СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Скопје, 09.08.2017
Проект: Создавање можности за вработување на младите од руралните средини
Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ФФРМ во изминатите осумнаесет месеци го
спроведуваа проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини”
финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.
Проектот ја поддржува социјалната вклученост на младите од руралните средини, преку
зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за полесно вклучување на пазарот на
труд преку практична работа и учење при што би се придонело кон економски и социјален развој
на општините во Североисточниот плански регион во Македонија.
На 8/8/2017 година во Куманово се одржа Завршен настан на проектот на кои беа дискутирани
наодите, целокупните постигнувања, отворените прашања за општествено вклучување на
младите преку пазарот на труд од СИП регионот.
Присутните на средбата преку координаторите на проектот од ЦЕА и ФФРМ се запознаа со
анализите и наодите како и постигнувањата во изминатиот период. Исто така свое обраќање имаа
претставници на општините Крива Паланка, Липково и Старо Нагоричане, преку раководителите за
локален економски развој, како и раководителот на Центарот за развој на североисточниот плански
регион.
Искуствата со менторирање и научените лекции преку поддршка на платено практично учење во
регионот преку деловниот сектор беа споделени со учесниците преку менторите како и
практикантите.
Истовремено, беше претставен и предлог стратешки документ за општествено вклучување на
младите од регионот преку пазарот на труд, изготвен во рамките на овој проект, кој ќе остане на
засегнатите страни како водилка за унапредување на можностите на младите во овој регион.

Имплементацијата на проектот започна во декември 2015 година и се очекува да трае до август 2017.
Буџетот предвиден за имплементација на проектот изнесува 160.161,63 евра.
Повеќе информации за проектните активности можете да добиете на телефон 02/2444 766, на e-mail:
info@cea.org.mk или посетете ја веб страницата www.cea.org.mk.

Овој проект е финансиран од Европската Унија

