
Општи информации за проектот  

Раскажи ја својата приказна, Младинскиот работник како бренд 

 

Проектот  Раскажи ја својата приказна, Младинскиот работник како бренд е 

проект во рамките на Еразмус + програмата на Европската Унија, насочен кон стручно 

усовршување на младинските работници, со тоа што им овозможува да се стекнат со 

нови вештини и стручни сознанија. Проектот опфаќа и меѓународни активности како 

обуки, семинари, работни посети. Проектот исто така цели и кон зајакнување на 

квалитетот и улогата на работата со млади лица во Европа преку подобрување на 

клучните вештини и компетенции, можноста за вработување на младите, промоција на 

активното учество на младите во општеството, нивна општествена инклузија и 

добросостојба, како и зајакнување на младинската работа на локално, национално и 

меѓународно рамниште.  

 Обуката во рамките на проектот се одржа од 05.09.2019 до 11.09.2019 во 

Добриниште, Република Бугарија. Домаќин на обуката беше невладината организација 

Виа Цивик од Бугарија, но на неа учествуваа 27 лица, од невладини организации од 

повеќе земји како Португалија, Унгарија, Хрватска, Белгија, Кипар, Грузија итн.  

Општата цел и посебните цели на проектот беа да се зголеми квалитетот и 

ефикасноста на работата со млади луѓе преку усовршување на вештините на 

младинските работници во примената на иновативен комплекс на инструменти за личен 

развој (раскажување приказни, активности на отворено, импровизиран театар, лично 

брендирање) во нивната работа со млади луѓе со различни профили. Проектот целеше и 

кон поддршка на младинските работници во наоѓање и создавање на свој личен бренд, 

но и кон создавање можност за споделување искуства и добри практики и поттикнување 

на меѓукултурна соработка. 

Активностите се засноваа на неформални методи, тренинг, импровизиран театар 

и практики за раскажување приказни. Програмата вклучи и експериментални модули и 

активности на отворено, во природа, со цел да се стимулира процесот на саморефлексија 

и да се извадат учесниците од зоната на комфор. Личното брендирање е изградено врз 

основа на концептот икигаи, а предложените активности се насочени кон промена на 

перспективата на животната и професионална приказна, како и кон  највлијателниот 

начин на нивно споделување.  

Обучувачкиот тим беше составен од : 

Атанас Генков – задолжен за дизајнирање и презентирање на искуства за учење, 

консултации за одржливост и отворено образование; 

Сања Стефанова - олеснувач за раскажување приказни; 

Златин Цветков - професионален актер, тренер за импровизациски театар; 

Дејана Драгоева - дизајн на програмата. 



Проектот се стреми да ги оствари следните разултати: користење на 

раскажувањето приказни како метод за самоанализа и самопромоција во неформалното 

образование, како алатка за личен развој, влијание и општествени промени; развивање 

флексибилност, адаптибилност и креативно размислување преку доживување непознати 

ситуации; надминување на стравовите и наметнатите бариери. 



 



 



 

 



 

 


