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Почитуван/а,
Доколку сте мотивирани да работите на разво от на човечките потенци али во вашата организаци а,
ви нудиме целосно ориентирани и делотворни обуки и тим билдинг работилници за личен и организациски разво .
Доколку сакате да се синхронизирате со тимот со ко работите, ако сакате ли да ги препознаете своите и туѓите комуникациски стилови, да а унапредите соработката во рамките на вашите тимови или
да ги надмините конфликтите и стресот, тогаш оваа понуда е наменета за вас.
Обуките кои ги нудиме се наменети за подобрување на организациските и лични капацитети на вашите вработени, подобрување на комуникаци ата на хоризонтално и вертикално ниво, синхронизирање на тимовите и многу други вредности кои се усво уваат на нашите обуки.
Ви предлагаме да го разгледатe нашиот предлог за обуките и/или тим билдинг работилниците, а во
согласност со вашите потреби истите можат да бидат предмет на договор:
Предлог временска рамка на траење:
4

часа тренинг/обука (по завршување на работен ден) - за групи до 25 лица

8

часа тренинг/обука (во работен ден или во сабота) - за групи до 25 лица

8

часа Тим билдинг работилница (сабота или надвор од работно време) – за сите вработени

16

часа, Тим билдинг работилица во хотел, со преспивање (сабота/недела) – за сите вработени

Има те на ум дека можеме да организираме и прона деме превоз и хотел/сместување ако имате потреба за тоа. Имаме искуство во организирање на ретрити и кампови како и држење на програми во
природа.
Во продолжение се предлог деталите за одржување на обуки и тим билдинг работилници. Листата на
реализирани обуки и тим билдинг работилници како и биографи ата од два цата фацилитатори се
дел од оваа понуда Ако сте заинтересирани за соработка ќе ви доставиме и финансиска понуда. Ви
благодариме на издвоеното време.
Срдечен поздрав,
Бил ана Пешева

Зоран Сто ковски

Обучувач

Обучувач

СУНА Хелти Ла ф

Проефект Иново

ПРЕДЛОГ ТЕМИ
ЗА ОБУКИ И
РАБОТИЛНИЦИ
ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА
ОБУКИ
Унапредување на
комуникациските вештини
1.

Управување со стресот и
притисокот на работно место
2.

Решавање на конфликти и
игри на моќ
3..

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ТИМ
БИЛДИНГ РАБОТИЛНИЦА
1.

Био синхронизаци а на тимови

Усво ување на вештини за
личен и професионален
добробит (Wellness approach)
2.

Подобрување на формалната
и неформалната комуникаци а
3.

1.ОБУКА “УНАПРЕДУВАЊЕ НА
КОМУНИКАЦИСКИТЕ ВЕШТИНИ”
ОПИС
Менаџерите и вработените на сите нивоа мора да имаат развиено вештини за
комуникаци а за да се постигнат ефективни работни релации. Преку самооценка,
активности за играње улоги и симулации, оаа обука ги развива потеници алите на
вработените на еден динамичен начин, ко ќе допринесе кон градење на тимска култура.
Преку развиените комуникациски вештини, учесниците ќе можат да се справат со сите
видови на ситуации на работното место со флексибилен, оригинален и самоуверен
пристап и за градење на колаборативни односи засновани врз доверба и почит.

ГЛАВНИ ЦЕЛИ

· Препознавање на сопствените и туѓите комуникациски стилови
· Препознавање и разбирање на важноста на индивидуалниот придонес кон сопствениот
и групниот успех
· Подобрување на меѓучовечките односи меѓу членовите на тимот
· Развивање на вештини за ефективно завршување на задачите преку тимски ангажман.
· Усво ување на нови знаења и вештини за ефективна комуникаци а.
· Подобрување на вештини за решавање на проблемите на работното место

ЦЕЛНА ГРУПА

Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во сите
сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
· Топ-менаџмент и членови на управни органи
· Раководители на средно ниво
· Фронт деск вработени
· Комерци алисти
· Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски
сектор, Тргови а, Производство, итн.)
· Вработени во сектори на админстраци а и финансии

2. ОБУКА “ УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И
НАПНАТОСТА НА РАБОТНОТО МЕСТО ”
ОПИС
Оваа обука ги истражува различните стратегии за справување со стресот. Учесниците ќе
научат како да работат со другите членови на тимот за да создадат поттикнувачка работна
околина коа е помалку токсична во предизвикувањето стрес. Преку практични вежби и
техники за управување со стресот секо учесник ќе научи начини за трансформаци а на
негативната енерги а во позитивни можности!

ГЛАВНИ ЦЕЛИ

· Препознавање на лични карактеристики, способности, тенденции на умот кои
доведуваат до стрес
· Препознавање и разбирање на Индивидуални реакции на стрес
· Справување со напнатоста како еден од симптомите на стресот
· Здрави и нездрави начини за справување со стресот
· Одржување на менталната хигиена – Практични вежби и техники
· Структурирање на време преку концептот на трансакциска анализа

ЦЕЛНА ГРУПА

Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во сите
сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
· Топ-менаџмент и членови на управни органи
· Раководители на средно ниво
· Комерци алисти
· Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски
сектор, Тргови а, Производство, итн)
· Вработени во сектори на админстраци а и финансии

3. ОБУКА“РЕШАВАЊЕ НА
КОНФЛИКТИ И ИГРИ НА МОЌ”
ОПИС
Конфликтот на работно место се неизбежни во секо бизнис, затоа е неопходно сите менаџери, супервизори и деловни лидери да поминат обука за решавање на конфликти.
Оваа програма вклучува сесии за разбирање на различни видови на конфликт на работното место, фазите на конфликтот и можната динамика на конфликтот. Учесниците
учат како да водат позитивни и конструктивни интеракции со нивните колеги и клиенти
и како да а деескалираат конфликтната ситуаци а со избирање на на различни опции за
решавање.
ГЛАВНИ ЦЕЛИ
· Идентификување на причините за конфликтот во една организаци а
· Идентификување на вообичаените одговори при конфликт на работната средина
· Оценување на различните стилови и пристапи кон решавање на конфликти
· Создавање на средина за отворен, искрен ди алог за време на решавање на конфликти
· Одговорање на гневот на работното место и како да управувате со сво от гнев
· Идентификување на на добрите практики за ефективна комуникаци а и активно
слушање при решавање на конфликти
ЦЕЛНИ ГРУПИ
Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во сите
сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
· Топ-менаџмент и членови на управни органи
· Раководители на средно ниво
· Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски
сектор, Тргови а, Производство, итн)
· Вработени во сектори на администраци а и финансии

4.АГЕНДА НА ТИМ БИЛДИНГ
РАБОТИЛНИЦА “БИО
СИНХРОНИЗАЦИЈА НА ТИМОВИ”
ОПИС
Понудената БЕСТ методологи а е систем на био енергетска синхринзаци а на
тимовите преку ко а се воспоставува рамнотежа на телото, умот, мемори ата и
менталните енергетски полиња и подобрување на протокот на целокупната био
енерги а низ целото тело. Тоа е техника на создавање на внатрешен баланс,
развивање на менталниот фокус и истовремено преку динамично изразување на
движењата на секо учесник.
ГЛАВНИ ЦЕЛИ
· Развивање на добри работни односи меѓу сите членови на тимот
· Развивање на пристапи за негување заедничко решавање на проблемите и
генерирање на нови идеи
· Креирање на синерги а во рамките на различните организациски единици
· Решавање на несогласувања и конфикти на работно место
ЦЕЛНА ГРУПА
Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во
сите сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
· Топ-менаџмент и членови на управни органи
· Раководители на средно ниво
· Комерци алисти
· Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски сектор, Тргови а, Производство, итн)
· Вработени во сектори на администраци а и финансии

5. ТИМ БИЛДИНГ РАБОТИЛНИЦА “ ЗА
ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОБРОБИТ WELLNESS APPROACH”
ОПИС
На оваа Обука се овозможува разво на практични вештини кои имаат за цел да им
помогнат на луѓето да се поврзат со своите внатрешни ресурси за да се справат ефикасно
со прашања поврзани со здрав ето, стресот, исцрпеноста, ритуалите, депреси а,
вознемиреноста, несаканите емоционални реакции и ограничувачки верувања. Wellness
концептот е нова парадигма со ко а сакаме да им помогнеме на луѓето да се стекнат со
контрола врз тоа како ние одго-вараме на предизвиците во животот.
ГЛАВНИ ЦЕЛИ
· развивање на вештини за урамнотежување на свеста ( Body Mind & Spirit концепт)
· воведување во техники за надминување на стресот и успорување со темпото на работа
· воведување во Wellness концептот (Health, Happiness, Wealthy)
· дефинирање на SWOT анализа на личниот wellness
· Воведување во техники за дишење како алатка за смирување на умот
ЦЕЛНИ ГРУПИ
Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во сите
сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
·
Топ-менаџмент и членови на управни органи
·
Раководители на средно ниво
·
Комерци алисти
·
Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски
сектор,
· Тргови а, Производство, итн)
· Вработени во сектори на админстраци а и финансии

6.ТИМ БИЛДИНГ РАБОТИЛНИЦА “ПОДОБРУВАЊЕ НА ФОРМАЛНАТА И НЕФОРМАЛНАТА
КОМУНИКАЦИЈА”
ОПИС
Вработените и менаџментот честопати се во ситуации да треба да имаат вештини за авно
говорење, за презентации и за други формални начини на интеракци а. Формалната
комуникаци а претставува само мал процент од вербалната комуникаци а што се одвива во
рамките на една организаци а, додека неформалната комуникаци а може да се одвива на
состаноци, меѓу соработниците и на настани во компани ата. Да се стане вешт во
неформална комуникаци а е клучна за секо вработен. Ово курс ќе ви
помогне да развиете основно разбирање на принципите на слушање, убедливите
пораки, улогата на преговори, и состаноците.
ГЛАВНИ ЦЕЛИ
Запознавање со поимите тим и тимска работа, како и што е група и групна работа
Дефинирање на улоги во тим
Формални и неформални облици на соработка
Дефинирање на насока на движење на тимот/група
Вежбање на пракични техники
ЦЕЛНИ ГРУПИ
Оваа обука е за раководители и вработени од сите нивоа на една организаци а во сите
сектори во општетеството. Тоа може да вклучува:
Топ-менаџмент и членови на управни органи
Раководители на средно ниво
Комерци алисти
Членови на работни тимови во сите области (ИТ сектор, Банки, Телекомуникациски
сектор,Тргови а, Производство, итн)·
Вработени во сектори на админстраци а и финансии

ФАЦИЛИТАТОРИ НА
ПОНУДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ
М-Р. БИЛЈАНА ПЕШЕВА –
СУНА ”ХЕЛТИ ЛАЈФ” – СКОПЈЕ
М-р Бил ана Пешева е професионален обучувач за возрасни со национално
квалификуван сертификат за квалификаци а “Oбучувач за
возрасни” со поминато 210 работни часа и национално верификуван
сертификат за “Вештини за комуникаци а, работа со тимови и групи” со
поминато 100 работни часа, добиени од Центар за образование на возрасни
согласно Законот за образование во Република Македони а
Бил ана е дипломиран економист на Економски Факултет во Скоп е и има
стекнато доквалификаци а за педагоди а и методологи а на Филозофски
факултет во Скоп е во 1999 г. Магистрира во 2007 година на Економскиот
Факултет во Скоп е област Маркетинг.
Во своето професионално работно искуство има работено во домашни
организации за реализаци а на проекти. Од неформално образование има
посетувано едукаци а и групи за раст и разво од област Трансакциска
Анализа во Македони а и Срби а, повеќе од 500 работни часа.
Бил ана е догогодишен практикант и проучувач на класична ога, и техники
за дишење, според учењата на Бихарската школа од Инди а. Учител и
инструктор е за работилниците “Здив, Вода Воздух” од програмата на
Уметност на живеење, и држи обуки, часови и семинари за ога вежби и
техники за намалување на стресот и напнатоста ка модерниот човек.
Во моментот води обуки, тренинзи, ретрити, кампови и семинари за разво
на интелектуални и интерпесонални вештини за индивидуалци и вработени
во работни и граѓански организации, обуки за подготовки на проекти,
проектни методологии и програми за поддршка на граѓанскиот и државниот
сектор.

ФАЦИЛИТАТОРИ НА
ПОНУДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ
ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
ПроЕфект ИНОВО
Зоран Сто ковски има скоро 25 годишно искуство на работа во домашни и
меѓународни претпри ати а, организации и разво ни програми, во областите
на унапредување на изведбата на вработените и организациските перформанси, организацката одржливост, разво от на соци алното претприемништво,
разво на општествената одговорност, добротворството и граѓанското
општество.
Зоран беше на менаџерски и извршни позиции во периодот 1998-2014 во
разво ни меѓународни и домашни програми и организации, во ко период
менаџираше помали и поголеми проекти со вкупен годишен буџет меѓу 1.2 и
1.8 милиони евра, и со тим од 20-на членови. Во ово период Сто ковски реализираше голем бро на обуки, консултантски задачи како и фацилитирање на
организациски процеси, како и реализаци а на истражувања, оценки на
програми, како и проценки на организациски капацитет и анализи на пазарот
за потребите на над 300 организации, институции и компании во Македони а
и ЈИЕ. Од почетокот на 2015, Зоран е извршен раководител на Проефект
Иново, консалтинг организаци а, каде делува како консултант во областа на
органи-зацискиот разво , со фокус кон интегрирана поддршка на организации,
инсти-туции, и претпри ати а во реализирање сво от полн потенци ал во
постигнувањето на организациската одржливост.
Поседува магистерски сертификат од областа на разво ните студии на Лондон
Метрополитен Универзитетот од Лондон. Во моментот ги привршува
Магистерските студии за Менаџмент со човечки ресурси на Институтот за
Социолошки и политичко правни истражувања во Скоп е. Зоран беше предавач на магистреските студии за разво на граѓанското општество на Универзитетот на ЈИЕ од Тетово за предметите “Граѓанско општество и разво ни политики”, и “Управување со човечки ресурси“ и “Процеси на креирање политики,
лобирање и застапување за непрофотни организации” во периодот 2012-2013
година

25 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ
ЗА РАЗВОЈ НА МЕКИ ВЕШТИНИ
ПРОЕФЕКТ ИНОВО се фокусира на
програми обуки за развој на меките
вештини на персоналот како и развој
на квалитетот
на релациите во било која организација, за да се има успех во одржувањето
стабилност на пазарната позиција или
во локалната средина. Поради овие причини, секој одговорен работодавец
треба да ги поттикнува професионалните и личните вештини на своите
вработени.
ПРОЕФЕКТ нуди широк спекатар на обуки и работилници за развој на меки вештини:
Клучни
бизнис вештини

Calm down–
slow down

Решавање
на конфликти

Kомуникациски
вештини

Релации
со клиенти

Слушање
Критичко и
невербална
размислување
комуникација

Синхронизација
Синхронизација
на тимови
на тимови

Управување
со стресот

Критичко
размислување

Kреативнo
решавање
проблеми

Презентациски
Презентациски
вештини
вештини

Презентациски
раст
и развој
вештини

Кариерен

Управување
со времето

Вештини на
Синхронизација
преговорање
на тимови

Работа со
различности

Одговорност
и квалитет во
работата

Менаџмент
Грижа
и развој
вештини
на подредените

Менаџмент
Менаџмент
вештини
вештини

Лидерски
вештини

Одредување
на цели

Менаџирање
со ризици

Менаџмент
Справување
со игри
на моќ
вештини

Wellness
Менаџмент
approach
вештини

Работа
во мрежи

Фацилитаторски
вештини

КОНТАКТИ www.proefekt.mk

+389 70 355095

info@proefekt.mk

2 0 2 0

КОНТАКТИ
www.proefekt.mk +389 70 355095 info@proefekt.mk
www.healthylifeskills.mк +389 70 234 740 biljana.peseva@healthylifeskills.mk

- ПОДОБРИ ЛУЃЕ НА РАБОТА И ДОМА

ПОКАЖЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ВЕШТИНИ ЗА ПОГОЛЕМ
УСПЕХ ВО ЖИВОТОТ И КАРИЕРАТА

ВЕШТИНИ ЗА -

