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Наслов: Кратењето на непродуктивните трошоци е добро

Кратка 
содржина:

Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде 
внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за 
во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори 
сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена 
објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала.
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11.7.2017 МТВ 1 Страна: 17:00:00 Macedonia

Наслов:
Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки 
на лица од социјално ранливите категории, советуваат економисти. 
Препорачуваат да се воспостават потесни врски меѓу АВРМ и 

Кратка 
содржина:

Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки на 
лица од социјално ранливите категории, советуваат економисти. Препорачуваат 
да се воспостават потесни врски меѓу АВРМ и компаниите кои имаат потреба од 
кадар.
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11.7.2017 www.a1on.mk Страна: Macedonia

Наслов: „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за 
вработување на ранливите категории

Кратка 
содржина:

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот 
програматата што „Finance Think“ во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со 
центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина.– Пилот програмата 
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Наслов: „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за 
вработување на ранливите категории

Кратка 
содржина:

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливи              Обука за меки вештини, менторство од 
страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за 
вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат 
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Наслов: “Finance Think”: punësimi i kategorive të cenueshme të monitorohet
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Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë 
sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e 
rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e 
cenueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot programit që “Finance Think” në 20 
muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe familjare 
KMOP nga Athina. “Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të 
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Наслов: Eксперти: „При буџетските кратења да се внимава на капиталните 
инвестиции“
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Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде 
внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за 
во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори 
сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена 
објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според 
Благица Петрески од „Фајненс тинк“ сметаат дека Владата предводена од Зоран 
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот 
програматата што „Finance Think" во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со 
центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина. - Пилот програмата 
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Pamje nga konferenca 11.07.17
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот 
програматата што „Finance Think“ во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со 
центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина. - Пилот програмата 
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Наслов: „Finance Think": Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за 
вработување на ранливите категории

Кратка 
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот 
програматата што „Finance Think" во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со 
центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина.- Пилот програмата 
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kategorive të cenueshme
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Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë 
sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e 
rritin motivimin
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Наслов: Обуките ги зголемуваат шансите

Кратка 
содржина:

Потребни се обуки за вештини, наблудување од страна на вработените во 
центрите за социјалната работа и Агенцијата за вработување вклучувајќи ја и 
практиката која во голема мера ја зголемува мотивацијата  но и можноста за 
вработување на лицата од социјално загрозените категориии
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Наслов: Менторството и обуките ги зголемуваат шаnсите ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за 
социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во 
голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување 
на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот 
програматата што „Finance Think, во изм. инатитео 20 месеци ја спроведувал со 
центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина.- Пилот програмата 
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Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во
кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел
од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е
направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според Благица
Петрески од Finance Think  сметаат дека Владата предводена од Зоран Заев посебен акцент треба да
стави на капиталните расходи, но и на инвестициите.Потребно е во иднина да се направи една широка
дебата во насока на капиталните расходи и во која насока ќе бидат капиталните инвестиции, но и да се
идентификуваат тие фискални мултипликатори коишто ќе идентификуваме која е таа капитална
инвестиција која дала најголеми ефекти и со цел да се има најголем ефект од трошењето на јавните
средства.“ – вели Благица Петрески –Finance Think.Со Ребалансот на Буџетот кратење имаше речиси во
сите министерства. Најголем рез има кај Министерството за образование, односно оваа институција со
новата државна каса има за цели 21 милион евра помалку пари од претходно предвидените. 95 илјади
евра помалку на располагање има и кабинетот на претседателот Ѓорѓе Иванов. Околу 7 милиони евра
помал Буџет има и Министерството за внатрешни работи, а, кратења има и во судската власт,
Агенцијата за странски инвестиции, во културата, во Дирекцијата за технолошко – индустриски
развојни зони и во други институции. Со новата државна каса повеќе пари ќе има за здравството, за
Министерството за информатичко општество, како и за Агенцијата за млади и спорт. Во буџетот се
планираат пари и за локалните избори на есен .(22:39/24:25)
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Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки на лица од социјално
ранливите категории, советуваат економисти. Препорачуваат да се воспостават потесни врски меѓу
АВРМ и компаниите кои имаат потреба од кадар.
Мерките за вработување и обуките на лица од социјално ранливите категории на граѓани даваат
резултати, тврдат од Институтот за економски истражување и креирање политики, Finance Think.
Спровеле истражување сметаат дека се уште се одвојуваат малку средства од буџетот за ваквите
мерки.
Активните мерки се позитивен исчекор и во изминатиот период од активните мерки се покажа се доста
ефективен начин за поттикнување на лицата за вработување. Сепак доколку ги анализираме какви се
тие бројки сепак износите кои се издвојуваат за овие активни мерки се уште се многу мали, дколку
сакаме да имаме поголеми и посериозни ефекти, рече Благица Петрески од Институтот за економски
истражувања Finance Think.
И меѓународни економисти советуваа да се зголеми поддршката за ранливите групи.
Таргетираме една посебна тема која цели да им помогне на ранливите особено ранливите групи,
невработените ранливи групи особено во една ваква економска ситуација во која се наоѓаме денес. Се
надеваме дека со ова ќе им помогнеме и на институциите посебно на центрите за социјална работа,
рече Јоргос Алексопулос.
Од овој институт велат дека е потребна постојана комуникација меѓу АВРМ и компаниите кои имаат
потреба од кадар.
(22.07/23.35)
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и
Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но
и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на
пилот програматата што „Finance Think“ во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска
и семејна заштиота КМОП од Атина.– Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата
од си,
нивно работување и приближување на пзарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за
меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучувње во пракса
или потецијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. за 20 од нив беше обезбедено
менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благица Петрески од „Finance Think“.Програмата, додаде
таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од
социјално ранливите
категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд.Според Петрески, резултатите
покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на
скала 1 до 5 , а обуката ги зголемува шансите за нивно бработување.Џорџ Алексопулус од КМОП
истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите
групи невработени, особено во една ваква економска ситуација.– Се надеваме дека на ваков начин ќе
им помогнеме  и на
институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за варботување  да ги развијат
своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос.Тој изрази и
надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои
ќе ја таргетираат истата група.
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и
Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но
и можностите за вработување на лицата од социјално ранливи              Обука за меки вештини,
менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и
вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување
на лицата од
социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програматата што „Finance Think“ во
изминатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина. -
Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно работување и
приближување на пзарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини,
менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучувње во пракса или потецијално
вработување. Во неа беа
вклучени 120 лица. за 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече
Благица Петрески од „Finance Think“. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните
ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите
тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството
ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5 , а обуката ги
зголемува
шансите за нивно бработување. Џорџ Алексопулус од КМОП истакна дека со програмата се таргетира
една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква
економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме  и на институциите, особено
на центрите за социјална работа и Агенцијата за варботување  да ги развијат своите капацитети за да
им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да
биде изолиран
и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.
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Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për
Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin
e personave nga kategoritë e cenueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot programit që “Finance Think” në
20 muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe familjare KMOP nga Athina. “Pilot
programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të personave nga kategoritë e cenueshme, punësimin e tyre
dhe afrimin në tregun e punës. Ajo ka përfshirë disa masa, si trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e
Qendrave për punë sociale dhe APRM dhe përfshirje në praktikë ose punësim potencial. Në të ishin të
përfshirë 120 persona, për 20 prej tyre është siguruar mentorim, 15 janë vendosur në praktikë”, tha Bllagica
Petreski nga “Finance Think”. Programi, shtoi ajo, është dashur të tregojë se cilat janë efektet afatshkurta
ndaj motivimit dhe përgatitjes së personave nga kategoritë e cenueshme sociale dhe mundësitë që ata të
përfshihen në tregun e punës. Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar se mentorimi e nxit dëshirën për
punësim te këta persona për 0.68 për qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi i rrit shanset për punësimin e
tyre. Xhorxh Aleksopulos, nga KMOP theksoi se me programin targetohet një temë e veçantë e cila synon t’i
ndihmojë grupeve të cenueshme të papunë, veçanërisht në një situatë të tillë ekonomike. (mia.mk)

Temat kryesore
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Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во
кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел
од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е
направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според Благица
Петрески од „Фајненс тинк“ сметаат дека Владата предводена од Зоран Заев посебен акцент треба да
стави на капиталните
расходи, но и на инвестициите. „Потребно е во иднина да се направи една широка дебата во насока на
капиталните расходи и во која насока ќе бидат капиталните инвестиции, но и да се идентификуваат тие
фискални мултипликатори коишто ќе идентификуваме која е таа капитална инвестиција која дала
најголеми ефекти и со цел да се има најголем ефект од трошењето на јавните средства.“ – вели
Благица Петрески – Фајнанс Тинк Со Ребалансот на Буџетот кратење имаше речиси во сите
министерства. Најголем рез има
кај Министерството за образование, односно оваа институција со новата државна каса има за цели 21
милион евра помалку пари од претходно предвидените. 95 илјади евра помалку на располагање има и
кабинетот на претседателот Ѓорѓе Иванов. Околу 7 милиони евра помал Буџет има и Министерството за
внатрешни работи, а, кратења има и во судската власт, Агенцијата за странски инвестиции, во
културата, во Дирекцијата за технолошко – индустриски развојни зони и во други институции. Со
новата државна каса
повеќе пари ќе има за здравството, за Министерството за информатичко општество, како и за
Агенцијата за млади и спорт. Во буџетот се планираат пари и за локалните избори на есен. Верица
Павлоска
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и
Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но
и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на
пилот програматата што „Finance Think" во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска
и семејна заштиота КМОП од Атина. - Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата
од си,
нивно работување и приближување на пзарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за
меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучувње во пракса
или потецијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. за 20 од нив беше обезбедено
менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благица Петрески од „Finance Think". Програмата, додаде
таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од
социјално ранливите
категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите
покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на
скала 1 до 5 , а обуката ги зголемува шансите за нивно бработување. Џорџ Алексопулус од КМОП
истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите
групи невработени, особено во една ваква економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе
им помогнеме и на
институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за варботување да ги развијат
своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и
надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои
ќе ја таргетираат истата група.
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Pamje nga konferenca 11.07.17

Vetëm dy persona janë punësuar me ndihmën e projektit “Përfshirje aktive në tregun e punës të personave
të margjinalizuar” i cili u zbatua në Maqedoni, me mbështetje nga Bashkimi Evropian. Kjo u bë e ditur sot
nga Despina Tumanoska nga OJQ Finance Think, njofton Portalb.mk. Ajo informoi se dy të tjerë presin
përgjigje përfundimtare nga një kompani ku kanë kaluar me sukses intervistën e parë.
“Projekti në fjalë ka pasur qëllim të përfshijë personat e kategorisë sociale. Projekti ka përfshirë disa masa:
trajnim për aftësim, mentorim të tyre nga ana e të punësuarve në qendrat sociale dhe ne Agjencinë për
Punësim si dhe përfshirje e këtyre personave në praktikën e punës dhe në ngritjen e aftësive punuese”, tha
Tumanoska.

Despina Tumanoska

Ajo vlerëson se këto mas mundësojnë kualifikimin e të rinjve por që nuk janë dëshmi se do të ulet
papunësia.
“Këto masa rrisin kualifikimet e të rinjve por që nuk janë e dhënë se do të ulet papunësia e të rinjve. Për të
kuptuar se nëse këto masa do të ulin papunësinë e të rinjve duhet të bëhen hulumtime. Me anë të
hulumtimeve do të kuptojmë se cilat masa në cilën sferë do të kenë efekte”, vlerësoi Tumanoska,
njofton Portalb.mk.
Ndërkaq, përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian nga Athina, Gjorgj Aleksopulus i cili tha se këto
projekte financohen nga BE-ja me qëllim që të nxitet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe të mundësohet
afirmimi i të rinjve.
“Këto projekte financohen nga BE-ja me qëllim që të rritet bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë për Financa dhe
Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale në zhvillimin dhe rritjen e kualifikimeve te të rinjtë e grupeve të
margjinalizuara”, tha Aleksopulus, njofton Portalb.mk.

Gjorgj Aleksopolus

Në kuadër projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Përfshirje aktive në tregun e punës të personave të
margjinalizuar” janë përfshirë pesë rajone të Maqedonisë, Shkupi, Pollogu, Vardari, rajoni juglindor dhe
veriperëndimor. Projekti ka zgjatur 8 muaj kurse trajnimet 6 muaj. Kanë marrë pjesë rreth 120 persona
ndërsa prej tyre janë mentoruar 22 nga 12 mentorë.
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и
Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но
и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на
пилот програматата што „Finance Think“ во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска
и семејна заштиота КМОП од Атина. - Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата
од си,
нивно работување и приближување на пзарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за
меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучувње во пракса
или потецијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. за 20 од нив беше обезбедено
менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благица Петрески од „Finance Think“. Програмата, додаде
таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од
социјално ранливите
категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите
покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на
скала 1 до 5 , а обуката ги зголемува шансите за нивно бработување. Џорџ Алексопулус од КМОП
истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите
групи невработени, особено во една ваква економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе
им помогнеме  и на
институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за варботување  да ги развијат
своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и
надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои
ќе ја таргетираат истата група.
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Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë
sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe
mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e cenueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot
programit që “Finance Think” në 20 muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe
familjare KMOP nga Athina.
“Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të personave nga kategoritë e cenueshme, punësimin
e tyre dhe afrimin në tregun e punës. Ajo ka përfshirë disa masa, si trajnim për aftësi të buta, mentorim nga
ana e Qendrave për punë sociale dhe APRM dhe përfshirje në praktikë ose punësim potencial. Në të ishin të
përfshirë 120 persona, për 20 prej tyre është siguruar mentorim, 15 janë vendosur në praktikë”, tha Bllagica
Petreski nga “Finance Think”.
Programi, shtoi ajo, është dashur të tregojë se cilat janë efektet afatshkurta ndaj motivimit dhe përgatitjes
së personave nga kategoritë e cenueshme sociale dhe mundësitë që ata të përfshihen në tregun e punës.
Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar se mentorimi e nxit dëshirën për punësim te këta persona për 0.68
për qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi i rrit shanset për punësimin e tyre.
Xhorxh Aleksopulos, nga KMOP theksoi se me programin targetohet një temë e veçantë e cila synon t’i
ndihmojë grupeve të cenueshme të papunë, veçanërisht në një situatë të tillë ekonomike.
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Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и
Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но
и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на
пилот програматата што „Finance Think" во изминатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска
и семејна заштиота КМОП од Атина.- Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата
од си,
нивно работување и приближување на пзарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за
меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучувње во пракса
или потецијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. за 20 од нив беше обезбедено
менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благица Петрески од „Finance Think".Програмата, додаде
таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од
социјално ранливите
категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд.Според Петрески, резултатите
покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на
скала 1 до 5 , а обуката ги зголемува шансите за нивно бработување.Џорџ Алексопулус од КМОП
истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите
групи невработени, особено во една ваква економска ситуација.- Се надеваме дека на ваков начин ќе
им помогнеме и на
институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за варботување да ги развијат
своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос.Тој изрази и
надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои
ќе ја таргетираат истата група.
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Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për
Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin
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Trajnimet i rrisin

shanset për punësim
Shkup, 11 korrik - Nevojitet trajnim për
aftësi, mentorim nga ana e të punësuarve

në qendrat për punë sociale dhe

Agjencia për Punësim dhe përfshirje në

praktikë, në masë të madhe e rritin
motivimin, por edhe mundësitë për
punësimin e personave nga kategoritë e

prekura sociale. Këto rekomandimi
kanë dalë nga realizimi i pilot programit
që "Finance Think" në 20 muajt e fundit.

"Pilot programi kishte për qëllim të

inkurajojë dhe motivojë personat nga
kategoritë e prekura, punësimin e tyre
dhe afrimin me tregun e punës. Programi

ka përfshirë disa masa, si trajnim
për aftësi, mentorim nga ana e Qendrave

për punë sociale dhe APRM dhe

përfshirje në praktikë ose punësim potencial.

Në të ishin të përfshirë 120

persona, për 20 prej tyre është siguruar
mentorim, 15 janë vendosur në

praktikë" tha Bllagica Petreski nga "Finance

Think" Programi, shtoi ajo,
është dashur të tregojë se cilat janë
efektet afatshkurta ndaj motivimit dhe
përgatitjes së personave nga kategoritë
e cenueshme sociale dhe mundësitë që
ata të përfshihen në tregun e punës.
Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar
se mentorimi e nxit dëshirën për
punësim te këta persona për 0. 68 për
qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi

i rrit shanset për punësimin e tyre.
Xhorxh Aleksopulos, nga KMOP theksoi

se me programin targetohet një
temë e veçantë e cila synon t' i ndihmojë

grupeve të cenueshme të papunë,
veçanërisht në një situatë të tillë
ekonomike
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"FINANCE THINK"

Меиторството и обуките ги зголемуваат шаисите
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ
Обука

за меки вештини, менторство

од страна на вработените
во центрите за социјални работи и

Агенцијата за вработување и вклучување

во пракса, во голема мерка
ја зголемуваат мотивираноста, но и

можностите за вработување на лицата

од социјално ранливите категории,

покажала реализацијата на
пилот програматата што „Finance
Think, во изм.инатитео 20 месеци ја
спроведувал со центарот за детска
и семејна заштиота КМОП од Атина.

Пилот програмата имаше за цел
да поттикне мотивација на лицата од
си, нивно работување и приближување

на пзарот на труд. Таа вклучуваше

неколку мерки, како обука за

меки вештини, менторство од страна
на Центрите за социјална работа и

АВРМ и вклучувње во пракса или
потецијално вработување. Во неа беа

вклучени 120 лица. за 20 од нив беше

обезбедено менторство, 15 беа

воведени во пракса, рече Благица
Петрески од „Finance Think,

Програмата, додаде таа, требало
да покаже кои се краткорочните
ефекти врз мотивацијата и подготве

носта на лицата од социјално ранливите

категории и можностите тие да
бидат вклучени на пазарот на труд.

Според Петрески, резултатите
покажале дека менторството ја

поттикнува желбата за вработување

кај овие лица за 0, 68 проценти
на скала 1 до 5 a обуката ги зголемува

шансите за нивно бработување.

Џорџ Алексопулус од кмоп
истакна дека со програмата се таргетира

една посебна тема која цели
да им помогне на ранливите групи
невработени, особено во една ваква
економска ситуација.

Се надеваме дека на ваков начин

ќе им помогнеме и на институциите,

особено на центрите за социјална

работа и Агенцијата за варботување

да ги развијат своите капацитети

за да им помогнат на овие

ранливи категории, истакна Алексопулос.

Тој изрази и надеж дека ова нема

да биде изолиран и осамен напор,

туку дека ќе следуваат проекти и

програми кои ќе ја таргетираат
истата група.
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