната 

економија. Во овој проект сакаме да вклучиме вредни, 

посветени и жени насочени кон дадена цел - ако ова ве 

опишува вас, тогаш контактирајте не или присуствувајте на 

еден од нашите отворени повици. 

 Развивање и креирање на групни работилници каде може да се 

даваат насоки, се врши вмрежување и се учи и работи на 

темата 

 Обезбедување на правна поддршка во бизнисот и на нивните 

сопственици кои можеби не се запознаени со регулативата за 

основање и водење на бизнис 

 Обезбедување на деловни советодавни услуги 

за различни области на управување со 

бизнисот и администрацијата 

 Организирање на настани и заеднички средби 

со национални, регионални и локални власти, 

како и со претприемачи, банки и други 

засегнати страни 

 Организирање на услуги за директен маркетинг 

и активности за е-трговија, како и создавање на 

онлајн продавница за продажба на производи. 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината 

на публикацијата е единствена одговорност на Центарот за управување со 

промени и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува 

гледиштата на Европската Унија.  


