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Executive report  
 

 
 
On behalf of the team at Junior Achievement Macedonia we would 
like to share the Annual report for 2021. 

 
We have always appreciated the professionalism and commitment of our teachers in 
education process, but last year, their engagement and support to students, even in the most 
difficult circumstances has been incredible. In the face of uncertainty with Covid, it has been 
empowering to see how students, teachers and business volunteers have continued to 
support us. 
 
Here at Junior Achievement Macedonia (JAM) we were also adapting and improving, to 
ensure we can continue to serve young people in line with our mission. We learned how to 
use our models of work in a hybrid setting for the next school activities. By this, combining 
traditional and digital approaches, has proved to be exciting, creating best experience and 
practice. 
 
Looking back when the year started with activities still held online, we are completing 2021 as 
most successful comparing to all previous years. What an amazing innovation, creativity and 
energy we had on this journey. We have learned to appreciate the opportunities that lie in the 
new and better ways of collaboration, communication and work. 
 
We are completing 2021 with a great result, successful number of innovation camps, 
competitions and trainings, as well as increased number of high schools, teachers and young 
people involved in JA programs. We have continued our efforts to increase the financial 
education and educate young people on how to manage their money and make wise financial 
decisions for the future in partnership with some financial institutions. 
 
We have spread the network of alumni, enthusiasts and people who will be part of our 
network. 
New partnerships have been initiated, building on the rapid changes both in education and in 
the world of work. 
 
Therefore, I would like to thank everyone who partnered with us to help, connect and to 
promote the value of education and to inspire the next generation and those who believe in 
the importance of education, employment and entrepreneurship, and will be our guiding 
tagline for the years to come! 
 
Ljupka Panchevska  
Chief Executive Officer 
 
 
 
 

 



4  

 
 

 

 

 Извршен извештај 
Во име на тимот на Џуниор Ачивмент Македонија би сакале да го споделиме со вас 
годишниот извештај за 2021 година. 
 
Отсекогаш сме ја ценеле професионалноста и посветеноста на нашите наставници во 
образовниот процес, но минатата година нивниот ангажман и поддршка на учениците, 
дури и во најтешките околности, беа неверојатни. Соочени со несигурноста со Ковид, 
беше убаво да се види како учениците, наставниците и бизнис волонтери продолжија да 
не поддржуваат. 
 
Овде, во Џуниор Ачивмент Македонија (ЏAM), исто така се прилагодувавме и се 
подобрувавме, за да се осигуриме дека можеме да продолжиме да им служиме на 
младите луѓе во согласност со нашата мисија. Научивме како да ги користиме нашите 
модели на работа во хибриден амбиент за следните училишни активности. Со ова, 
комбинирањето на традиционалните и дигиталните пристапи се покажа како возбудливо, 
создавајќи најдобро искуство и пракса. 
 
Гледајќи наназад кога започна годината со активности кои сè уште се одржуваат онлајн, 
2021 година ја завршуваме како најуспешна во споредба со сите претходни години. Каква 
неверојатна иновација, креативност и енергија имавме на ова патување. Научивме да ги 
цениме можностите што се наоѓаат во новите и подобри начини на соработка, 
комуникација и работа. 
 
2021 година ја заокружуваме со одлични резултати, успешен број на кампови на 
иновација, натпревари и обуки, како и зголемен број на средни училишта, наставници и 
млади луѓе вклучени во програмите на ЏА. Преку партнерства со финансиски институции 
продолживме со нашите напори да ја зголемиме финансиската едукација и да ги 
едуцираме младите како да управуваат со своите пари и да донесуваат мудри 
финансиски одлуки за иднината. 
 
Ја проширивме мрежата на алумни, ентузијасти и луѓе кои ќе бидат дел од нашата 
мрежа. 
Започнати се нови партнерства, кои се надоврзуваат на брзите промени и во 
образованието и во светот на работата. 
 
Затоа, би сакалa да им се заблагодарам на сите кои соработуваа со нас за да помогнат, да 
се поврзат и да ја промовираат вредноста на образованието и да ја инспирираат следната 
генерација и оние кои веруваат во важноста на образованието, вработувањето и 
претприемништвото, и ќе бидат наша водилка за годините што доаѓаат! 
 
Љупка Панчевска 
Извршен Директор  
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Џуниор Ачивмент Македонија 
 

Мисија 
Нашата мисија е да ги инспирираме и 
подготвиме младите да бидат успешни во 
глобалната економија, преку развој и 
спроведување програми за претприемачко 
образование и градење партнерства меѓу 
бизнисите и училиштата. 

 

Визија 
Нашата визија е да создадеме генерација на 
млади луѓе што се подготвени да се соочат со 
сите предизвици што може да ги носи идното 
работно место. 

Цели 
 Да ги подготвиме младите луѓе да бидат 

успешни во глобалната економија; 

 Да им помогнеме на учениците да ги 
развијат своите вештини како што е тимска 
работа, лидерство, презентирање, 
планирање и финансиска писменост; 

 Да им овозможиме на учениците да 
преземат одговорност за успехот на нивната 
сопствена компанија; 

 Да ги охрабриме да учествуваат во 
работилници, кампови на иновации и други 
натпревари; 

 Да ја намалиме сиромаштијата и да ги 
подобриме стандардите за живот 

Предизвици  
  Подобрување на подготвеноста на младите за 

вработување, нивото на претприемачки 
вештини и финансиска писменост; 

 Да ја унапредиме претприемачката, 
финансиската и економската писменост во 
различни средни училишта во земјата; 

 Развивање партнерства со приватниот сектор 
и други образовни организации со цел 
ширење знаење за претприемништвото, 

 

Џуниор Ачивмент Македонија (ЏАМ) 
е основана во октомври 2017 година 
како една од 123 членки на 
Глобалната мрежа на Џуниор 
Ачивмент (www.jaworldwide.org) што 
ги инспирира и им помага на младите 
во нивната идна работа. Преку обуки 
за финансиска писменост, подготовка 
за работа и претприемништво, 
создава пат кон вработување и нови 
работни места. Џуниор Ачивмент 
Македонија е дел од Регионалниот 
оперативен центар во Европа – JA 
Europe. 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.jaworldwide.org
http://www.jaeurope.org/
http://www.jaeurope.org/
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Веруваме во огромниот 
потенцијал на младите 

луѓе! 
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ЏА МАКЕДОНИЈА – МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА 2021 
ЏА Македонија ја доби Наградата за модел нација за 2021 година доделена во 
рамките на Генералното собрание на ЏА Европа одржано на 25 ноември 2021 
година. Оваа награда се доделува да им се оддаде признание на организации - 
членки кои функционираат според стандардите за висок квалитет и во текот на 
изминатата година имаат  постигнато или надминато 80% од клучните индикатори 
за успех спред Џуниор Ачивмент Европа.  

                                         ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

 
 

 

        Ѓорѓи Кушевски 

                                                   Претседавач на Одборот 

 
 
 
    
 

    Бастри Бајрами                             Петер Теуниц                         Нита Старова   
Член на Одборот                          Член на Одборот                   Член на Одборот  
 
 
 

        
 
 

 
Сашо Сумјановски                          Љупка Наумовска                  Владо Димовски 
 Член на Одборот                     Член на Одборот                    Член на Одборот                    
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ОСНОВНИ ПРОГРАМИ 
ПРОГРАМА УЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА 

Започната во 1919 година, нашата 
препознатлива програма, Програмата за 
ученичка компанија им нуди можност на 
учениците на возраст од 15 до 18 години 
да научат како да ја претворат бизнис 
идејата од концепт во реалност. 
Програмата им овозможува на 
наставниците низа активности за учење 
преку водење бизнис, економија и 
претприемништво, кои претставуваат 
одличен начин да им се помогне на 
учениците да успеат во глобалната 
економија. 

Во училишната 2018-2019, повеќе од 
360.000 ученици беа дел од програмата и 
основаа 30.000 ученички компании 
ширум светот. 

Предизвикувајќи ги учениците да решат 
проблем во нивната заедница преку 
бизнис решение, Програмата за ученичка 

компанија го поттикнува 
претприемачкиот дух. Учениците во тек 
на една училишна година, учат од прва 
рака како функционира една компанија и 
сознаваат како  може да се искористат 
нивните вештини и знаења за да 
основаат бизнис. Со учество на бизнис 
волонтери кои ги споделуваат своите 
искуства и го менторираат тимот, 
учениците добиваат знаење за 
кариерните можности, кои вештини се 
потребни за да успеат и почнуваат да го 
сметаат претприемништвото како 
потенцијална кариерна патека.  

Целта на Програмата ученичка компанија 
исто така е да им даде можност на 
учениците да основаат сопствено 
претпријатие и од прва рака да увидат 
како функционира една компанија.  



9  

Учениците учат да:  

 Добијат финансии преку продавање 
акции; 

 Отворат и користат банкарска 
сметка на својата компанија; 

 Вршат истражување на пазарот; 

 Работат заедно за да креираат 
бизнис план; 

 Развијат производ или услуга; 

 Го рекламираат или промовираат 
производот или услугата; 

 Тргуваат со јавноста; 

 Управуваат со финансиите на 
компанијата; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Учениците може да 
развијат претприемачки 
вештини, ставови и 
однесувања, 
вклучително и: 

 Креативно размислување и  
решавање проблеми; 

 Вештини за комуникација  и 
презентација; 

 Самодоверба; 

 Тимска работа и лидерство; 

 Преговори и донесување одлуки; 

 Утврдување цели и управување со 
време; 

 Справување со ризик; 
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Обуки за наставници 

Наставниците се најголемите партнери на Џуниор Ачивмент и ние сме посветени кон 
нивниот постојан професионален развој со тоа што им нудиме бројни искуства за учење. 
Сите наставници што се приклучуваат кон семејството на ЏА и се заинтересирани за прв пат 
да ја спроведат програмата ученичка компанија во нивните училишта се дел од основна 
дводневна обука. 

Квалитетните обуки за наставниците се наш приоритет и затоа негуваме партнерства со 
образовните институции.  

Обуката за наставниците за спроведување на програмата ученичка компанија не само што 
овозможува квалитетен пренос на програмата, туку исто така осигурува и дека наставниците 
го разбираат концептот за претприемничко образование и како тоа да се користи во 
наставниот процес. 

Со оваа обука тие стануваат целосно интегрирани во модулите на Џуниор Ачивмент.  
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Обуките за наставниците исто така вклучуваат: 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБУКИ на различни теми, 

 Подготовка на бизнис план 

 Маркетинг план 

 План за производство 

 Организација и менаџмент 

 Финансиски план 

 SWOT анализа 

 Пишување на компаниски извештај 

 Социјално претприемништво 

 Дигитален маркетинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЏА Македонија постојано цели кон приспособување и подобрување на активностите 
наменети за наставниците и за учениците, натпреварите што ги организираме, како и 
развојот и унапредувањето на претприемничката средина во училиштата. 

Кога работиме со наставници, една од нашите главни цели е да им дадеме поддршка кога 
тие се соочуваат со предизвици  при спроведувањето на Програмата ученичка компанија во 
училиштето и истовремено да ја поттикнеме нивната соработка со локалната заедница и 
бизнис секторот. 

ЏА Македонија организира повеќе сесии или отворени информативни денови со 
наставниците во рамките на кои тие ги споделуваат своите искуства, добри практики, успеси 
и предизвици во спроведувањето на Програмата.  
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ГОДИШНА НАСТАВНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ВРЊАЧКА 
БАЊА - СРБИЈА 02-04.10.2022 

Секоја година Џуниор Ачивмент Србија 
организира Годишна наставничка 
конференција во рамките на која се 
прославуваат постигнатите резултати, 
успешните приказни и се наградуваат 
наставниците - ментори вклучени во 
Програмата ученичка компанија. Оваа 
конференција има за цел да ги зголеми 
вештините и компетенците на 
наставниците во процесот на 
предавање и да ја поттикне нивната 
креативност во соработката со 
учениците и да им даде можност за 
вмрежување на наставници од 
различни градови со цел размена 
искуства и практики на предавање.  

На овие конференции најчесто обраќања имаат универзитетски професори, едукатори, 
бизнисмени и претставници на финансиските институции, банки и на граѓанските 
организации.  

ЏА Македонија го смета ова за одлична можност за вмрежување на нашите наставници, 
добитници на награди, кои се проактивни и врвни во својата професија и кои би сакале 
да се стекнат со дополнително знаење и вештини во претприемничкото образование, 
финансиската писменост, работата со ученици и кои би биле мотивирани да го пренесат 
своето знаење на своите колеги. 
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НАТПРЕВАРИ НА ЏУНИОР 
АЧИВМЕНТ МАКЕДОНИЈА 

 
 

Како дел од Програмата ученичка компанија, учениците учествуваат во локални, 
регионални и национални натпревари, некогаш како ученичка компанија, а некогаш 
како тимовис оставени по случаен избор. На секој натпревар, учениците што 
учествуваат и нивните наставници - ментори имаат можност да ги тестираат вештините 
и знаењето стекнати во текот на работата во своите ученички компании и да создадат 
нови пријателства во земјата и во Европа. 
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КАМП НА ИНОВАЦИИ 
 

Кампот на иновации е искуство од прва 
рака како да се премине од теорија во 
пракса. Тоа е креативна вежба во рамките 
на која учениците учат за тимска работа, 
како да ги претворат своите идеи во 
активности и како да се согласат за конечен 
концепт. Секој камп е организиран околу 
конкретна индустрија или сектор и бизниси 
поврзани со технологијата. 

Од учениците се бара да смислат решенија 
за даден проблем/задача. Тие треба да 
навлезат длабоко во проблемот, да ја 
истражат индустријата и да научат за 
постојните правила и услови, па дури и да ги 
земат предвид производите или услугите 
што веќе постојат. Секој тим добива бизнис 
ментор што ги насочува учениците во 
развојот на нивната бизнис идеја. 

Учениците се поделени во тимови со седум 
или осум члена и „втурнати“ во фазата на 
решавање на проблемот. Тие меѓусебно си 
ги делат задачите и притоа ги користат 
индивидуалните силни страни и 
дополнително ги развиваат своите 
интерперсонални вештини. 

 

 

 

 
 

На крајот на натпреварот тимовите ги 
претставуваат своите идеи пред жири 
комисија која ја одбира најдобрата идеја 
според критериумите за избор. 

Целта на овој натпревар е да им даде  
можност на учениците да се запознаат со 
современиот начин на работа и да се 
мотивираат да размислуваат проактивно и 
идеите да ги применат во пракса.  

 

Во 2021 година ЏА Македонија 
организираше 6 кампови на иновации на 
кои учествуваа 347 ученици. Предизвиците 
се движеа од ефикасност на просторот, 
спорт и рекреативни активности до 
одржлива употреба на електричната 
енергија, итн. До крајот на годината, со 
олабавувањето на мерките за КОВИД, 
имавме можност со лично присуство да 
организираме натпревари во 4 средни 
училишта низ земјата.
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Камп на иновации во СОУ „Никола Карев“, Струмица  
9 – 10 ноември 2021  
 
 
 

 

 

 

Онлајн камп на 
иновации 
 3 - 15 март 2021 
 

 
Онлајн камп на 
иновации   
9 - 23 јуни 2021 
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Камп на иновации во СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ Охрид   
17 – 18 ноември 2021  
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Камп на иновации во СОУ „Ѓорче Петров“,  
Крива Паланка, 25 – 26 ноември 2021  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камп на иновации во СОЕУ „8ми Септември“,  
Тетово 02 – 03 декември 2021  
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Национален натпревар на 
најдобри ученички компании 2021   

 

Националниот натпревар на најдобри ученички компании е главниот настан 
посветен на напорната работа на учениците и на нивните наставници - ментори 
кои работат во текот на целата учебна година во рамките на програмата за 
ученичка компанија. Ова е местото каде учениците пред жири комисија и јавноста 
ги претставуваат производите и услугите што ги развиле. 
Натпреварот се состои од неколку фази од поднесување на Компаниски извештај 
и претставување на социјални медиуми до креирање промотивно видео и 
презентација пред жири комисија. 
Со ваков вид натпревар, учениците ги подобруваат своите претприемачки 
вештини, тимската работа и вештините за презентирање пред жирито - вештини 
што им се потребни за разговор за работа, разговор за запишување на факултет  и 
идно вработување. 

Националниот натпревар на најдобри ученички компании 2021 година се одржа 
онлајн од 10 до 31 мај. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Според оценките од 6 члена 
жири комисија ученичката 
компанија „LifePal“ од СУГС 
„Никола Карев“ од Скопје 
беше избрана за победник на 
овогодинешниот натпревар. 
Ученичката компанија нуди 
интересно и практично 
решение за непредвидливи 
секојдневни ситуации што 
може да се случат во 
училиште, на работа или во 
слободно време. Потребните 
сетови се мали пакетчиња 
што содржат неколку 
производи што би биле 
лесно достапни од 
рециклираните продажни 
автомати. 

https://www.youtube.com/watch?v=W2_VEGcW8t8&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
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Тие сетови се наменети за итна употреба во 
случај на повреда, лична заштита за Ковид-19, 
посебно пакетче за жени како и сетови за мажи 
и жени во случај на неочекувано или 
непланирано излегување во град, романтичен 
состанок или средба. Овие сетови и продажни 
автомати се првично дизајнирани за да се 
користат на места со висока фреквенција на 
луѓе, но и со недоволна инфраструктура. 

Втората награда е за „TechBook“, ученичка компанија од СУГС „Јосип Броз Тито“ од 
Скопје. Производот на ученичката компанија е паметен бележник и веб-страница. 
Веб-страницата е едукативна и нуди простор за зачувување белешки, задачи и 
корисни видеа од училиште. Паметниот бележник може да го поедностави 
начинот на пишување белешки и организирање на училишните материјали што 
можат да бидат директно пренесени на лаптоп/персонален компјутер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Третото место го доби ученичката компанија „Grow 
Green“ од СУГС „Кочо Рацин“ од Скопје. Ученичката 
компанија разви идеја за еко кафуле чии  производи 
се биоразградливи и еколошки. Сè што се користи во 
кафулето (чаши, чинии, производи, инт.) ќе можат да 
се рециклираат или да се претворат во компост. 
Домашно одгледувани растенија ќе го прочистуваат и 
украсуваат просторот, но исто така ќе бидат и на 
продажба. Гостите исто така ќе добиваат материјал 
за одржлив развој и заштита на животната средина.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=whZ6t1cLXA8&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
https://www.youtube.com/watch?v=bHw_0JU3fsY&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
https://www.youtube.com/watch?v=bHw_0JU3fsY&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
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Етичка дилема во бизнисот  

 

 

 

 

Покрај претприемничкото образование, финансиската 
писменост и подготвеноста за работа, ЏАМ исто така се 
стреми кон унапредување на општествената одговорност и 
етичкото однесување. Со цел да се поттикнат младите да 
стекнат вештини, морални начела и вредности за 
расудување што е добро, а што е лошо во водењето и 
одлучувањето за организациската култура, во 2021 година 
за прв пат распишавме конкурс за Етичка дилема во 
бизнисот. 

Задачата беше да се напише есеј од најмалку 500 збора во кој ќе се анализира 
ситуацијата на неколку етички дилеми и ќе се претстави критичкиот став на ученикот 
во однос на дадената дилема. 

Давид Арсовски, ученик во средното училиште „Васил Антевски Дрен“ во Скопје, е 
победник на натпреварот.  

Наставник на годината 2021   

Наставник на годината е награда што се доделува на 
наставник, ментор на ученичката компанија, за 
неговите/нејзините напори во унапредувањето на 
образованието од областа на претприемништвото, 
изразената страст за работа со неговите/нејзините 
ученици и јасниот претприемачки став. 

Професорката Снежана Бошковска од СУГС „Никола 
Карев“, Скопје беше прогласена за Најдобар 
наставник за училишната година 2020-2021 во 
рамките на церемонијата за доделување награди на 
Националнеиот натпревар на најдобри ученички 
компании 2021. 
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Најпретприемничко училиште на годината 

Најпретприемничко училиште во рамките 
на програмите на Џуниор Ачивмент 
Македонија за учебната 2020/2021 година  
е СЕПУГС „Кузман Јосифовски Питу“ од 
Прилеп. Прогласувањето се случи за 
времена на официјалната церемонија за 
доделување на наградите одржана на 31 
мај како дел од Националниот натпревар на 
најдобри ученички компании. 
Некои од критериумите според кои жирито го направи изборот беа: бројот на 
ученици и наставници вклучени во програмата на Џуниор Ачивмент, начинот на кој 
наставниот кадар е вклучен организација на активности во областа на 
претпреимничкото образование, како и визијата и идните планови на училиштето 
во однос на унапредувањето на претприемачкото образование. 
 

ГЕН-Е Европа, најголем претприемачки 
фестивал 

За прв пат оваа година беше 
претставен Ген-Е, најголемиот 
Европски претприемачки 
фестивал спојувајќи два годишни 
Европски претприемачки 
натпревари- Натпреварот 
компанија на годината и 
Европскиот претприемачки 
предизвик. 

 

Ген-Е го слави претприемништвото и постигнувањата на европските ученици каде 
илјадници млади претприемачи, ги претставуваат своите бизнис идеи и се 
натпреваруваат за наградата „Најдобра компанија“ и „Најдобар стартап“ на 
годината. 

Виртуелениот фестивал се одржа од 29 јуни до 15 јули во организација на Џуниор 
Ачивмент Литванија. 
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ЏА Македонија учествуваше во Европскиот натпревар на 
ученички компании за 2021 година со: 

 

Ученичката компанија „LifePal“ 
од средното училиште „Никола 
Карев“ од Скопје и  

 

 

Професорката Татјана Голчева од средното 
училиште „Раде Јовчевски- Корчагин“, 
номинирана за наградата „Наставник на 
годината ЏА Европа“ JA Europe Teacher of 
the Year Award. 

 

 

 

 

 

Светски ден на храната (Foodathon) 
Тим ученици од ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес беше дел од меѓународниот 
натпревар Светски ден на храната- Foodathon! На онлајн натпреварот што се одржа од 13 
до 15 октомври, организиран од Џуниор Ачивмент Европа и Европскиот институт за 
иновација и технологија (EIT Food) со поддршка на Организацијата за храна и 
земјоделство на Обединетите нации, учествуваа талентирани млади ученици од Европа и 
Африка. 

На дводневниот хекатон за иновации и креативност, чија цел е решавање конкретни 
предизвици во областа на земјоделството и храната и нова генерација бизнис идеи, 
учествуваа учесници од мрежата ЏА Македонија кои беа заедно во тим со ученици од ЏА 
Замбија. 

https://www.youtube.com/watch?v=ym_FcoFkFDE&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
https://www.youtube.com/watch?v=ym_FcoFkFDE&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
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Хaкатон: Ген-Е се бори за нула загадување  

Тим ученици од СОЕПТУ „Кузман Јосифовски- Питу“ од Прилеп 
учествуваше во хaкатонот организиран од ЏА Европа во 
периодот од 1 до 4 јуни, одржан во рамките на Зелената недела 
на ЕУ. 
43 ученици од Европа добија предизвик да смислат иновативни 
идеи за спречување на загадувањето и да помогнат во обновата 
на реките, езерата и морињата во Европа. 
Натпреварот се одржа во рамките на Зелената недела на ЕУ- 
најголемата годишна конференција во Европа, како дел од 
политиката за животната средина, притоа собирајќи ги на едно 
место чинителите од владите, индустријата, невладините 
организации, академската средина и медиумите, да разменат 
идеи и најдобри практики меѓу учениците. 
 

Вебинар: Практичната 
работа и обука како 
предизвик во 
претприемачкото учење 

 

На вебинарот „Практичната работа и обуката како предизвик во претприемачкото учење“ 
што се одржа на 15 април 2021 година, Џуниор Ачивмент Македонија концептот за 
претприемништво го доближи до 81 гостин, средношколци и наставници во средните 
училишта, претставници на невладини организации, донатори, бизниси и претставници 
на општините, бизнис волонтери и поранешни ученици. 
Преку гледиштата на различните чинители вклучени во образовниот процес, образовните 
институции и бизнис секторот, ЏА Македонија иницираше дебата за стручното 
образование и практичното учење каде беа поставени следните прашања: 

 Колку може претприемачкото образование да придонесе за модернизација на 
стручното образование; Дали треба да се подобрат одредени методологии во 
образовниот систем како резултат на новите времиња? 

 Кои се предизвиците со кои се соочува просветниот персонал во рамките на 
средното стручно образование? Кои вештини и компетенции треба да ги имаат 
учениците? 

 Што мислат компаниите што поддржуваат практична работа и образование во 
компанијата? Искуства на компаниите, учениците и училиштата за дуалното 
образование. 
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СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ 
ВЕШТИНИ (ЕСП) 
Сертификатот за претприемачки вештини (ЕСП) е дел од Европската бизнис кампања за 
вештини за работни места, иницијатива поддржана од CSR Европа и Џуниор Ачивмент 
Европа во рамките на која се повикуваат компаниите да дадат одговор за деловните 
ризици поврзани со вештините и можноста за вработување. 

ЕСП е меѓународна квалификација со која се потврдува дека учениците (15-19 години), 
кои имале пректично претприемачко искуство, го имаат потребното знаење, 
компетенции и вештини да започнат сопствен бизнис или успешно да се вработат. Секој 
ученик што целосно учествува во овие три елемента добива ЕСП диплома и се стекнува 
со вештини и знаење и има Основни познавања од областа на организациите, 
претприемништвото, деловниот животен циклус и финансиските ресурси и 
буџетирањето. 
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ПРОЕКТ: „ПОДДРШКА НА 
ПРЕТПРИЕМАЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 
ЕВРОПА И ЕВРОАЗИЈА“ поддржан од 
УСАИД и ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ  

 
 

Започнат во февруари 2017 година, проектот „Поддршка за претприемачкото 
образование во Европа и Евроазија“, спроведен од Џуниор Ачивмент Европа, има за цел 
да ги инспирира и подготви младите луѓе да бидат успешни во глобалната економија со 
развивање и спроведување програми за претприемачко образование, финансиска 
писменост и подготвеност за работа. 

Проектот соработува со средните училишта, ученици, наставници и други  организации, 
бизнис секторот, финансиски институци и водечки фирми кои се спремни да го поддржат 
претприемничкото образование во Северна Македонија. Проектот ги поттикнува 
партнерствата помеѓу бизнисите и училиштата со цел да создаде генерација млади луѓе, 
способни  да применуваат иновативни пристапи и техники во нивните наставни 
активности и да се подготват за современото работно место. 

КАКО ФУНКЦИОНИРА? 

 Подобрување на образованието од областа на претприемништвото и на стручното 
образование и обука во средните училишта со посебен фокус на Програмата на 
Џуниор Ачивмент за ученички компании која на учениците на возраст од 15 до 19 
години им дава можност да научат како да создадат сопствен бизнис и како да ја 
претворат својата идеја во реалност додека се сè уште во училиште; 

 Обучување на наставниците за тоа како им даваат насоки на своите ученици во 
рамките на програмата за ученичка компанија; 

 Мерење на влијанието врз младите луѓе, особено девојчиња пред и по оцената на 
компетенциите извршена преку единствениот сертификат за претприемачки вештини 
(Entrepreneurial Skills PassTM (ESP),  меѓународна квалификација што се доделува на 
учениците што се дел од програмата за ученичка компанија; 

http://entrepreneurialskillspass.eu/step-by-step.html
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 Организирање на Кампови на иновации што се фокусираат на конкретни 
високорастечки индустрии и ги предизвикуваат средношколците на 12 часовен 
натпревар во најдобра бизнис идеја; 

 Овозможување на учениците да учествуваат на национални и меѓународни 
натпревари. 

 
ШТО Е ПОСТИГНАТО ДО СЕГА?  
 

 279 наставници од 81 средно училиште од 33 града од земјата се обучени и 
сертифицирани; 

 Организирани се 20 обуки во кои вкупно беа вклучени 375 наставници; 

 Вклучени се 1715 ученици во 154 ученички компании; 

 85/131 средни училишта се вклучени во активностите на ЏА Македонија;  

 Спроведени се 7 кампа на иновации кои на 700 ученици (460 девојчиња и 240 
момчиња) од 54 средни училишта; 

 356 ученици се здобија со Сертификатот за претприемниќки вештини (ESP)  

 Спроведени се четири Национални натпревари на најдобри ученички компании на 
кои 388 ученици имаа можност да се натпреваруваат за титулата најдобра 
ученичка компанија на Северна Македонија;  

 Учество на 4 Европски натпревари во Србија 2018, Франција 2019 и Португалија 
2020 (онлајн), Литванија 2021 (онлајн). 
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Проект Еразмус +: Програма за 
пракса во хотел: Стекнете 
квалификации на време! 
 

Почеток на проектот: 01.08.2020 
Крај на проектот: 31.07.2021 
 

Започнат во август 2020 година, проектот 
за програмата за пракса во хотел: 
„Стекнете квалификации на време!“ се 
обидува да ги подобри клучните вештини и 
компетенции на 15 средношколци од 3 
средни стручни училишта во државата. Со 
учење преку европските модели за обука 
на работното место во секторот туризам, 
учениците ќе се запознаат со стручното 
образование и системот за обука во една 
земја членка на ЕУ. 
 
Проектот беше спроведен со конзорциум 
на училишта: СУГС „Лазар Танев“ од Скопје; 
средно училиште „Ванчо Питошески“ од 
Охрид и средно училиште „Наум 
Наумовски Борче“ од Крушево, Џуниор 
Ачивмент Македонија и поддржани од 
организацијата - домаќин, Бугарскиот 
младински форум од Варбово, Бугарија. 
 
Праксата во Бугарија беше спроведена во периодот од 1 до 15 септември 2021 година во 
хотел во Варна, Бугарија. 
Во рамките на двонеделен процес сличен на реална работа, управата и вработените во 
хотелот им даваа насоки на учениците и работеа заедно со нив во хотел со 5 ѕвезди во 
Варна. Хотелот нуди висококвалитетна услуга и подготвеност да учествува во 
образованието на учениците. 
Преку пракса и учење на најдобрите практики во готвењето, служењето во бар, работата 
во кујната на рецепцијата и другите делови од хотелот, учениците се стекнаа со нови 
вештини и компетенции што се потребни во трговскиот сектор. Работејќи во 
мултикултурна работна средина, со персонал и практиканти од Бугарија, Романија, 
Украина, Турција, тие создадоа долготрајни партнерства и познанства со највисокиот 
менаџмент. 
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Проект: Панда лабс џуниор за праведна 
транзиција  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преку воспоставената соработка и партнерства, Светскиот фонд за природа на Бугарија 
(WWF Бугарија) во моментот започнува нов двегодишен проект кој ќе го применува 
пристапот на Панда лаборатории во спроведувањето на интервенции по мерка за 
клучните региони на јаглен во Бугарија, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 
 
Севкупната цел на Џуниор панда лабораториите за праведна транзиција е да ја 
промовира обновливата енергија, енергетската ефикасност, циркуларна економија и 
решенија за ублажување и приспособување на климата. Овој проект е дел од Европската 
климатска иницијатива (ЕУКИ) на Германското сојузно министерство за животна средина, 
зачувување на природата и нуклеарна безбедност (БМУ) и главната цел е да се 
придонесе кон праведна транзиција и навремен развој на знаење и претприемачки 
капацитети на помладата генерација во регионите со јаглен. 
 
Во секоја земја, група од 100 средношколци и 50 студенти ќе добијат образование и 
обука за да може да работат на развојот на одржливи бизнис решенија и стартапи во 
своите локални заедници, преку учество на обуки, хакатони, настани за вмрежување, 
симулации на советот и регионални средби. 
 
Проектот ќе придонесе за создавање партнерства со училиштата и општините и се 
очекува сите иницијативи да бидат поддржани од училишните управи, локалните власти 
и бизнис менторите. Учесниците ќе бидат поддржани да останат и да основаат бизниси, 
да работат на создавањето зелени стартапи во нивните локални заедници. 
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Girls Go Circular  
 
Girls Go Circular е нова програма кон која Џуниор Ачивмент Македонија се приклучи оваа 
година. Проектот ги поддржува средношколците со акцент на девојчињата, да ги 
развивијат своите дигитални и лидерски вештини учејќи за циркуларната економија и 
пронаоѓање решенија за одржлива иднина. 
 
Проектот се спроведува во 11 средни училишта во нашата земја преку образовната 
платформа https://eit-girlsgocircular.eu/ во рамките на која 239 ученици имаа можност да 
го продлабочат своето знаење за циркуларната економија и притоа да се стекнат со 
дигитални и претприемачки вештини. Платформата и курсевите се дизајнирани така што 
учениците се вклучени во практични активности, индивидуални и во групи, и се 
охрабрени да работат на решенија за важни општествени и еколошки предизвици. 
Во текот на курсот учениците спроведуваат онлајн истражувања, планираат кампањи на 
социјалните медиуми, снимаат видеа и презентации и развиваат бизнис планови преку 
учење модули. 
 
Иницијативата е поттикната од Европската Комисија каде според European Commission’s 
Women in Digital Scoreboard 2019, жените претставуваат само 34% од дипломираните 
студенти на СТЕМ (наука, технологија, инженерство и математика) и 17% од ИКТ 
(информатичките и комуникациските технологии) специјалисти. 
 
Преку зајакнување на вештините на девојчињата на возраст од 14 до 18 години во Јужна 
и Источна Европа, проектот Girls Go Circular ќе го намали дигиталниот јаз меѓу половите и 
ќе придонесе кон Акцијата 13 од Акцискиот план за дигитално образование 2021-2027 – 
Поттикнување на учеството на жените во СТЕМ (наука, технологија, инженерство и 
математика), финансиран од ЕУ и спроведен низ Европа што ни дава можност да ја 
означиме С. Македонија на образовната карта на Европа. Зголемувањето на бројот на 
жени кои влегуваат на пазарот на дигитални вештини би генерирал дополнителни 16 
милијарди евра годишно за европската економија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eit-girlsgocircular.eu/
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ЏУНИОР АЧИВМЕНТ МАКЕДОНИЈА АЛУНМИ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Во октомври 2021 година, Алумни клубот на  Џуниор Ачивмент Македонија одржаа 
вторите избори за Одборот на членови. Новата структура на одборот вклучува 6 места 
(наспроти претходните 4) и дополнително асистент за комуникации и асистент за 
настани. 

По изборите на новиот Одбор, ЏА Македонија Алумни започна со планирање на 
активностите за следната училишна година. Во текот на средбите на Одборот беше 
одлучено фокусот да биде ставен на организирање работилници на различни теми за 
членовите да бидат ангажирани и да го споделат искуството и знаењето, како и да се 
започне онлајн медиумска кампања за промоција и привлекување нови членови. 

РАБОТИЛНИЦИ  
Како да напишете кратка биографија (CV)? – 25 ноември, 2021 година 

Првата работилница организирана од ЏА Македонија Алумни беше на темата како да се 
изготви кратка биографија. Член на одборот на беше модератор на работилницата кој 
има претходно искуство со ваков вид на обуки. Во текот на работилницата учесниците 
добија совети како да ја напишат совршената кратка биографија и мотивациско писмо, 
како да ги структурираат податоците и кои информации да ги нагласат. 

Што после вашиот бизнис план? - 14 декември, 2021 гоедина 

На втората работилница организирана од ЏА Македонија Алумни беше „Што после 
вашиот бизнис план“? модерирана од член на Одборот кој има сопствено 
сметководствено биро „ЛД Актив“ и е овластен советник за сметководство. Во текот на 
работилницата, на учениците им беа претставени процедурите за отворање компанија и 
беа запознаени со надлежните институции (Централниот регистар), разликите меѓу 
физичките и правните лица и потребната документација за основање компанија. 
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РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ВО ТИРАНА И БЕЛГРАД 

За успешен развој на клубот, потребно е да се шири знаењето за начините на одржливост 

и финансирање според моделот на земјите - ментори на ЏА Македонија - ЏА Србија и ЏА 

Албанија. Затоа, ЏА Алумни Македонија одлучи да организира работилници за размена 

на искуства со цел споделување знаења кои ќе доведат до зајакнување на мрежата, 

улогите и одговорностите на членовите на одборот на алумни. Овој вид на вмрежување 

овозможува и меѓународна соработка на младите од соседните земји. 

Целта на работилницата за размена е да се сподели знаење и искуство преку серија 

активности, дискусии, сесии во рамките на работилницата за зајакнување на тимот што 

ќе доведе до зајакнување на мрежата, улогите и одговорностите на членовите на 

одборот на поранешни ученици. Се очекува да се сподели знаење за тоа како да се 

привлечат нови членови- други поранешни ученици, како и да се стекнат вештини за 

организирање настани и стратешко планирање за активностите за следната година. 

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА СО ЏА АЛБАНИЈА АЛУМНИ               

ТИРАНА 9 - 11 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА 
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РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА СО ЏА СРБИЈА АЛУМНИ–  

БЕЛГРАД  9 – 11 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА 
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ЏА МАКЕДОНИЈА АЛУМНИ – 
Бронзена нација на европско ниво  
Нашиот Клуб на алумни го задржува статусот Бронзена нација на европско ниво! Со ова 
одлично постигнување се дава признание на нашите млади претприемачи и нивната 
посветеност кон Клубот. 
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Соработка со други организации и партнери  
Работилница на ученици со Македонската берза 

 

Во рамките на виртуелната средба 
што се одржа на 25 март, 2021 
година, околу 50 средношколци 
кои беа дел од Капот на иновации 
имаа можност да добијат 
информации од прва рака за тоа 
како функционира Македонската 
берза и која е улогата на пазарот на 
хартии од вредност. 

 

Работилница МОКУ- Матрица на очекуван кариерен успех 

 

Победниците на Кампот на иновации што се 
одржа во периодот од 3 до 15 март имаа 
можност да бидат дел од работилницата за 
МОКУ - Матрица на очекуван кариерен раст 
организирана од Бизнис академијата 
Смилевски. 

 

Работилница на учениците со Комисијата за хартии од вредност  

Околу 60 ученици од 12 средни училишта од земјата кои беа 
вклучени во нашите активности учествуваа на 
работилница/обука одржана на 22 април, 2021 година со 
Комисијата за хартии од вредност. 

Во текот на средбата, учениците беа информирани за бројните 
едукативни програми и активности за финансиска писменост 
што Комисијата им ги нуди на учениците: едукативна 
програма, национална стратегија за финансиско образование 
и инклузија на Северна Македонија, светска недела на парите, 
ден на финансиска писменост, европски квиз за пари, посети 
на ученици од основни и средни училишта, како и студенти од 
сите факултети од земјата, итн. 
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Работилница за ученици со Шпаркасе Банка 

Две работилници за ученици со претставници на 
Шпаркасе Банка се дел од активностите на ЏАМ 
кои се одржаа на 6 и 20 декември, 2021 година. 

Во текот на работилниците учениците добија 
можност за финансирање на нивните ученички 
компании со Програмата „Чекор по чекор“ на 
Шпаркасе Банка, да воспостават соработка со 
Лабораторијата за општествено влијание и 
Академијата за стартап, програмите за грантови  
на ФИТР, можности за пракса во Шпаркасе Банка 
и студии на Универзитетот во Грац преку 
програмата „Најдоброто од југоистокот“. Со 
организирањето ваков вид настани, 
продолжуваме со нашите напори за зголемување 
на финансиската писменост кај младите луѓе. 

 

Обука за наставници и ученици од Бизнис академија Смилевски  

Во март, нашата партнер организација Бизнис 
академија Смилевски одржа серија обуки за 
нашите ученици и наставници- учесници во 
Капот на иновации во март. 

Обуките за нашите наставници беа на темата 
„Дидактика за ефективна обука“ преку која БАС 
со повеќе од 100 наставници од 15 средни 
училишта ги сподели своите мали тајни за 
успешно предавање, како и обуките – ЈАС И 
МОЈАТА КАРИЕРА за 50 ученици!  

 

Презентација на активностите на ЏАМ пред младинските 
службеници 

ЏАМ одржа средба со младински службеници со цел да ги подобри нашите цели за 
запознавање на учениците со светот на претприемачкото образование, финансиската 
писменост и стекнувањето нови знаења и вештини! 

Во текот на средбата, младинските службеници од различни институции и општини на 
државно ниво имаа можност да се запознаат со нашата организација, нашите активности 
и можности за идна соработка. 
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УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ 

LifePal – Победник на Националниот натпревар на најдобри 
ученички компании  

Оваа година, победникот на националниот натпревар на најдобри ученички компанији е 
„LifePal“, ученичка компанија претставена од пет амбициозни ученички од втора година 
чија цел е да изнајдат решение за секојдневните проблеми и да поттикнат промена.  

„Ученичката компанија LifePal нуди нови, единствени и практични малечки сетчиња со 
мини производи, достапни 24/7 преку препознатливи рециклирани продажни 
автомати. Овие сетчиња чинат само 2,5 евра и може да им послужат на луѓето од 
која било возраст во несакани или непредвидени ситуации. Продажните автомати се 
лоцирани на места каде секогаш има метеж и висока фреквенција на  луѓе и недоволна 
инфраструктура или има недостаток од продавници. Тие се еколошки и евтини“, 
објаснува Анастасија Димитрова, извршен директор на компанијата. 

„Замислете излегувате од дома и одненадеж сфаќате дека немате заштитна маска 
или средство за дезинфекција... Или можеби не сте планирале да излезете вечерта со 
пријателите, но тој план се променил и треба да се освежите...Тука нашата 
компанија го пронајде своето место на пазарот“, вели Анастасија Серафимовска, 
финансиски менаџер. 

Една од нивните главни цели е да изградат силен и препознатлив бренд и да ја заслужат 
довербата и лојалноста на клиентите. Нивните идни планови вклучуваат проширување на 
нивната понуда со повеќе сетчиња, како и разновидност на понудата за подобро да се 
задоволат стандардите за заштита и одржливост на животната средина. 

Како победници на национално ниво и учесници во натпреварите на ЏА Европа за 
компанија на годината, Јана Иванова, маркетинг менаџер нагласува „Многу сме 
возбудени што сме дел од двата натпревари. Како тим и како индивидуи научивме 
многу и имавме можност да ги видиме и слушнеме нашите врсници на национално и 
на меѓународно ниво и да го споделиме нашето знаење и ентузијазам. Ова искуство 
беше бесценето и од огромно значење за сите нас“. 

Менаџерот за производство на компанијата, Мила Ќурчинска вели дека: „Да се биде дел 
од ЏА програмата во текот на целата година ни даде можност да бидеме похрабри и 
да размислуваме прогресивно, знаејќи дека одличниот тим може да направи огромна 
разлика. Се чувствуваме многу уверени во нашите вештини за презентирање и 
маркетинг, особено со користењето на современи алатки и можам искрено да кажам 
дека се чувствуваме подготвени за идните предизвици и за идното вработување!“  
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TechBook – вторпласиран Националниот натпревар на најдобри 
ученички компании  

Ученичката компанија TechBook има креативна и иновативна идеја да одговори на сите 
овие предизвици со тоа што нуди нов начин на учење, негување на креативноста и 
поттикнување на критичното размислување! 
 
Мартина Јанева, маркетинг директор во TechBook објаснува: „Нудиме паметен 
бележник (таблет за пишување) и едукативна веб-страна преку најпосакуваните 
методи за учење на нашите врсници така што нашиот производ и услуга  може да го 
користат сите ученици. Таканаречениот „паметен бележник“ се поврзува со 
персонален компјутер/лаптот и веб-страница со материјали и квизови поврзани со 
училишните предмети. Паметниот бележник му овозможува на корисникот 
бесконечно да пишува во него така што испишаните страници директно се 
зачувуваат и распределуваат на компјутерот. Учениците може онлајн да ги 
прикачат своите белешки и да ги зачувуваат во посебни папки по нивен избор.“ 
 
„Учениците користат и носат многу 
тетратки за различни предмети и нивната 
тежина и број станува проблем. Фактот дека 
овие тетратки треба да се чуваат во период 
од четири години може да предизвика неред и 
да биде стресно. Минатата година со 
пандемијата, образовниот процес стана 
уште поголем предизвик, па учениците се 
обидуваа да изнајдат начини за тоа како 
меѓусебно да си помогнат онлајн“- додава Јана 
Мајнова, извршен директор на компанијата. 
 
Катерина Алексова, менаџер за ИТ и за соработка, дополнува: „Платформата нуди 
видеа и белешки од часовите напишани од ученици што сакале да ги споделат. Тие се 
организирани по предмети и училишни години и се лесно достапни за регистрираните 
ученици.“  
Како  нивен наставник-ментор Весна Црнеска Симовска нагласува: „Тимот доби 
финансиска поддршка за спроведување на својата уникатна идеја. Како дел од UPSHIFT 
програмата, развиена од УНИЦЕФ, доби поддршка од 2.000 евра што ѝ помогнаа да 
набави 20 таблети преку една ИТ компанија. Дополнително на тоа, 3.000 евра беа 
добиени како награда од Фондот за Иновации и Технички Развој за понатамошно 
развивање на бизнис идејата.“ 

 Оваа ученичка компанија има огромни планови за во иднина. Тие предвидуваат 
соработка со други современи компании што ќе понудат различни можности и вештини 
за да им понудат кариерни насочувања на младите луѓе. 
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ЏА Македонија Наставник на годината, Татјана, ги инспирира 
учениците да преземаат нови предизвици и да го достигнат 
својот целосен потенцијал 

 
Татјана Грчева ја започнува својата кариера во 1995 година како 
наставник по англиски јазик  и обучувач за претприемништво и 
иновација, а од 1997 година е дел од програмите на Џуниор 
Ачивмент. Таа има големо искуство во поддршката на млади 
претприемачи преку воспоставување и водење ученички 
компании како дел од програмата на ЏА. 
 
Татјана организирала бројни меѓународни размени со што на 
учениците им овозможило да се сретнат со свои врсници од 
различно културно, традиционално и етничко потекло. Таа ги 
води ученичките тимови на трговски саеми за компании што се 
одржуваат во ЕУ и во соседните земји и присуствуваше на 
Годишната меѓународна конференција на Џуниор Ачивмент во 
Торонто, Канада во 2005 година, но исто така и на бројни 
работилници, семинари и обуки за претприемништво и 
иновации. 
 
„Енергијата и стилот на комуникација на Татјана со нејзините ученици е прекрасен и 
има разлика во начинот на кој нејзините ученици се однесуваат и учат. Таа има 
природна способност да создаде креативна средина за учење и е посветена на 
унапредувањето на претприемачкото образование и во нејзиното училиште, и меѓу 
нејзините колеги“ – вели директорот на училиштето Драган Арсовски. 

По повторното отварање на организацијата во 2017 година, Татјана продолжи со 
нејзината поддршка во спроведувањето на програмата за ученички компании. 

Во 2020 година Татјана ја доби наградата Наставник на 
годината на Џуниор Ачивмент Македонија за 
унапредување на претприемништвото и менторство 
на ученичките компании. Нејзиниот тим на ученици, 
Екатерина, Вероника и Викторија вели: „Ние сега 
чекориме по патот на успехот благодарение на 
нашата наставничка што не научи да размислуваме 
покреативно“. Оваа година Татјана беше номинирана 
за наградата на ЏА Европа „Наставник на годината“ во 
рамките на ГЕН-Е фестивалот што се одржа во 
периодот од 13 до 15 јули, 2021 година.  
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 Видео разговор- ученичка компанија „Grow Green“ –  

СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје 

 

Видео разговор – ученичка компанија „TechBook“ СУГС „Јосип 
Броз Тито“ - Скопје  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHw_0JU3fsY
https://www.youtube.com/watch?v=whZ6t1cLXA8
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КОЈ НÈ ПОДДРЖУВА 

            
 
Партнери 
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КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ  
 

ПЕРСОНАЛ НА ЏУНИОР АЧИВМЕНТ МАКЕДОНИЈА 
 

Љупка Панчевска, извршен директор 
е-пошта: ljupka@jamacedonia.mk  

 

Слободанка Филиповска, одговорна за програма и финансии 
е-пошта: slobodanka@jamacedonia.mk  

 

 
 
Викторија Симоновска, програмски координатор 
е-пошта: viktorija@jamacedonia.mk 

 

Мелита Вељаноска, асистент во канцеларија  
е-пошта: melita@jamacedonia.mk  

 

 

 
 
 

ЏУНИОР АЧИВМЕНТ МАКЕДОНИЈА 
адреса: „Наум Наумовски Борче 38/9“, 

1000 Скопје, РСМ 
+38971335428 

 
www.jamacedonia.mk 
info@jamacedonia.mk 

mailto:ljupka@jamacedonia.mk
mailto:slobodanka@jamacedonia.mk
mailto:viktorija@jamacedonia.mk
mailto:melita@jamacedonia.mk
mailto:info@jamacedonia.mk
https://www.facebook.com/JuniorAchievementMacedonia
http://jamacedonia.mk/web/
https://twitter.com/JAMacedonia
https://www.youtube.com/channel/UCXVPlbxA8MVtnSVZzCQGvkg?view_as=subscriber
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