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„Во текот на долгата историја на 

човековиот вид (како и на 

животинскиот вид), оние кои 

научиле да соработуваат и 

импровизираат ефективно, 

имале поголеми шанси за 

опстанок― 

- Чарлс Дарвин 

https://www.facebook.com/mhra.mk/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/macedonian-hr-association/


 

 

Тим билдингот е процес кој придонесува за 

зајакнување и хармонизирање на тимот, им 

помага на организациите а и на вработените да 

изнајдат начин заеднички да си ги остварат 

поставените цели и задачи.  

Поради таа причина решивме за прв пат да 

организираме HR Team Building Weekend. 

Кои се бенефитите од  HR 
Team Building Weekend? 

#1 Можност за реално team 
building искуство со 
HR  заедницата. 
 

#2 Споделување на 
досегашните искуства и знаења 
на HR менаџерите. 
 

#3 Едукација и препораки во 
спроведување на team building 
активностите во вашата 
компанија заради подобрување 
на организациската култура.  

#4 Мини-саем за достапните 
team building програми кои се 
нудат во Македонија. 

Тeam building активностите се одличен начин да 

се подобри мотивацијата, продуктивноста и 

комуникацијата меѓу вработените, да се изгради 

доверба и да се развијат вештини за решавање 

на проблемите. 

 

Сепак, крајна  цел на тим билдингот е тимската 

работа успешно да биде интегрирана во 

секојдневието на работното место! 



 

 

Што сé е вклучено во  
HR Team Building Weekend-от? 

Сметаме дека нашата цел ќе биде 
достигната доколку истовремено се 

едуцирате и релаксирате, а на крајот од 
викендот имате идеја за како да дојдете 
до тим билдинг програма која најмногу 

му одговара на Вашиот тим! 

 
–Networking- 

Од еднакво голема важност 
на овој настан е и можноста 

за дружба со вашите HR 
колеги, можноста да ги 
споделите и размените 
вашите искуства и да ја 
проширите мрежата на 

контакти во рамки на HR 
заедницата. 

 
 

 –Претставување на тренинг 
центрите- 

   Преку интересни и демонстративни    
изложувања, тренинг центрите ќе 

претстават дел од активностите кои 
ја сочинуваат нивната програма,  

со цел да ги доближат разбирањата 
за тоа што можат да и понудат на 

вашата организација.    
 
 

HR Team Building Weekend е настан од 
едукативна и друштвена природа.  
 
Важноста на овој настан се состои  во: 

 
 

- Едукативен дел- 
Искусни HR менаџери со своја 
презентација ќе се обидат да 

одговорат на прашањето ―како 
доаѓаме до изборот на соодветната 

team building програма, која 
најмногу одговара на ѓпотребите 
на  мојот тим?― Одговорот на ова 
прашање ќе се базира на стручен 

осврт од областа на  
организациската култура. 

 

Начин на пријавување: 

За учество на настанот Ве молиме 
пополнете ја пријавата, најдоцна до 

22.10.2018  

contact@mhra.mk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9yLaK-zrAnbn1Coz1rCHLmA5_Xknxvl4YE6SaNdoH30m3w/viewform


 

 

       Inspirit Coaching 

Ирена Јакимова е магистер по деловна економија 
(MBA на Универзитетот на Шефилд), со долгогодишно 
менаџерско искуство. Лиценциран обучувач за 
возрасни, според пропишаните барања и програма на 
Министерството за образование и наука и според ЕУ 
директивите, сертифициран бизнис коуч, 
сертифициран тренер и применувач на повеќе 
методологии (NLP, Points-of-You, SDI-Personal 
Strengths, PlayingBig, High Performance Team Coaching 
& Deep Coaching). Во текот на нејзиното работно 
искуство од преку 20 години, работела со големи 
светски и домашни компании, како и со меѓународни и 
домашни институции, тренинг центри и мали и средни 
фирми. 

Инспирит Коучинг е компанија со 
обучувачи и тренери (коучеви) кои 
имаат обемно и долгогодишно искуство, 
и во својата работа применуваат 
најсовремени методи, пристапи и алатки, 
како што се невро-биологијата, NLP 
(невро-лингвистичко програмирање), 
внатрешна мотивација personal strengths, 
креативна психологија Points-of-
You ,како и менаџерско и претприемачко 
знаење и искуство.Компанијата има 
програма и понуда на отворени (јавни) 
обуки, со мешани групи, како и 
наменски, интерни обуки за компании, 
организации и тимови.  

Назив на сесијата: Креативна тим билдинг работилница со 
алатките Points-of-You®  

Работилницата со алатките Points-of-You ги отвора умот и срцето! 
Методологија за јакнење на тимовите преку која се креира забавно, трајно и силно 
искуство за коешто вработените ќе зборуваат со денови! Оваа уникатна 
работилница помага успешно да се креира позитивна и мотивирачка атмосфера во 
тимот, да се зголеми довербата, припадноста, да се дојде до длабоки индивидуални 
увиди за личниот придонес и придобивки од работењето во компанијата и целината 
како тим. Низ тим билдинг со методологијата Points of You®, тимот се запознава 
подобро, се зближува на еден лесен и креативен начин и креира нова синергија. 
Во моментот, единствено нашата компанија работи со корпоративни тренинзи, 
работилници и тим билдинг со оваа методологија/алатки. Овластени сме и да 
обучуваме други лица да ги набават и користат овие алатки, успешно применувани 
во голем број компании од целиот свет (Microsoft, L’Oreal, IKEA, Cirque de Soleil, др.). 
Прочитајте повеќе за феноменалната интернационална методологија и алатки Points 
of You (www.points-of-you.com)  

Групната сложувалка е една од игрите и таа 
претставува огледало за групната динамика, игра 
преку која членовите на тимот можат да допрат до 
важни теми за тимската динамика на безбеден 
(неконфронтирачки), практичен, динамичен, 
креативен и забавен начин. 

Целите  на играта се следните: 
 секој од членовите до го преиспита и 

дефинира својот придонес во тимот и/или во 
компанијата; 

 да им овозможи на  постојните тимови да ги 
согледаат визијата и постојната групна 
динамика; 

 на актуелните тимови во рамки на  
компанијата, да им овозможи да дојдат до 
увиди и сознанија што им е потребно да го 
подобрат личниот и взаемниот придонес за 
компанијата; 

 компанијата да добие увид/сознанија за 
мислењето на вработените што е тоа што им 
недостасува на работните тимови за 
максимален придонес за успешноста на 
компанијата. 



 

 

Enjoy Macedonia 

Enjoy Macedonia e компанија на професионалци со повеќе од 10 
годишно искуство во инсентив и тим-билдинг програми и тренинзи. 
Нудиме инспиративни обуки и активности за поттик на вашите 
вработени, креираме програми кои промовираат тимска кохезија, 
развиваме вештини кои поттикнуваат подобри резултати. Тимските 
тренинзи се организирани и спроведени како работилници и водени од 
професионални предавачи-тренери искусни во полето на развивање 
потенцијали на човечките ресурси. Без разлика дали сакате да го 
наградите вашиот тим со мотивациско патување, или пак сакате да ја 
подобрите комуникацијата и надградите доверба во вашиот тим, 
креираме интерактивна програма која ги исполнува Вашите цели!  

Назив на сесијата: Tимска активна програма—Тимска Олимпијада  

ТИМСКА АКТИВНА ПРОГРАМА – ТИМСКА 
ОЛИМПИЈАДА 
 
Доколку сакате да внесете енергија, да го мотивирате или 
да го инспирирате вашиот тим, Ви нудиме тим-билдинг 
активност која докажано функционира.  
 
Пробајте ја нашата тимска активна програма, тренинг 
базиран на актинсоти во природата преку различни задачи 
и активности. Учесниците се делат на неколку групи кои 
преку интересен полигон се стимуилираат во решавање 
проблеми и задачи за кои е потребна тимска работа, 
комуникација и заедничко носење на одлуки.  

Целите  на играта се следните: 
 Мотивација на тимот 
 Решавање на прблеми  
 Заедничко носење на одлуки  
 Остварување на тимска кохезија 
 Развој на вештини кои 

поттикнуваат подбри резултати 
 Развој на потенцијалот  
 Подобрување на комуникацијата 

меѓу вработените 
 Влевање на доверба во тимот  



 

 

Зорица Поповска е основач на 
Сенсум Тренинг и Коучинг Центар. 
Таа е  Магистер по менаџмент за 
човечки ресурси, Лиценциран 
обучувач за возрасни, Сертифициран 
NLP Тренер, Сертифициран NLP Capi-
tal Coach, NLP Master Prаctitionar, 
Сертифициран коуч за зголемена 
продажба и раст на бизнисот, Коуч 
за тимови со високи перформанси 
(според методологија на ―Erickson 
Coaching International”).  

Фокус на програмот: 
 Креирање на тимската усогласеност и доверба 
 Визуелни алатки за групно одлучување 
 Тимска фасилитација и одговорност 
 “Whiteboard” коучинг 
 Проширување на тимскиот договор, заедничката визија и цели  

Поттикнете ја тимската иновација и зголемете го тимскиот дух со коучинг! 
Учесниците ќе имаат можност да бидат дел од креативна тимска 
работилница. Преку интерактивен и забавен дел, учесниците поделени во 
тимови ќе изградат позитивно тимско искуство. 
Дали сакате да научите како да трансформирате група на индивидуалци во 
високо мотивирани силни тимови? Методологијата која ја користиме е 
ориентирана на решенија кои ја засилуваат тимската енергија и 
креативноста. Учесниците ќе можат да искусат дел од енергетска тимска 
околина во која иновативните решенија стануваат континуиран начин на 
однесување. Ефективната соработка и тимскиот дух е примарна компонента 
на денешните современи компании. 

Цели на Сенсум Тим Билдинг Програмите 
 Креирање на високо ниво на ангажман и 

интеракција помеѓу членовите на тимот 
 Промовирање на вредности и бенефитите од 

тимската работа и соработка помеѓу членовите на 
тимот 

 Можност за развој и унапредување на меѓусебните 
релации 

 Спроведување на разни активности за зајакнување 
на тимската работа и соработка помеѓу членовите 

 Основно разбирање и принципи потребни за 
ефективна тимска работа 

 Ангажирање на учесниците во активности на 
сопствените патерни на однесување ( може да 
биде на ниво на однесување, стратегии, 
вредности, тимска визија, цели и сл. ) кои би го 
примениле во иднина и кои водат кон зајакнување 
на тимската работа и тимската ефективност. 

Назив на сесијата: Тим билдинг преку Тимски коучинг 

     Сенсум Тренинг и Коучинг 

 Сенсум Тренинг и Коучинг е едукативна и консултантска 
компанија со мисија да овозможи на своите клиенти 
најдобри можни решенија од областа на развој на 
лидерство, професионален и личен развој. Ние користиме 
врвна методологија за лични и професионални промени 
како би ги подржале клиентите во развојните активности и 
влијание на тие активности врз деловното работење.   



 

 

Марина Анчевска, Основач на првиот 
акредитиран НЛП Центар во Македонија. 
Воедно е и меѓународно акредитиран НЛП 
Тренер, бизнис тренер, коуч, мотивациски 
говорник на бизнис настани и 
конференции, холистички терапевт, јога 
учител и писател. 
Нејзините тренинзи се интерактивни и 
провокативни со цел да предизвикаат 
промена кај поединците, за да дејствуваат 
како еден организациски систем кој што 
заеднички успешно ги остварува 
компаниските цели. 

Методи на работа: 
 Работилницата е едукативна, интерактивна и динамична. 
 Техниките кои што се користат се практични и веднаш 

применливи. 
 Сета програма е инспирирана од светски познатата 

техника за успех  
 НЛП - Невро лингвистичко програмирање.  

Цел на сесијата:  
▪ Поголема свесност и контрола за самите себеси, повисоко 
ниво на почитување на чувствата и стилот на однесување на 
другите луѓе, што повратно овозможува подобра емпатија и 
соработка. 
▪ Освестувањето за тоа на кое поле дејствувате. Каде и како         
можете да влијаете за да предизвикате посакуванирезултати. 
▪ Зајакнување на колективните вредности.      
▪ Системска и колективна поврзаност. 
▪ Чувство на припадност, работа во тим и синергија.  

Центарот за Бизнис Психолгија – Системски НЛП, ЈИЕ 
нуди голем избор на Бизнис Програми, Менаџмент програми, 
коучинг програми. Сите програми се фоскуранина 
професионален и одржлив развој. Психолошките теории се 
ставени во бизнис пракса. Индивидуалците, тимовите и 
организациите ги извршуваат своите задачиподобро и се 
поефикасни. Применетата психологија е интегрирана во 
Бизнис тренинзите и во извршниот коучинг.  

Центарот за Бизнис Психологија дејствува на 4 полиња: ментално, 
физичко, емотивно и на поле на душата. Научете како овие полиња 
влијаат во вашето секојдневие и што е тоа што вие го правите, што кај 
вас и во околината предизвикува промени. Основните човечки потреби 
го креираат однесувањето. Откријте ги вашите!  
Што е тоа што ве води и мотивира и како истите се рефлектираат во 
работната средина?  Кога сте дел од еден организациски систем не е 
доволно да се биде само учесник. Кои стандарди ги водат тимовите и за 
кои стандарди се стреми организацијата?  

 Центар за Бизнис Психолгија – Системски НЛП, ЈИЕ 

Секој тим е група на луѓе. Но, не 
секоја група на луѓе е тим! 

“ 

” 

Назив на сесијата: Energy Management во Организациските системи  



 

 

 

HR TEAM BUILDING WEEKEND Агенда   
Термин за одржување: 02 - 03 ноември 2018 Охрид 

ДЕН 1 (02.11.2018 -  петок ) 

      07:30 - Поаѓање од Скопје ( доколку има потреба од организиран превоз )   

10:00 - 10:30 Пристигнување на учесниците + кафе 

10:30 - 12:00 

I сесија: Воведен дел  
- Тeam Building активности на компаниите 
- Организациска култура и мерење на задоволството од работа 
- Дефинирање на организациската култура и избор на тим билдинг програми —
споделување на искуства 

12:00 - 13:00 
Ручек & Networking 

Техники за тим билдинг активности  

13:00 - 15:30 II сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активности  
(Компанија 1: Enjoy Macedonia) 

15:30 - 16:00 Кафе пауза & Networking 

16:00 - 18:30 III сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг 
активности (Компанија 2: Центар за Бизнис Психологија - Системски  НЛП, ЈИЕ) 

19:30 - 20:30 Вечера & Networking  

      21:00 - Вечерно излегување & дружење 

ДЕН 2 (03.11.2018 - сабота) 

07:30 - 08:30 Појадок & Networking 

09:00 - 11:30 IV сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг 
активности (Компанија 3: СЕНСУМ коучинг и тренинг центар) 

11:30 - 12:00 Кафе пауза & Networking  

12:00 - 14:30 V сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активност 
(Компанија 4: Inspirit Coaching)   

14:30 - 15:30 Ручек & Networking 

      16:00 Заминување кон Скопје 

* Организаторот го задржува правото да прави промени во агендтата согласно потребите! 



 

 

10   

Успешнo  
организирани 

интернационални  
HR конференции 

50+ 
Успешно 

организирани  
HR кафиња &  

networking 
настани 

30+  
Успешно 

организирани  
семинари и 

работилници 

МАЧР низ бројки 


