
                                                                                       

Обука 

„ЛИДЕРСТВО, ЗНАЧЕЊЕ И ВРЕДНОСТА НА ЛИДЕРОТ,  

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЛИДЕРОТ ВО СЕБЕ“ 

 

Суштински цели: Разбирањето на поим во вистинска смисла, 

набљудување на лидерот како целокупност на интелектуалната, 

емоционалната и спиритуалната интелегенција, препознавање на 

капацитетите, значење од селекција на талентиран (надарен) лидер, 

препознавање на лидерските потенцијали во сопствената личност 

Овој тренинг ке им помогне на учесниците: 

 Да ја разберат новата парадигма на гледање и разбирање на лидерот и 

лидерството, 

 Јасно да ги согледаат поединците со капацитет за понесување на 

одговорност, 

 Да ја препознаат сопствената вредност, лидерски потенцијал 

 Да осознаат зошто талентираниот лидер е потребен и корисен за сите и 

зошто е важна неговата позиција  

 Да ја разберат негативната селекција 

 Да ги препознаат, развијат и подобрат предностите во себе 

 Да го осознаат значењето за осознавање на лидерството за компанијата 

во општествената рамка на иднината 

 Да се приближат кон општите и универзалните законитости 

Времето минато во состаноци, телефонски разговори, објаснувања за тековни 

работи или нови концепти одзема време, пари и нерви. На крајот на денот 

останува малку за социјална дружба или задоволување на креативните 

потенцијали на човекот (хоби), а уште помалку за креативно творење (сликање, 

скијање, вајарство, медитација и сл..  

Едновремено и компаниите губат од својата продуктивност, профитабилност на 

материјален план, па се до атмосферата на работа кога менаџерите се 

преокупирани со активности и одговорности кои отстапуваат од нивните лични 

капацитети, потенцијали, интереси. 

Овој тренинг ќе им помогне на поединците, но и на компаниите да преземат 

чекори кон прилагодување на потребите на компанијата за просперитетност и 

алоцирање на вработените на вистински позиции каде би го реализирале 

својот полн капацитет на знаење, умеење, способност, креативност. Тоа им 

дава предност и на поединецот и на компанијата да ја максимизираат својата 

иновативност, конкурентност, просперитетност. 

Времетраење на работилницата: 1 ден 
Јазик:     македонски (по потреба англиски)  
Број на учесници:    20 



                                                                                       

Целна група: Лидери, менаџери, раководители и 
останати носители на функции како и 
останати заинтересирани страни 

Локација:     Скопје, во просториите на Констан Дооел  

Тренер:  Мр. Жаклина Димовска, холистички 
лидер,   тренер и обучувач, претседател, 
стратешки дизајнер 

Начин на пријавување:  По телефон на 075 422 276; 078 323 797; 075 

219 359 или по Емаил на 
natalija.tashkova@balkannet.eu, 
zaklinadima@hotmail.com, 
jsskopje.cs@gmail.com. 
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Мр. Сци Жаклина Димовска (45) дипломиран економист, магистер по лидерство и политика, 
специјалист во менаџмент на човечки ресурси, заменик претседател Југоисточна Европа на WCPA и 
претседател на Хуман Свет. Искуство во практично лидерство повеќе од 15 години,  повеке од 20 
години работа на теорија на личноста (трансакциона анализа, гешталт, психо – драма), спиритуален 
тренер и практичар на холистичкиот пристап. Последните 10 години соработува и работи со WCPA, 
World thinkers @ Writers Peace Meet, IPPNO, Earth Federation, ISISAR. 
Зад себе има реализирано презентации, предавања, обуки, работилници во Индија, Америка, 
Индонезија, како искуствен тренер во конципирање на стратешки дизајн за компаниите (општествено 
одговорни) интензивно работи на социјалното претприемништво, вградување на повисоката 
свесност и одговорност како неодминливи категории на денешните социјално-економски и политички 
општествени рамки. Како искуствен менаџер и лидер работи на дистингцијата помеѓу овие два 
поима, на кое како интернационален искуственик во спиритуалноста и цертифициран Холистичар 
има предавано на Редфорд Универзитетот во Вирџинија, интеркултурни студии и истражувања, 
конференции и средби во светот. Во Македонија го демистифицира Холистичкиот пристап со низа 
ТВ емисии кои можат да се видат на следниот линк  
https://www.facebook.com/holisticinstituteeducation?ref=hl, 
https://www.facebook.com/WorldConstitutionAndParliamentAssociation?ref=hl 
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ЦЕНА ПО ДОГОВОР – ВО ЗАВИСНОСТ ОД БРОЈОТ 

НА ПРИЈАВЕНИ УЧЕСНИЦИ ОД ЕДЕН СУБЈЕКТ! 

 


