ГРУНДВИГ во 2009 година – РЕФЛЕКСИИ

Акција: Грундвиг Обука на работно место 2009

Ппзитивнипт пдгпвпр пд Наципналната aгенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст
за мене беще мпжнпст за уживаое на придпбивките на еврппските прпграми за ушеое, размена и
мпбилнпст. Ппсетата на избранипт курс за пддржлив развпј вп Брисел беще нпвп ушеое на специфишна
тема кпја немам мпжнпст да ја елабприрам на другп местп. Иакп првишнп пдбранипт тренинг курс се
пткажа, тимпт вп НА ми ппмпгна да пдберам нпв курс и да гп искпристам дпделенипт грант. Сум била и
на ппдпбрп прганизирани курсеви, нп сепак е вреднп искуствптп и пд пвпј курс.
Ушествував на ЕУ неделата на пддржлива енергија (пгрпмен настан сп безбрпјни предаваоа,
излпжби, кпнференции), заппзнав прекрасни луде пд еврппските земји сп кпи беще забавнп да се
сппдели времетп вп Брисел, да се м`сне вкусна шпкплада и да се ужива бескрајнп вп белгискптп црнп
пивп (не забправајте да гп прпбате CHIMAY или пак FRUIT LAMBIC).
Овпј курс и ппсетата на Брисел ми дадпа идеи за мпја идна прпфесипнална наградба, какп и
идеи за кплабпративни прпекти и нпви партнерства, па затпа тпплп преппрашувам сите да ги
искпристат пвие мпжнпсти.

Катерина Мпјаншевска,
Центар за изведувашки уметнпсти МУТИМЕДИА, Скппје
„Обука на впзрасните за пдржлив развпј на живптната средина“
Брисел, Белгија, март 2010
MKLLP-GRU-A.1.4-2009-0008

Искуствптп пд ппсетата на курспт „Каде щтп има вплја, има и кпмпетенција за рещаваое на
прпблемпт“ е навистина нещтп вреднп за паметеое. Пред пбуката, истражував вп пбласта на
базишните кпмпетенции („меки“ вещтини) и нивната примена на рабптнптп местп и секпјдневнипт
живпт. Тпа е мнпгу интересна и пппуларна пбласт, кпја ја ппдигнува свеснпста за важнпста, не самп на
тпа щтп мпжеме да гп наушиме сп нащипт ум, туку и на нещтп щтп гп вклушува нащетп телп и здравипт
разум.
Главната цел на курспт беще заппзнаваое сп 14-те базишни кпмпетенции и нашините на нивнп
интегрираое вп пбрзпвнипт систем. Обуката беще базирана на метпдпт на межусебнп ушеое меду
ппсетителите, нп и тренерите. Имавме мпжнпст да ги развиеме нащите сппствени вещтини преку
лишнп искуствп и да дпбиеме инспирација за нивнп вградуваое вп пбуките кпи ние ги врщиме.
Вп текпт на курспт се стекнав сп мнпгу кпнтакти кпи прпдплжија и пп враќаоетп дпма. Вп текпт
на ппсетата се ппјавија интересни мпжнпсти за заеднишки идни прпекти вп пбласта на базишните
кпмпетенции нп и вп други пбласти. Беще фпрмирана и интернет мрежа преку кпја ќе мпжеме да
разменуваме идеи, искуства, да бидеме вп кпнтакт.

Искуствптп и знаеоетп пд курспт гп надппплнува мпетп претхпднп знаеое и мпјата секпјдневна
рабпта. Вп мпјата институција направив презентација за тпа щтп се слушуваще за време на курспт. Истп
така планирам да направам ущте некплку рабптилници на пваа тема. Се разбира, стекнататп искуствп
пкплу „меки“ вещтини гп вклппив и вп мпјата секпјдневна рабпта какп терапевт и спветник, сп лицата
кпи имаат пптреба пд тпа.
Маја Кпрубин
ЈУ Центар за пбразпвание на впзрасните
„Каде щтп има вплја, има и кпмпетенција за рещаваое на прпблемпт“
Прага, Чещка, јануари 2010
MKLLP-GRU-A.1.4-2009-0010
Веднащ пп пфицијалнптп известуваое за дпделен грант, ги заппшнав ппдгптпвките за
пбезбедуваое виза за Кипар и авипнски билет. Мпжам да кажам дека сп гплема впзбуда гп пшекував
пвпј настан и бев свесен дека сум еден пд пипнерите вп пваа прпграма какп претставник на Република
Македпнија. Од страна на дпмаќините бевме прешекани вп еднп малп местп нарещенп Аргпс и бевме
сместени вп хптел кпј пдгпвараое на пптребите на пптребната пбука.
Пп пфицијалнптп претставуваое на ушесниците и на земјите пд кпи дпадаат, рабптнипт дел
заппшна сп ппделба вп групи сппред фпкуспт на делуваое и припритетите на прганизациите пд кпи
дпадаме. Сметам дека агендата беще внимателнп ппдгптвена, така щтп имавме време за кпнкретна
рабпта пп групи, нп и дпвплнп време да се заппзнаеме и да си ги пренесеме нащите искуства. Какп
активист вп граданскипт сектпр кпј има ушествуванп вп пп реализација на ппвеќе пд 10 прпекти вп
пбласта на нефпрмалнптп пбразпвание, какп и вп реализација на некплку еврппски прпекти, сепак
пваа пбука за мене е пд ппсебна важнпст и спсема нпвп искуствп.
Пппплнуваоетп на вакпв тип апликација бара најмалку 3 партнери пд 3 држави.
Пппплнуваоетп на апликацијата е пд технишки карактер, сппред пднапред дадени наспки. Она щтп
мене ми даде мпжнпст да се наметнам е искуствптп при дефинираоетп на прпблемпт на кпј ќе се
пднесува прпектпт, каде щтп вп преден план дпјде инпвативнпста. Генералнп земенп, израбптката на
ГРУНДВИГ апликација бара пгрпмна кпнцентрација, тимска рабпта и искрен пднпс ппмеду партнерите.
Јаснп ни беа презентирани мпжните прпблеми при презентацијата, какп и пбврските спрема
предлпженипт бучет. Тука падна и најгплемата „щега“ на мпј грб, сп тпа щтп Република Македпнија ја
немаще вклушенп вп листата на земји, за нас немаще ставка.
За крај мпжам да кажам дека наредната гпдина, кпга Република Македпнија ќе биде внесена
вп табелата сп бучетпт вп Грундвиг Партнерствата за ушеое, разрабптената апликација заеднп сп
партнерите пд Шпанија и Чещката Република ќе ја ппднесеме какп предлпг прпект. Вп медувреме,
стекнатптпт искуствп и знаеое гп искпристив за аплицираое пп ппвикпт за Прекугранишна спрабптка сп
нащите партнери пд Бугарија.
Се разделивме ппвеќе пд дпбрп, и какп щтп рекпа пстанатите ушесници, ние сме група какп
мпдел за ппзитивен пристап при рещаваоетп на прпблемите. Редпвнп сум вп кпмуникација сп сите
ушесници пд пбуката и вп нив гледам партнери сп кпи мпжам да ппстигнам мнпгу ппвеќе пд претхпднп.

Зпран Бикпвски
Хуманитарнп дпбрптвпрнп здружение на Рпми КХАМ Делшевп
„Ппдгптпвка на предлпг прпекти и управуваое сп еврппски пбразпвни прпекти“
Аргпс, Кипар, пктпмври 2009
MKLLP-GRU-A.1.4-2009-0005

Обуката имаще за цел да ги пбуши ушесниците за ефективнп ракпвпдеое сп еврппски прпектен
циклус. Ова вклушува: управуваое сп дпгпвпрните прпцедури на Еврппската Кпмисија, прганизација и
планираое на прпектната рабпта, меначираое на прпектнп партнерствп, набљудуваое на развпјпт на
прпектпт и евалуација на ппстигнатите резултати, ппдгптпвка на извещтаи и меначмент на финансиски
и административни пращаоа за прпектите. Метпдплпгијата на рабпта се заснпва на интеграција на
теприја и пракса, какп и студии на слушај. Пп заврщуваоетп на курспт, вп текпт на шетири наредни
недели се спрпведе курс на далешина, кпј ушесниците гп следеа пд нивните рабптни места преку
виртуелни спстанпци сп назнашенипт ментпр.
Лазареска Снеже
Рабптнишки Универзитет „Кпшп Рацин“ Скппје
„Еврппски прпектен меначмент“
Фиренца, Италија, нпември 2009
MKLLP-GRU-A.1.4-2009-0004
Акција: Грундвиг Посети и размени 2009
Јас какп претседател на Здружениетп имав мпжнпст пд 30 септември дп 3ти пктпмври 2009
гпдина, да гп ппсетам Фествалпт на 3-тп дпба вп Слпвенија. Овпј Фестивал традиципналнп се пдржува
секпја гпдина, пп ппвпд Светскипт ден на старите лица 1-ви пктпмври. Дпмаќини ми беа претседателпт
ба Универзитетпт 3тп дпба вп Љубљана. Оваа манифестација, пп свпјата сеппфатнпст, маспвнпст и
активнп ушествп на сите државни пргани и јавни институции, невладините прганизации и приватнипт
сектпр, јаснп гп дпкажува пднпспт на сите субјекти вп Слпвенија кпн лицата пд третп дпба, степенпт на
нивната самппрганизиранпст и впсппставената медусебна спрабптка.
Мпетп пдущевуваое и силни впешатпци пд пднпспт на државата кпн лицата пд третп дпба вп
Слпвенија, силнп нагласената и вистински реализирана медугенерациска спрабптка, какп и маспвнптп
вплпнтерствп на лицата вп третп дпба, ме мптивира да упатам предлпг дп Спјузпт на пензипнерите на
Макледпнија, да биде пснпван Иницијативен пдбпр за прганизираое на Фестивал на третп дпба вп
Република Македпнија. Впсппставените кпнтакти сп кплегите пд Слпвенија и нивната спгласнпст да не
вклушат вп мрежата на Универзитети на 3тп дпба пд ппвеќе еврппски земји сп кпи тие спрабптуваат и
вп 2010 да реализираме заеднишки прпекти какп партнери, за нас знаши нпв ппттик и предизвик за
ущте ппамбиципзни планпви за нащата рабпта.
Тпмислав Димищкпвски
ЗГ Универзитет третп дпба, Скппје
Ппсета на фестивал 3-тп дпба
Слпвенија, Љубљана, пктпмври 2009
MKLLP-GRU-A.1.2-2009-0002

Набљудуваое на рабптнп местп е мпжнпст за скенираое на рабптнптп местп на кплега пд
српдна институција вп странствп. Реализираната ппсета ппслужи за пренесуваое на искуствата на
Нарпднипт Универзитет пд Јесенице вп врска сп: спдржината, пристаппт и метпдите вп прпцеспт на
ушеоетп за впзрасни, администрацијата, лидерствптп какп и пбразпвната пплитика на институцијата.
Истп така, акцент беще ставен на искуствата на слпвенешкипт Универзитет вп аплицираое на еврппски
прпекти.

Снежана Трумпеска
Рабптнишки Универзитет „Пере Тпщев“ Прилеп
Набљудуваое на рабптнп местп- Нарпден Универзитет Јесенице
Јесенице, Слпвенија, пктпмври 2009
MKLLP-GRU-A.1.2-2009-0003

Целта на Кпнференцијата беще да се креира фпрум на кпј щтп ушесниците ќе бидат вп мпжнпст
да разменат искуства и инпвативни практики вп пбразпваниетп за впзрасни и вп Партнерствата за
ушеое, сп фпкус на ппддрщка на непривилегираните впзрасни ушеници. Ушесници на Кпнференцијата
беа претствници на Наципналните агенции, претставници на институциите ушесници вп Партнерствата
за ушеое (пспбенп пние кпи прпмпвираат мптивација за ппмаспвнп ушествп на ушениците, лишен
развпј) и ушеници. Кпнференцијата беще првишна мпжнпст за заппзнаваое на претставници на
македпнските институции вп пбразпваниетп за впзрасни сп Партнерствата за ушеое, какп и за
среќаваое на идни партнери.
Биљана Мпјспвска
Македпнскп здружение за пбразпвание на впзрасни
Ушествп на 8-ма еврппска кпнференција за Грундвиг Партнерства за ушеое
„Ппддрщка на флексибилнп и индивидуалнп ушеое“
Стпкхплм, Шведска, пктпмври 2009
MKLLP-GRU-A.1.2-2009-0004

Акција: Подготвителни посети 2009
Грундвиг прпграмата, пднпснп акцијата Ппдгптвителни ппсети ни пвпзмпжи, директнп да ги
спгледаме мпжнпстите, разликите, слишнпстите и бенифиците на зеднишката рабпта сп куратпрпт пд
Римскипт музеј пд Рибшестер, Велика Британија. Вп текпт на мпјата ппсета на музејпт се заппзнав сп
структурата на истипт, кпја се надевам дека ке ја спрпведам вп нащата институција. Искуствата вп
пднпс на рабптата сп вплпнтери, едукација, маркетинг, вп гплема мерка ќе ппмпгне да се ппдпбри
нащата Устанпва вп ппглед на рабпта сп заедницата вп сите аспекти на културнипт живпт.
Ппщирпката јавнпст вп Рибшестер и Ланкастер преку пищаните медиуми беще заппзнаена сп
спрабптката на Римскипт Музеј пд Рибшестер и Музејпт пд Свети Никпле, Република Македпнија.
Оваа мпжнпст да рабптиме заеднп ни ппмпгна, вп тимска рабпта сп партнерите пд Слпвенија и
Бугарија, да креираме прпект MUSEUM SKILLS EXCHANGE, пднпснп. Какп щтп гласи и иметп на самипт
прпект, преку размена на искуства ппмеду партерите сакаме да ја ппдпбриме нащата ефикаснпст и
индивидуалнпст, идните активнпсти и планпви, кпи ги внеспвме вп заеднишката апликација. Ваквипт
прпцес на заеднишка рабпта пвпзмпжува, блиска спрабптка на институции и пд еврппскптп семејствп
пднпснп размена на искуства и знаеаоа.

Александар Данев
Опщтинска Устанпва Нарпден Музеј Свети Никпле
Грундвиг Ппдгптвителни ппсети 2009
Рибшестер, Велика Британија, јануари 2010
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0010

Мпетп незабправнп патуваое вп Талин!!!
Спзнаниетп дека треба да ппјдам вп Талин, придпнесе вп мене да се вгнезди единственп
шувствптп на страв и ппмисла какп ќе гп преживеам мпјпт прв авипнски лет сп мпјата фпбија пд висина.
Опседнатпста сп авипнскипт лет не ми дпзвпли да спздадам билп каква слика за градпт Талин. Овпј пат
знаев дека самп ппадам вп земја сп ппмалку брпј на жители пд Македпнија и сп излез на Балтишкп
мпре. Тпа е пришината щтп бев презадпвплна сп самптп стапнуваое на тлптп на Талин. Имаще тплку
мнпгу щтп да се види, спврщен сппј на старптп и на спвременптп. Од една страна стари градби пд кпи
се гледаа знаменцата на еврппските претставнищтва и кпнзулати. Од друга страна ексклузивни
тргпвски центри и луксузни хптели. Фасцинирана бев и пд самата шистпта на градпт. Не видпв ниту
еден птпадпк ниту пак кпнтejнер. Дп ден денес се шудам какп е мпжнп тпа. Претхпднп мислев дека
пришината за нешистипт изглед на нащипт град прпизлегува пд недпвплнипт брпј на кпнтејнери. Сега
сфатив дека и сп неппстпеое на ниту еден кпнтејнер улиците, паркпвите, трптпарите мпжат да бидат
беспрекпрнп шисти.
Дпкплку вие се пращувате кпј град? Сп пплнп срце, би ви пдгпвприла: Талин!!!
Благпдарнпст дп Наципналната Агенција пд мпе име и пд иметп на мпјата прганизација НВО
Хуманпст, кпја ја претставував на кпнтакт семинарпт вп Талин, заеднп сп 62 прганизации пд 23 земји,
кпј беще преуспещен за нас, сп склушени интернаципнални партнерства.

Ивана Стпјанпвска
Здружение за унапредуваое на услпвите за грижа и сместуваое на стари и изнемпгнати лица
„Хуманпст“ Скппје
Кпнтакт семинар
„Влкушуваое на непривилегираните спцијални групи вп пбразпваниетп за впзрасни“
Талин, Естпнија, нпември 2009
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0002/001

Кпнтакт-семинарпт е настан наменет за вмрежуваое, кпј им пвпзмпжи на ушесниците да прпнајдат
сппдветни партнерски институции и заеднишки да рабптат на прпектна идеја за акцијата Грундвиг
Партнерства за ушеое, за 2010 гпдина. Сппшувајќи се сп рецесија, инвестираоетп вп вклушуваоетп на
непривилегираните групи вп пбразпваниетп за впзрасни е пд пспбенп знашеое.
Елвис Мемети
Здружение на градани „Сумнал“ Скппје
Кпнтакт семинар
„Влкушуваое на непривилегираните спцијални групи вп пбразпваниетп за впзрасни“
Талин, Естпнија, нпември 2009
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0005/001

Кпнтакт семинарпт вп Будимпещта за мене е најдпбрп рабптнп искуствп дпсега. Ме радува
фактпт щтп таму заппзнав прекрасни луде кпи псвен прпфесиналнп какп делпвни спрабптници, ги
дпживувам пд првипт ден и какп свпи пријатели. На взаемнп задпвплствп, кпмуникацијата сп нив
прпдплжи и ппсле пдржуваое на семинарпт щтп ни дава мпжнпст за спрабптка на заеднишките идеи.
Сп самптп пристигнуваое, ущте на аерпдрпмпт вп Будимпещта имав средби сп пријатни луде кпи
сами ти припдаат дпкплку имащ прпблем за да стигнещ дп местптп на сместуваое. Вп хптелпт наидпв
на културен перспнал кпј прпфесипналнп си ја заврщува свпјата рабпта и сетп тпа гп прави сп насмевка
на свпетп лице секпгащ кпга ќе се пбратите. Вп хплпт на хптелпт не прешекаа и претставниците пд
Наципналната агенција на Унгарија, пд кпи не ми беще пптребнп да видам картишка за да ги
преппзнам, затпа щтп вп нив гп псетив ведрипт дух на нащите врабптени пд Наципналната агенција.
Какп дпбри дпмаќини на семинарпт, ни пвпзмпжија да се ппущтиме за медусебна кпмуникација вп
прпстприите на нивната агенција и веќе првата вешер да се издвпиме вп групи кпи имаат слишни идеи
за ппнатампщна спрабптка.
Од првишните разгпвпри кпи ги впдев сп претставниците на ппгплемипт дел пд земијите
ушеснишки, дпјдпв дп заклушпк дека ние сме сп прпблемите мнпгу ппблиску дп ЕУ пткплку щтп јас
мпжев и да претппставам. Од предлпжените теми за рабпта, мпжев да видам мпжнпст за рабпта вп
пбразпвание за впзрасни, за секпја пбласт за кпја дпбивав предлпзи за партнерства пд страна на

ппискусните ушесници на семинарпт. Кај нас прпблемите за кпи се бара рещение сп таквите идеи, се вп
зашетпк и ни е пптребна превенција за да не се прпдлабпшат, или пак се прпблеми кпи кај нас не се
рещаваат затпа щтп и системската рамка вп ппщтествптп не е дп таа мера развиена за да мпже без
ппгплеми прешки да се ппттикне рещаваоетп. Втприпт ден ппмина вп рабптна атмпсфера пп
интереснптп утринскп загреваое сп нащата кплещка пд Рпманија, кпја нѐ заппзна сп индијански ритуал
на ппдгптпвка за псвпјуваое на теритприја. Се рабптеще цел ден на идеите пд страна на сите
щеесетина ушесници кпи за некплку шаса дпјдпа дп 18 наслпви за прпекти. На крајпт пд денпт веќе
имавме тимпви кпи беа ппдгптвени да рабптат заеднп на скелетпт на свпите прпекти какп би биле
ппдгптвени за аплицираоетп на еврппски прпекти пд прпграмата Грундвиг, вп наредната 2010г.
Ппследнипт ден пп утринскп загреваое сп јпга кпја гп впдеще мпјата драга кплещка Марина, сп кпја
таму ппминав прекрасни мпменти на дружеое, секпја пд групите гп рабптеще планпт на свпјпт прпект
кпј вп некплку минутна презентација гп претставувавме пред пстанатите тимпви.
Гплемп задпвплствп беще да се биде дел пд тпј настан за кпј и ппсле една недела збпрувам сп
гплеми импресии, нп за мене најважнп пд сѐ е щтп се ппшувствував дел пд една целина, щтп ми е
дпвплен дпказ дека треба да прпдплжиме да рабптиме вп наспка на пстваруваое на планпвите за
интегрираое на нащипт центар сп еврппските институции кпи рабптат вп пбласта на пбразпвание на
впзрасни, затпа щтп реалнп имаме капацитет и квалификуван кадар.

Павлина Пецанпвска Штерјпвски
КДС Центар за пбука и развпј на кадри Скппје
Кпнтакт семинар
„Градеое на заедниците, ушеое вп заедниците“
Будимпещта, Унгарија, декември 2009
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0009

Кпнтакт-семинарпт е настан наменет за вмрежуваое, кпј им пвпзмпжи на ушесниците да
прпнајдат сппдветни партнерски институции и заеднишки да рабптат на прпектна идеја за акцијата
Грундвиг Партнерства за ушеое, за 2010 гпдина.
Марина Аншевска
Агенција за кпмуникација „Ксантика“ ССС Скппје
Кпнтакт семинар
„Градеое на заедниците, ушеое вп заедниците“
Будимпещта, Унгарија, декември 2009
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0007

Ппсетата е реализирана сп цел разиваое на прпектна идеја и пппплнуваое на апликација за акцијата
Грундвиг Партнерства за ушеое, за 2010 гпдина. Организација дпмаќин е Отвпренптп ушилищте ХаллеВилвпрде пд Брисел Белгија.

Жаркп Гинпвски
Хуманитарна прганизација „Ппмпщ за стари и сирпмащни“ Прилеп
Грундвиг Ппдгптвителни ппсети 2009
Брисел, Белгија, нпември 2009
MKLLP-GRU-A.1.1-2009-0004

