
 

 

 

 

 

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: MladiHUB – Дигитална Младина  

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 24 месеци (почнувајќи од мај 2019)  

Овој проект е финансисиран од  Британската Амбаса во Скопје 

и УКАИД. 

ПАРТНЕРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:  

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) www.nms.org.mk  

Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ www.masit.org.mk  

Претседателот на Република Северна Македонија http://pretsedatel.mk/ 

 

Платформата за Дигитални вештини MladiHUB ги надоградува 

дигиталните вештини на младите лица овозможувајќи им да одговорат на 

потребите за дигитализација на економијата и јавните услуги. 

 

КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ: Програмата  ќе им понуди на младите лица, дигитални и 

меки вештини во замена за oпштокорисна работа. Во зависност од вештините, интересите и 

потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативи во 

заедницата, а со тоа ќе се здобијат со ваучер за пристап на обуки  за дигитални и меки вештини.  

Покрај практичните и конкретните вештини, младите исто така ќе се здобијат со меки вештини, 

вмрежување и животно искуство преку ангажманот во нивните заедници и општеството. 

До крајот на проектот, младите луѓе во државата ќе имаат поддршка и платформа преку која ќе 

ги стекнат и подобрат нивните дигитални вештини и ќе можат да одговорат на дигиталната 

трансформација на економијата. Сето ова ќе ги подобри нивните шанси за вработување,  ќе 

промовира иновативност, а со тоа ќе допринесе во економскиот развој на Северна Македонија. 

MladiHUB – Дигитална Младина 

http://www.nms.org.mk/
http://www.masit.org.mk/
http://pretsedatel.mk/


 

 

КОНТАКТ: 

Национален младински совет на 

Македонија (НМСМ) 

info@nms.org.mk 

+389 78 350 531 

ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје 

Стопанска комора за информатички и 

комуникациски технологии – МАСИТ 

contact@masit.org.mk 

+ 389 75280506 

ул. Коста Веселинов 6/1, 1000 Скопје 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

•Воспоставување на MladiHUB како одржлив механизам што ќе овозможи значаен број
на млади луѓе да учествуваат во дигиталната економија, понудувајќи дигитални вештини,
на приватниот и јавниот сектор, како и можности за пракса и вработување на младите.

АКТИВНОСТИ

MladiHUB - место за ресурси, настани и вмрежување основано да понуди прстор за
тренинзи, заедничко работење, настани, саеми и во најдобрата можна ситуација да има
дневна или неделна програма;

MladiHUB платформата етаблирана, функционална, национална онлајн платформа за
младинско вработување која ќе овозможи на вештите млади лица можности за
вработување;

Функционална програма за обуки за дигитални вештини и градење на капацитет,
нудејќи им на младите лица дигитални вештини преку онлајн и офлајн програмските
обуки на MladiHUB.

ЦЕЛНИ ГРУПИ

МЛАДИ

Група 15–18год. - да се здобијат со дигитални вештини и да креираат персонални

кариерни планови земајќи ги во предвид нивните способности, желби и трендовите на

пазарот на труд. (Цел 200 лица)

Група 19–24год. - да се здобијат со основни дигитални вештини и да и се овозможи

можност за посигурна транзиција од образование во работа (Цел 200 лица)

Група 25–29год. - да се здобијат со напредни дигитални вештини за да одговори на

барањата за посебни позиции и области во ИКТ секторот кои се барани или се од поголем

јавен интерес. (Цел 200 лица)

ПРИВАТЕН СЕКТОР - Приватниот сектор/бизнисите ќе бидат најголемите побарувачи на

младите лица кои ќе учестуваат во програмите за дигитални вештини и истите ќе ги

вклучат во трансформирањето на нивниот бизнис или пак подобрувањето на различните

компоненти на нивното работење. Проектот ќе има посебен фокус на бизнисот и

компаниите во Северна Македонија кои не можат да инвестираат во обуките на нивните

вработени или други лица за извршување на ИКТ активности.

ЈАВЕН СЕКТОР - јавниот сектор исто така ќе биде земен во предвид бидејќи и на него му се

потребни лица со дигитални вештини кои ќе бидат инволвирани во процесот на

дигитализација на јавните услуги.
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