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Работни средби
Допис за ДДВ
Допис за работно време за занаетчиите
Барање за намалување на цена за користење на јавни површини
Финансиска подршка на занаетчии од
Општина Гази Баба
Посета на Претставници од Институт за
културно наследство, ОАМ во Занаетчиска
Комора Скопје
Презентација на Правилник за информации поврзани со храната
Учество на Секцијата на фризери на настан Среќен 5,6,7 и 8 март-Скопје Сити Мол
Занаетчиите во тек со промените и побарувањата на пазарот
Базари на креативни занаетиРеализација
на Твининг проект-пилот мерка Моќта на
дизајнот и занаетот
Јавни повици за финансиска подршка на
занаетчиите од Министерство за Економија на РМ
јавен оглас за обуки кај познат работодавач
Реализација на проект Превземи акција
за подобра конкурентност на пазарот
Свечено доделување на награди за најуспешни бизниси во рамките на програмата
самовработување-2015
Јавен повик за обука за стари занаети

Состанок со претставници на
УСАИД и занаетчии на тема:
работна сила на пазарот на труд,
вештини, компетенции, пракса и потребите на работодавачите

На ден 17.09.2015 година
во просториите на ЗК Скопје
се одржа презентација на тема
Вклученост на работодавачите во стручното образование
и обука. Работната средба се
реализираше во присуство на
претставниците од МОН, Центарот за стручно образование и
обука ЗК Скопје, секцијата фризери, претседатели и членови
од сите други секции на комората.
Советникот
од
ЦСОО за лични
услуги Марија Настовска,
одржа
презентација
на
присутните работодавачи на тема:
Вклученост на работодавачите
во средното стручно образование и важноста на практичната
обука за средното стручно образование. По презентацијата од страна на советникот за
стручно образование работодавачите го изразија своето незадоволство во однос на малиот
број часови по практична обука,
и го презентираа барањето занимањето фризер да се изучува
во четиригодишната програма.
Исто така работодавачите го
изразија своето незадоволство
во однос на добивање неквалитетен кадар кој се добива од
средното стручно образование.
Наташа Јаневска-Државен советник во МОН, истакна дека
грешката е во самостојното изготвување на стандарди за квалификации и програми кои сега
ќе се изработуваат во соработка со работодавачите.
Снежана Денковска истакна дека веќе 15 години Занаетчиска комора Скопје работи за
стручното образование и обука,
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Во ЗК Скопје на
17 септември 2015 година се одржа работна средба на тема:
Работна сила на пазарот на
труд, вештини, компетенции и
пракса кај работодавачи.
На состанокот присуствуваа директорот на УСАИД Мајкл Тетелман , директор на УСАИД во Македонија Ѓорѓи Кушевски, Вирна
Манасиева сениор специјалист за
јавно приватно партнерство, Претседателот на Занаетчиската комора
Скопје Никола Петров , Извршниот
директор Снежана Денковска, стручен
соработник Анета Атанасовска, Претседателот на секција автомеханичари Славе Велјановски, Претседател на секција
пекари Бошко Митовски, Претседател на
секција слаткари Биљана Стефановска, и
Претседател на секција на козметичари Викица Марковиќ.

занаетчиите учествуваа во изработката на стандарди и програми и се залагаа за минимум
50% часови по практична обука
што ќе даде допринос за работна сила со потребни вештини и
компетенции стекнати во практичната обука кај работодавачите.
Сите заеднички заклучија
дека неопходна е средба
помеѓу родителите, учениците и работодавачите за да се
објасни улогата
на практичната
обука во системот на стручното
образование и
подобрување
на квалитетот на средното стручно
образование во однос
на стандарди, програми, обука на наставници, обука на
работодавачи-ментори и кампања
за значењето
на средното
стручно образование и занаетчиството
Работодавачите ги истакнаа секојдневните проблеми дека
за потребите
добиваат
работна сила со многу мали вештини и компетенна занаетции
и
применливи
знаења, но мораат да засноваат работен
чиството
однос
на
вработените
и да им исплаќаат плата и придонеси.
и стопанИсто
така
потенцираа
дека
се залагаат за промена на наставството.
ните програми и зголемување на бројот на часови за практична
обука од 50%до 70%

Допис ддв
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работно време за занаетчии
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Барање за намалување на такса за јавни површини

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА ЗАНАЕТЧИИ ОД ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Општина Гази Баба според Програмата за локален економски развој и информациско комуникациски развој
за 2015 год објави јавен повик и во соработка со Занаетчиска комора Скопје финансиски подржа 5 занаетчии и вршители на занаетчиска дејност за:
> Набавка на опрема и алат
> Уредување на деловен простор
> Изработка на веб страна и промотивен материјал
> Дизајн на производ
> Субвенционирање на нови вработувања
> Стекнување на основни познавања за започнување,водење,одржување и развој на занаетчиство
> Отварање на нови работни места кои ќе дадат поттик на понатамошни потенцијали и
можности за вработвање и самовработување
Градоначалникот, Тони Трајковски ги прими претставниците од занаетчиските фирми од подрачјето на Гази Баба, добитници на финансиска подршка за развој на занаетчиството кои беа избрани од
формираната комисија од три члена, Претседателот на Занаетчиската
комора на град Скопје Никола Петров, Раководител на Секторот за
локален и економски развој Сашо Трајков, член на
Советот на Гази Баба Невенка Стаменковска.
На средбата Градоначалникот свечено им ги додели решенијата за користење на финансиска подршка.
На Јавниот Повик, од вкупно 19 пријавени занаетчии, регистрирани во Занаетчиската Комора на град Скопје, комисијата
донесе одлука финасиските средства да бидат доделени на
следниве занаетчии:
ТВ сервис „Дигитал“– Јасмина Герговска
Чевларската работилница „ Сигурност“ – Венцо Постолов
Производство на свеќи „Ана“ – Снежана Дојчиновска
Лимарофарбарски дуќан „Давид“ – Јовица Митревски
Изработка на бижутерија „КД Јувелир“ – Катарина Дода

Посета на претставници од Институт за културно наследство во Шаржа, Обединети Арапски Емирати во Занаетчиската комора Скопје
Во Занаетчиската комора Скопје се реализираше средба
на претставници од Институт за културно наследство во
Шаржа, Обединети Арапски Емирати и занаетчиите членови на ЗКСкопје. На средбата беше гостин и македонскиот
амбасадор во Абу Даби, во Обединетите Арапски Емирати
г-дин Сашо Ташевски.Покрај средбата гостите ја посетија и
изложбата на креативни занаети организирана од страна на
Занаетчиската комора Скопје.По завршувањето на средбата
занаетчиите членови на ЗКСкопје беа поканети од Институт
за културно наследство во Шаржа да учествуваат на настан
Вкусот на традицијата кој ќе се одржи во Шаржа, Обединети
Арапски Емирати од 07-24 април 2016 година со презентирање на традиционалните занаети на работилници на манифестацијата.
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Работилница за презентирање на Правилник за информации поврзани со храната одржана со секцијата на пекари
и слаткари во Занаетчиската комора Скопје
На ден 01.10.2015 година на иницијатива на Занаетчиската комора Скопје,
се одржа работилница со занаетчии пекари и слаткари и други производители на храна на тема: Презентација на Правилникот за информации
поврзани со храната.
На состанокот беа присутни претставници од Агенцијата за храна и ветеринарство, д-р Лидија Дамевска епидемиолог и прим.др.Ленче Јовановска
со цел да ги запознаат присутните за измените и нивните обврски за информациите за храната за потрошувачите, и беа отворени за одговор на
прашањата поставени од страна на занаетчиите.

Секцијата на Фризери при Занаетчиската
комора Скопје учесник
на настан Среќен 5-ти,
6-ти, 7-ми и 8-ми март
во ТЦ Скопје Сити Мол
по повод празникот на
жената
Секцијата на фризери при
Занаетчиската комора Скопје
зема активно учество на настанот со наслов Среќен 5-ти,
6-ти, 7-ми и 8-ми март во ТЦ
Скопје Сити Мол по повод
празникот на жената.
На настанот земаа учество 85
Фризери, 7 шминкери и 7 ноктари кои учествуваа со давање совети и презентирање
на фризерските вештини како
на сопствени модели така и на
посетителите во Скопје Сити
Мол. На денот на жената 8-ми
март успешно реализираа и
ревија на фризури и шминка
со 10 модели од модно студио
ЦРНОКРАК на 8-ми март .
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ЗАНАЕТЧИИТЕ И ЗАНАЕТЧИСТВОТО ВО ТЕК СО ПРОМЕНИТЕ И
ПОБАРУВАЊАТА НА ПАЗАРОТ
Преку Балканската канцеларија за занаетчиство и мало стопанство-Софија членови на Занаетчиската комора Скопје учествуваа на следните семинари предводени од меѓународни експерти:
-Совршен раководител на градилиште одржан од 22- 26.02.2016 година во
Нови Сад
-Како да заштедам енергија во своето претпријатие- одржан од 08- 12.02.2016
година во Софија
- Меѓународна работилница- Застапување на интереси базирано на факти, на
која домаќин беше Занаетчиската комора Скопје од 08-10 март 2016 година .
Работилницата беше предводена од две германски експерти, г-дин Мајкл Олма
од германската конфедерација на квалификувани занаети и г-дин Јоханес Лауер Учесниците во работилницата беа организациите членки на МББ од Македонија, Косово, Молдавија, Црна Гора и Србија
-Можности за отворање пазари и проширување на пазар во земјата и
странство- кое се одржи од 16-18 март,2016 година во Софија Бугарија
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Базари на креативните и уметничките занаети во
организација на Занаетчиската комора Скопје
Со цел потикнување и развој на креативните и уметничките занаетчиски
дејности, Занаетчиската комора Скопје организираше Базари на кои се
претставија креативните и уметничките занаети и тоа:
»» “Новогодишен Базар”-ТЦ Рамстор-24-27 декември, 2015 година
»» Базар “Вино и љубов” Градски трговски Центар-13-15 февруари, 2016
година
»» Базар по повод празникот на жената “Ова е женски свет” Градски трговски Центар -6-10 март 2016
»» Базар по повод празникот на жената “Ова е женски свет” ТЦ Рамстор-58-ми март 2016 година
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Реализација на Твининг проект Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведувањето на активните мерки и услуги на пазарот на трудот – пилот мерка Моќта на дизајнот и занаетот, од
страна на Занаетчиска комора Скопје
	Која ни беше визијата и мисијата кога отпочнавме да работиме на програмата
за рачно плетење и везење и аплицирање на модно дизајнирани модели ?
Визијата ни беше на македонскиот и странски пазар се појават бренд производи, модерно дизајнирани за внатрешно уредување и мода, со елементи од
рачно плетење и везење .
Мисијата ни беше да обучиме невработени жени за вештини и компетенции
за рачно плетење и везење ,креирање на модерно дизајнирани елементи
со везени и плетени апликации.
Преку мерките на проектот учесниците се стекнаа со вештини и компетенции за рачно везење и плетење и изработка на апликации на модернио
дизајнирани производи и нивна интеграција на пазарот на трудот,привлекување на младите во занаетчиството кои ги знаат занаетчиските
техники и вештини, но ќе бидат во тек со најновите модни достигнувања,создавање на нови производи за влез на занаетот во креативните индустрии и создавање на модерен производи со елементи на традиционални карактеристики кои се обележје на нашата
традиција и култура и препознатливост на домашниот и странски
пазар, подобрување на економската состојба во занаетчиството,пројавување на интерес на младите за изучување на традиционалните занаети и нивно искористување за создавање
модерни брендови со традиционални елементи,подигање на
имиџот на занаетчиството и отпочнување на занаетчиски
креативни бизнис и сочувување на културниот идентитет
на РМ.
Во Р. Македонија формирана е дизајн сцената со листа на
дизајнери, но недостига поврзување на дизајнот и занаетот. Немањето линк помеѓу компаниите и дизајнерите,
е причина што немаме наши брендови на домашниот и
странски пазар.
Со тек на времето се губат традиционални културни вредности меѓу кои спаѓаат и рачното плетење
и везење кои претставуваат наша култура и традиција на живеење ,но ние од минатото неможе
да живееме, треба да се свртиме кон иднината,
да ги споиме со современото живеење и да создадеме нови производи со додадена вредност
кои ќе влезат во креативната индустрија во
земјата и странство.
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Твининг проектот “Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни
мерки и услуги на пазарот на трудот“ финансиран од ЕУ, ја финансираше пилот мерката “Моќта на дизајнот и занаетот“ реализиран од Занаетчиска комора Скопје.
Покрај земјата корисник, респективни партнери во соработката во овој Твининг проект се
Федералната Република Германија и Литванија.
Важна цел на проектот е да пилотира нови начини и нови партнерства со цел да се развијат нови можности за вработувања во земјата.
Пилот мерката вклучуваше 15 учесници. Сите тие беа активни баратели на работа кои
се обучија за рачно плетење и везење и аплицирање на модни дизајни.
Се организирaa и Б2Б средби со работодавачите за воспоставување на контакти на
обучените кандидати за полесно вработување.
Во текот на обуката, контакти беа воспоставени со интернационални клиенти од
Холандија и Данска
На крајот на проектот се одржа завршната манифестација на која беа изложени новосоздадените производи креирани од модниот дизајнер со апликации
изработени од лицата кои се обучени на изложба организирана од страна на
комората.
Настанот со свое излагање го отвори претседателот на Занаетчиската комора Скопје, г-дин Никола Петров.
Почесни гости на настанот кои со свое излагање се обратија пред присутните се раководителот за соработка при Европската унија г-дин Мартин
Клауке, Амбасадорката на Федерална Република Германија г-ѓа Кристине
Алтхаузер и раководител на АВРМ Скопје г-ѓа Слободанка Алексовска.
На завршната манифестација беа доделени и сертрификати на лицата
кои ја завршија обуката за рачно плетење и везење со моден дизајн.

Реализација на проект “ Обука
за современи технологии во дизајнот и производство ”
Занаетчиската комора Скопје со финансиска
подршка од Министерството за Култура на Р.Македонија во месец декември 2015 година, реализираше проект со наслов “ Обука за современи
технологии во дизајнот и производство ” .
Целта на проектот е унапредување и развој на занаетите за производсво на накит и други модни детали
преку воведување на најнови технички и технолошки
достигнувања во комјутерската техника и изучување
на основите на дигиталниот дизајн и 3Д моделирање
со изработка на прототип на накит. Обуката ја реализираше реномиран професор од Турција г-дин Курсат Инан
Невзат-обучувач за 3 Д дизајн.
Изучувањето на нови техники и технологии за моделирање
на нови производи преку комјутерска техника и одредени
програми создавање на нови дизајнирани производи со додадена вредност се неопходни за занаетчиството.
Привлекување на млади кадри во занаетчиството кои ги знаат
занаетчиските техники и вештини ,но ќе бидат во тек со најновите технички и технолошки достигнувања, ќе допринесе за создавање на производи побарувани на пазарот.
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Почитувани занаетчии
Ве информираме дека Собранието на РМ го донесе
новиот Закон за занаетчиство на седницата на
01.декември 2015 година, објавен во Службен весник
на РМ бр.215/2015 година.

ЈАВЕн повик за
субвенционирање
на занаетчии
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МОЖНОСТ ЗА ЗАНАЕТЧИИТЕ ЗА
ВКЛУЧУВАЊЕ во мерката
обуки ЗА познат
работодавач

ЈАВЕн повик за
субвенционирање на
ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО
СОПСТВЕНОСТ И
УПРАВУВАНИ ОД ЖЕНИ

-
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