
ПРОЕКТ: 
 

АНГАЖИРАЊЕ НА ПРИВАТНИОТ
СЕКТОР ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Период на  
спроведување: 

јули 2018 – јуни 2019 
 

Поддржувачи и спроведувачи: 
Проектот го спроведуваат

Младински образовен форум (МОФ)
и Институтот за европска политика
(ЕПИ) со поддршка од Центарот за

меѓународно приватно
претприемништво (CIPE). 

Проектот Ангажирање на приватниот сектор во образованието
за претприемништво го спроведува Младински образовен
форум (МОФ) во партнерство со Европски институт за
политика (ЕПИ), а е поддржан од Центарот за меѓународно
приватно претприемништво. 
 
Целите на проектот се: да се зголемат капацитетите на
младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво,
да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието
за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики
кои ги подобруваат економските услови за младите од
државата. 
 
Во рамки на проектот се спроведуваат следните активности:  
образовна програма за идните претприемачи; 
- Истражување за младинска невработеност и застапување за
претприемништво; 
- Промовирање на улогата на приватниот сектор во
демократските процеси и;  
- Активности за подигнување на свеста кај јавноста. 
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PROJECT: 
 

ENGAGING THE PRIVATE SECTOR IN
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION

The project Engaging the Private Sector in Entrepreneurship
Education is implemented by Youth Educational Forum (YEF) in
partnership with European Policy Institute (EPI), with the support
of Center for International Private Enterprise (CIPE). 
 
The project’s objectives are: To enhance the capacity of
Macedonian youth to engage in entrepreneurship, to enhance the
private sector role in entrepreneurship education among youth in
Macedonia, and to amplify public support for policies that improve
economic conditions for youth in Macedonia.  
 
The project entails the following activities: 
- Educational program for future youth entrepreneurs; 
- Research and advocacy on youth unemployment and
entrepreneurship; 
- Promotion of the private sector’s role in the democratic process; 
Awareness through public outreach.

Angel Mojsovski 
angel.mojsovski@epi.org.mk 
+389 78 305 653

ASSISTANT (EPI)  

mof.mk 
fb,com/mofedu 
epi.org.mk 
fb.com/epi,skopje 
 

Sanja Stefanovikj 
sanja_stefanovik@mof.org.mk 
+389 78 421 568 
 
 

COORDINATOR (YEF) 

Period of implementation: 
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