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Think.COOP е подготвен како евтина алатка за обука, лесна за употреба за оние кои се 
заинтересирани да основаат или да се зачленат во задруга. Таа се базира на техничка 
содржина од постоечки материјали во различни алатки за обука за задруги на МОТ, како и 
Методологија на учење базирана на активности, од програмата на МОТ за развој на 
претпријатија во заедницата (C-BED), Think.COOP обезбедува едноставни информации за 
појдовните основи за задругите. 
 

      На крајот од еднодневното насочување, од учесниците се очекува: 

• Да разберат што е задруга (вредности и принципи, разлики од другите форми на 
организации и претпријатија итн.) 

• Да ги разберат специфичните придобивки и предизвици поврзани со задружниот модел во 
споредба со другите видови претпријатија или економски организации; и 

• Да можат да донесат информирана и свесна одлука дали задругата би била соодветна 
бизнис опција за учесникот. 

 

За да дознаете повеќе за работата на МОТ за задругите, посетете ја www.ilo.org/coop или е-
пошта: coop@ilo.org  

За да дознаете повеќе за методологијата на колегијално учење базирано на активности на 
МОТ, посетете ја www.cb-tools.org 

 

 

Признанија 

 

Think.COOP беше изработен во заедничка соработка со Тимот за пристојна работа на МОТ во 
Бангкок и Одделението за задруги на Одделот за претпријатија на МОТ. Текстот го подготви 
Маријан Е. Бокирен. 
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ВОВЕД 
 

Што е идејата на Think.COOP?  
 
Think.COOP е подготвен како евтина алатка за обука, лесна за употреба, за оние кои се 
заинтересирани да основаат или да се зачленат во задруга. Тој се базира на технички 
содржини од постоечки материјали во различни алатки за обука за задруги на МОТ, како и 
Методологија на колегијално учење базирано на активности, од програмата на МОТ за развој 
на претпријатија во заедницата (C-BED). 
 
Think.COOP се осврнува на многу непознаници кои луѓето ги имаат во врска со задругите, 
а воедно им помага да донесуваат информирани одлуки. Тој ги води учесниците низ 
различните фази и типови на бизнис модели и деловни односи на поддршка, како начин 
да им всади поголемо почитување за соработката и за задружниот бизнис модел.   
Think.COOP им помага на учесниците да донесуваат свесни одлуки за тоа дали овој 
модел е најдобрата опција за нив. Тој се состои од следните сесии:  
 
Сесија 1: Добри односи и егзистенција 
Сесија 2: Хоризонтални и вертикални односи 
Сесија 3: Придобивки од колективното делување 
Сесија 4: Избор на бизнис структура 
Сесија 5: Водење бизнис заедно 
 
 
Подолу се наведени главните карактеристики на Think.COOP обуката:  
 
а) Учење засновано на исход и резултати (аутпут): 
   -   Надградба на знаењето и вештините. 

 -  Овозможува делување и обезбедува опипливи резултати (аутпути). 
 

б) Практично учење: 
-  Прилагодено на условите на учесниците. 
-  Им ги претставува најновите добри практики.  
 

в)  Учење од повеќе различни извори: 
-  Учесниците учат од Прирачникот за обука, од нивните колеги, и од 
олеснувачите. 
-  Структурирано учење и знаење, кое им помага на учесниците да го разберат и 
да го почитуваат задружниот бизнис модел во целата негова суштина.  

 
г) Лесна за примена и управување: 

 -  Олеснувачот дава насоки. 
 -  Учесниците добиваат Прирачник за обука со инструкции чекор-по-чекор. 
 -  Тој може да се примени во области со недоволно развиена инфраструктура. 
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За што служи Прирачникот? 
 
Прирачникот за олеснувачи е насочен кон луѓе кои се заинтересирани за организирање 
и олеснување на обуките на Think.COOP. Тој дава насоки за планирање на обуката и 
техники за олеснување, како и, чекор-по-чекор опис на наставните активности во 
Прирачникот за обука, вклучувајќи ги и клучните пораки кои треба да се споделат 
помеѓу учесниците. Овој Прирачник исто така служи како референца, да се прошири 
концептот и дополнително да се образложат темите од Прирачникот за обука на 
Think.COOP. 
 
Секоја група и секоја ситуација е различна, затоа овој Прирачник не може да ги 
предвиди сите проблеми на кои можат да наидат олеснувачите. Затоа, се препорачува 
олеснувачите да ги прилагодат релевантните теми по потреба, користејќи го 
Прирачникот како референца. 
 
Овој прирачник дава насоки за тоа како вие, како олеснувач можете ефикасно да ја 
извршите улогата која е објаснета подолу. 
 

• Подгответе ја обуката така што ќе се запознаете со истата и ќе ги прочитате сите 
документи поврзани со неа. 

• Внесете опуштен и отворен тон во разговорот. Посакајте им добредојде на сите 
и создадете една пријателска и опуштена атмосфера. 

• Водете евиденција за регистрацијата, која што треба да биде класифицирана 
според полот. Соберете ги основните податоци за учесниците за да добиете 
идеја во која група тие би биле најефикасни во учењето. Размислете за опциите 
за формирање на групите.  

• Претставете ја агендата за обука и процесот на учење, вклучувајќи ги и 
очекувањата од обуката.  

• Договорете се за  тоа како ќе работите заедно (основни правила). 

• Помогнете во разјаснување на концептите, идеите и активностите. Во зависност 
од нивото на групата, веројатно ќе треба да се направи кратко предавање за да 
се објасни концептот на активноста. 

• Доколку учесниците имаат проблеми со активноста, помогнете им во 
дискусијата, кое ќе биде проследено со појаснувања, упатување и 
демонстрирање на првите чекори, давање на дополнителни примери, давање на 
информации (или извори на информации), итн. 

• Водете сметка за тоа како членовите учествуваат во обуката. Доколку има 
членови кои не учествуваат во активноста, прашајте ги зошто и испитајте како 
може да им помогнете. Следете ги дискусиите за да проверите тие да не бидат 
доминирани само од неколку лица.  

• Помогнете им на групите да изнајдат нови начини на размислување за нивната 
ситуација и за анализирање на истата.  

• Следете го времето. Проверете дали сите групи се придржуваат до времето. 

• Информирајте ги учесниците за други можности за учење. 

• Водете ги учесниците и дајте им насоки за следните чекори за основање на 
задруга. 
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За кого е наменет Прирачникот? 
 

Овој Прирачник е изготвен за да го користат олеснувачи, како водич во подготвување и 
спроведување на Think.COOP обуки. Think.COOP олеснувачи се, мажи и жени практичари 
од областа на развојот, кои даваат поддршка во основањето на задруги и/или 
регрутирање на членови во задругите. Тука се вклучени, но не се ограничени само на 
претставници на: 
 

• Релевантни владини тела кои обезбедуваат помош за задругите. 

• Задружни синдикати и федерации на задруги. 

• Задружно движење 

• Јавни и приватни институции-даватели на услуги 

• Меѓународни организации 

• Национални и меѓународни невладини организации. 

• Институции за обука. 
 
Едно лице може да ја изведе обуката во целост, или двајца или повеќе олеснувачи 
можат да изберат да ја изведат обуката заедно. Без оглед на бројот на олеснувачи, од 
клучно значење е тие да бидат запознаени со материјалот. Олеснувачите треба да 
поседуваат различни вештини и познавања како што се:  
 

• Доказ дека поседува искуство за водење на обука за возрасни, вклучувајќи и 
вештини за олеснувач и ангажирање на возрасни ученици. 

• Познавање на задружниот модел, вклучувајќи и познавања од само-помош и 
задругарски принципи. 

• Искуство во работа со задруги. 

• Познавање на локалниот контекст и доколку е можно, на секторот кој е опфатен 
со обуката. 

• Одлични комуникациски вештини. 

• Способност и спремност да обучува други и да го институционализира знаењето 
во рамки на својата организација. 
 

 

Како е структуриран Прирачникот? 
 
Се препорачува олеснувачот да го користи овој прирачник како поддршка при 
организирање и олеснување на сесиите за обука на Think.COOP. Тој се состои од 4 
делови:   
 
Дел 1: Насоки за планирање. Во овој дел се дадени насоки за тоа како да се организира 
една Think.COOP обука. Темите ги опфаќаат: целните групи на учесници и групирање на 
учесниците, изборот на локација за обуката, распоредот на просторијата, 
времетраењето  и промовирањето на курсот за обука. 
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Дел 2: Упатства за олеснување. Во овој дел се претставени правилата за ефективно 
олеснување, со цел самите учесници да бидат тие кои ќе ги прибираат и анализираат 
информациите и ќе донесуваат одлуки што ќе влијаат врз нив. Олеснувањето е процес 
на учење, споделување и изнаоѓање решенија, користејќи методи во кои сите замаат 
учество, и со кои се надоградува знаењето и искуството на учесниците.   
 
Дел 3: Прирачник за сесиите на Think.COOP. Во овој дел се објаснети сесиите и 
активностите на Прирачникот за обука на Think.COOP.  Тука се елаборирани концептите 
кои се користат во прирачникот за обука, и се даваат насоки и методи кои се потребни 
за да се спроведат сесиите на обука, врз основа на принципите на партиципативно 
учење т.е. учење со активна вклученост на учесниците. Тука се дадени детали за целите 
на секоја сесија, прелиминарната подготовка, материјалите, времетраење, чекорите и 
клучните пораки. Дадени се напомени за олеснувањето и родовата перспектива. 
Олеснувачите можат слободно да ги прилагодат студиите на случај и примерите во 
прирачникот за обука, на контекстот на учесниците.  
 
Дел 4: Кршење на мразот. Овој дел содржи детални инструкции за да се скрши мразот 
кои олеснувачите ќе сакаат да ги употребат за да дадат вовед во темата, да нагласат 
одредена наставна единица, или да ги употребат како дополнителни вежби на 
постоечките активности во прирачникот за обука на Think.COOP. Игрите, исто така ќе им 
помогнат на учесниците да се опуштат и меѓусебно да се измешаат, за да се создаде 
доверба помеѓу групите.     
 
Постои и Power point презентација која е дел од пакетот за обука на Think.Coop, која 
олеснувачот исто така може да ја искористи за да ги прикаже илустрациите кои се 
дадени во овој прирачник. 
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ДЕЛ 1: НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

 
Целна група на учесници и групирање на учесници 
 
• Целната група на учесници на Think.COOP обуките се жени и мажи, кои се 

заинтересирани да се зачленат или да основаат задруга. Овие лица најверојатно 
бараат одговори на следните прашања: 

 
− Дали групното залагање ќе значи разгледување на прашања со кои тие се 

соочуваат во нивната работа? 
− Кои се придобивките од работење во рамки на една група, во споредба со 

работење како поединец? 
− Дали задружниот модел е најдобрата структура? 
− Дали зачленувањето или основањето на задруга е идеја која вреди да се 

реализира? 
− Дали придобивките се поголеми од трошоците? 

• Се препорачува да нема повеќе од 35 учесници во една обука. Доколку има 20 до 
35 учесници во една обука, тоа ќе му даде шанса на секој од нив да зборува и да 
даде придонес во групните дискусии со своите идеи. Исто така, ќе создаде доволно 
разновидност како поддршка на учењето. 
 

• Обезбедете родова рамнотежа меѓу учесниците. Охрабрете ги жените да 
учествуваат во обуката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со оглед на тоа дека активностите за учење на Think.COOP се наменети да се вршат во 
малу групи, важно е да се земе предвид составот на групите кога се канат учесници на 
настани за обука. Еден земјоделец, на пример нема да може да се поврзе со групата, 
доколку тој/таа е во група составена од рибари. На сличен начин, еден градежен 
работник може да има тешкотии да ја следни дискусијата во некоја група која е 
составена претежно од земјоделци. Основниот профил на учесниците како што е, 
возраста, секторот или потсекторот во кој работи, како и степенот на образование, треба 
да се разгледаат од самиот почеток, со цел да се има поголема веројатност за 

- Во некои случаи, можеби е важно да се спомене дека во обуката ќе учествуваат и 
неколку жени. Фактот дека таа нема да биде сама може да биде одлучувачки фактор во 
нејзината одлука да учествува или не . Во некои контексти оваа информација може да 
биде неопходна  за да добие согласност од сопругот, неговата жена да се вклучи во 
обуката. 
- Имајте на ум дека постојат одредени ситуации во кои жените можат да бидат спречени 
да учествуваат во обука, како што се на пример нивните семејни обврски. Во вакви 
случаи, организирајте ја обуката додека се децата на училиште, за да можат и жените да 
учествуваат. 
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успешноста на обуката и содржајни разговори помеѓу учесниците. Подолу се дадени 
некои напомени за тоа како да се избере групата на учесници. 
 
 

• Групирањето може да се направи по случаен избор доколку учесниците се хомогени 
(на пр., сите се одгледувачи на пченка, носачи или рибари). 

• Групирањето може да биде по случаен избор, доколку се хомогени (на пр. сите 
земјоделци што одгледуваат пченка, или рибари). 

• Ако групата е хетерогена, замолете ги учесниците да најдат некои заеднички 
карактеристики кои потоа можат да бидат основа за дискусии и групна работа. 
Можеби ќе сакате да го користите Кршач на мразот 1: Одиме на бинго! (можете да 
го најдете во Дел 4 од овој прирачник) за да го олесните идентификувањето на 
заедничките страни. Примери за заеднички карактеристики можат да бидат, 
тешкотии во пристап до вода, пронаоѓање на постојана работа, имиграциски статус 
итн.  

• Ако учесниците не можат да читаат и пишуваат, групирајте ги со луѓе кои ќе им 
помогнат, кои што се писмени. 

• Лицата кои имаат заеднички карактеристики, како што се лица кои неформално 
работат заедно, лица кои живеат во исто село, или лица кои се занимаваат со иста 
трговска дејност/обезбедуваат средства за живот на ист начин, се добри кандидати 
за обуката. Во вакви случаи, добро е да се покани една главна група на 
„инфлуенсери“ или „катализатори“.  
 

• Учеството во групите е најефикасно кога има пет до седум учесници на една маса. 
Ако има повеќе од седум учесници на една маса, станува потешко членовите во 
групата да се слушаат меѓу себе. Кај помалите групи, постои ризик едно лице да 
доминира во дискусијата. 

 
 
 
 
 

• Кај некои култури, жените може да се чувствуваат послободни да го искажат своето 
мислење само со други жени. Во овој случај, поефикасна и изводлива опција би 
била група која е составена само од жени. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Направете баланс во групите, во смисла на род, возрасна група, искуство или 
самодоверба. 

 
Честопати во мешаните групи, жените имаат тенденција да не го изразат своето мислење, 
да не ги споделат нивните искуства, да не поставуваат прашања, додека мажите имаат 
повеќе самодоверба во нивното знаење и некои од нив покажуваат тенденција да го 
изразат своето мислење и да ги наметнат своите ставови, како да се мислење на целата 
група. Во вакви случаи, вие како олеснувач треба да интервенирате во групата за да ги 
охрабрите жените да зборуваат, да бидат слушнати и разбрани. 

Динамиката на групата функционира најдобро доколку има непарен број на учесници. 



9 
 

 

 

Избор на место за одржување на обуката 
 
Успехот на вашата обука во голема мера ќе зависи од тоа дали се одвива во некоја 
удобна, пристапна и безбедна средина, која е погодна за учење. Користете ја оваа листа 
за проверка, кога размислувате за избор на место за одржување на вашата  Think.COOP 
обука. 
 

• Просторијата треба да е пристапна за сите, вклучувајќи ги и оние со ограничена 
подвижност.  

• Просторијата треба да биде доволно пространа за сместување на 20-35 учесници и 
да обезбеди доволно простор на учесниците да се движат наоколу. 

• Треба да има доволно светлина и вентилација. 

• Треба да има ѕидови за поставување на флипчарт.  

• Мора да се обезбеди вода за пиење за целото времетраење на обуката. 

• Мора да има на располагање пристапни тоалети.   
 

 
 

 
 
 
 

 

Распоред во просторијата и местење на столици 
 
Со цел да се извлече максимум од учењето, размислете како распоредот во 
просторијата би придонел за поголема интеракција и учење. Многу е важно учесниците 
да се чувствуваат удобно за да остварите успешна обука, затоа, одвојте време да го 
испланирате сето ова однапред. 
 

• Вие треба лесно да се движите од маса до маса и да разговарате со целата група, 
од било кој агол на просторијата. 

• Не оставајте премногу простор помеѓу местото од кое вие ќе презентирате и првиот 
ред на учесници. Намалувањето на просторот помеѓу вас и учесниците ќе го намали 
и растојанието помеѓу вас и нив, како физички, така и емотивно. Избегнувајте колку 
што е можно поставување на подиум или бина, бидејќи на тој начин луѓето добиваат 
претстава дека се на предавање, а не на еден колаборативен процес на учење, во 
кои сите земаат учество. 

• Оставете простор помеѓу редовите, и лесен пристап до седиштата, за учесниците да 
не се чувствуваат п стеснето. Имајте на ум дека соодветното растојание помеѓу 
луѓето е различно од една култура до друга.  

Достапноста на безбеден превоз до и од местото за одржување на обуката претставува 
фактор кој може да го поттикне учеството на луѓе, особено на жени. Испитајте ја 
можноста од користење на евтино и пристапно место за одржување на  обука, како што 
се месните заедници. 
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• Учесниците треба да седат на таков начин што ќе им овозможи да се гледаат и да се 
слушаат едни со други, без да им се ограничи погледот од некоја табла за пишување, 
екран или флипчарт.  

• Обезбедете работен простор за учесниците, вклучувајќи и табли или ѕидови на кои 
тие ќе можат да ги закачат листовите од флипчартот. 
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Предвидено времетраење 
 
• Секоја сесија од обуката има предвидено времетраење. Во рамки на можностите, 

започнувајте ја и завршувајте ја секоја сесија во согласност со агендата. Ако се 
очекува дека на учесниците ќе им треба повеќе време од времетраењето наведено 
во прирачникот за обука, направете измени во предвиденото време, пред да ја 
испратите поканата. Предвиденото време, во значителна мера зависи од 
способноста за учење на учесниците. 

• Бидете многу прецизни во врска со времето кое учесниците го имаат за завршување 
на една активност. Секојпат дајте им на учесниците по 5 минути и 1 минута 
предупредување, за да знаат дека треба да завршат со активноста. За ова може да 
ви помогне мерач на време, а со кој и вие и учесниците ќе водите сметка за времето.    

• Паузите за ручек треба да траат најмалку 1 час. Локацијата треба да биде во близина, 
а услугата треба да е ефикасна за сите учесници да се вратат на време во рок од 1 
час. Во утринскиот и попладневниот дел од агендата треба да биде вклучена и 15 
минутна до 30 минутна пауза.   

• Секогаш кажувајте им на учесниците кога точно треба да се вратат од нивните 
паузи/ручек. Може да се замоли по еден учесник-волонтер од секоја група да се 
погрижи учесниците од групата да се вратат на своите места, по завршување на 
паузата/ручекот. 

• Распоредот на обуката треба да се совпаѓа со возниот ред на јавниот превоз. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Промовирање на Think.COOP 
 
Известувањата се од клучно значење и помагаат луѓето да се мотивираат и да дојдат на 
обука. Честопати неопходни се прилагодени пораки, со цел да се пренесе вредноста на 
обуката до целната публика, и тие да се убедат да присуствуваат на обуката Think.COOP. 
Идејата е да им се помогне на потенцијалните учесници да разберат како Think.COOP и 
зачленувањето/основањето на задруга може да им помогне да станат попродуктивни, 
поефикасни и поуспешни. Еве неколку совети како да ја промовирате обуката 
Think.COOP. 
 

• Смислете привлечна порака. Содржината мора да им даде доволно причини на 
вашите целни групи зошто тие треба да одговорат на вашата порака. Размислете за 
најважната придобивка што вашите целни учесници би сакале да ја добијат од 
обуката. Можеби пораката ќе треба да се прилагоди за секој сегмент од целната 
група. Идентификувајте го главниот проблем што може да се разреши со основање 
на задруга. Понудете го решението на најпривлечен начин.  

Дефинирањето на соодветен распоред е клучно за активно вклучување на учесниците, 
особено на жените. Важно е да се знае дека продолжувањето на попладневната сесија 
вон закажаното време, честопати може да има последици за жените, кои имаат семејни 
обврски.  
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• Применете ја кампањата за социјален статус. Кампањата за социјален статус има за 
цел да ги информира потенцијалните учесници дека и други луѓе слични на нив 
учествувале или учествуваат на Think.COOP обуки. Користењето пораки што ја 
пренесуваат популарноста или се привлечни за еден нов вид на однесување, е начин 
да ги натерате луѓето да прифатат некоја нова општествена норма. Следниве 
примери се однесуваат на тоа како да се користи кампањата за социјален статус: 

 

• Промовирајте ја Think.COOP на форуми и состаноци. Замолете ги  присутните 
јавно да се запишат на обуката – тоа може да се направи на самите флипчарт. 

• Пренесете примери за успешни приказни или сведоштва за успешни задруги 
во вашата област. Социјален доказ може да биде било што, од краток цитат 
од член на задруга, до сведоштва или видеа. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Агенда за обука 
 

Примерок од дводневна агенда 
 
Оваа агенда претставува целосна примена на чекорите за секоја сесија, кои се опишани 
во Дел 3 од овој прирачник. Ова се препорачува за учесници на кои им е потребно 
поопширно насочување, со цел да можат да донесуваат информирани одлуки. Обуката 
може да се спроведе и во еден ден, доколку на учесниците не им е потребно толкаво 
насочување. 

Време                                        Тема 

Ден 1 

8:00 – 8:30 Регистрација 8:00 – 8:30 Регистрација 

8:30 – 10:10 Сесија 0: 
Отворена програма и 
вовед 

8:30 – 10:10 Сесија 0: Отворена програма и вовед 

10:10 – 10:40 Пауза 10:10 – 10:40 Пауза 

10:40 – 12:00 Сесија 1: 
Добри односи и 
егзистенција 

10:40 – 12:00 Сесија 1: Добри односи и егзистенција 

12:00 – 13:00 Ручек 12:00 – 13:00 Ручек 

13:00 – 14:15 Сесија 2: 
Хоризонтални и 
вертикални односи 

13:00 – 14:15 Сесија 2: Хоризонтални и вертикални 
односи 

- Промовирајте ја обуката на места каде што знаете дека се собираат или редовно одат, 
жени, како што се месни заедници, училишта, медицински установи итн. 
 
- Размислете за пораки кои би можеле да ги поттикнат жените да учествуваат; на 
пример, информации за поволни саати за посета на обуката и безбедноста на 
просторијата и локацијата,  превозот до истата, итн.  
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14:15 – 15:00 Сесија 3: 
Придобивки од 
колективно делување  

14:15 – 15:00 Сесија 3: Придобивки од колективно 
делување (акција) 

15:00 – 15:30 Пауза 15:00 – 15:30 Пауза 

15:30 -16:30 Сесија 3: 
Придобивки од 
колективно делување 

15:30 -16:30 Сесија 3: Придобивки од колективно 
делување 

Ден 2 

8:30 – 10:00 Сесија 4:  
Избор на бизнис 
структура  

8:30 – 10:00 Сесија 4: Избор на бизнис структура 

10:00 – 10:30 Пауза 10:00 – 10:30 Пауза 

10:30 – 12:00 Сесија 4: 
Избор на бизнис 
структура 

10:30 – 12:00 Сесија 4: Избор на бизнис структура 

12:00 – 13:00  Ручек 12:00 – 13:00 Ручек 

13:00 – 13:20 Сесија 4: 
Избор на бизнис 
структура 

13:00 – 13:20 Сесија 4: Избор на бизнис структура 

13:20 – 15:20 Сесија 5: 
Водење бизнис заедно 

13:20 – 15:20 Сесија 5: Водење бизнис заедно 

15:20 – 15:40 Пауза 15:20 – 15:40 Пауза 

15:40 – 16:00 Анкета по 
обуката и анкета за 
евалуација 

15:40 – 16:00 Анкета по обуката и анкета за евалуација 

 
 
 

ДЕЛ 2: УПАТСТВА ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ 

 
Принципи за подучување на возрасни 
 
Кога работите како олеснувач на Think.COOP обуката, важно е да запомните дека вашите 
учесници се возрасни. Учесниците ќе имаат долго животно искуство зад себе, што ќе 
влијае на тоа како тие ќе ги оценуваат, запаметат и користат информациите што ќе им 
бидат пренесени на обуката. За да се поврзете со возрасна публика, обуката мора да 
биде веднаш корисна, релевантна, добредојдена, ангажирана и да содржи доза на 
почит. 
 
 
 
 
 
 
 

- Користете методи кои го зголемуваат активното учество и на жените и на мажите и 
кои се осврнуваат на различни капацитети за учење. 
 
- Обуката може да се направи родово почувствителна доколку олеснувачите се свесни 
за родовите улоги или за различните потреби на жените и мажите поврзани со темата 
на обуката.. 
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Теоријата за подучување возрасни се заснова на сфаќањето дека возрасните учат 
поинаку од децата и адолесцентите. Табелата подолу покажува кои се основните 
принципи на учење на возрасни, кои се вградени во концептот и испораката на обуката 
Think.COOP..   
 

Принципи за учење на возрасни: Опис и примена во обуката Think.COOP 

 Принцип Опис Примена во Think.COOP 

 
Самонасочување  

 

 
Возрасните ученици мора да 
имаат одредена контрола врз 
она што го учат. Тие се 
мотивирани да учат ако можат 
да: 

- преземат одговорност за 
нивното учење. 

- да придонесат за учење 
на нивните колеги 

- имаат одреден степен на 
независност во процесот 
на учење 

 
- Активно ги вклучува 

учесниците во 
искуствата за учење 

- Често поставува 
прашања за да поттикне 
активно размислување, 
решавање проблеми и 
одлучување. 

- Помага да ги 
фокусираат нивните 
самонасочени напори 
да учат и да ги 
препознаат одговорите 
на прашањата. 

- Обезбедува можности 
за учесниците да го 
насочат сопственото 
учење преку само-
олеснети дискусии во 
мали групи. 

 

Животно 

искуство, 

самопочит и 

гордост на себе 

Возрасните ученици треба 
да се почитуваат поради 
нивното искуство. Тие се 
мотивирани да учат ако 
учењето: 
- ги вклучува во 

споделување на она што 
го знаат во едно 
безбедно опкружување, 
исполнето со почит. 

- се надоврзува на она 
што го знаат. 

- ја вреднува нивната 
стручност. 

- Се надоврзува на 
личните искуства на 
учесниците со често 
барање на нивно 
мислење и 
споделување. 

- Ги поврзува теориите и 
концептите со 
учесниците и со нивните 
искуства. 

- Им овозможува на 
учесниците да се 
чувствуваат безбедно да 
ја изразат својата 
збунетост, 
вознемиреност, 
сомнежи и стравови. 
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Принципи за учење на возрасни: Опис и примена во обуката Think.COOP 

 Принцип Опис Примена во Think.COOP 

- Обезбедува можности 
за „мали победи“ како и 
мали победи во 
процесот на учење – со 
кој постепено да се 
градат компетенции. 

 

Ориентирани 

кон цели 

Возрасните ученици мора да 
бидат способни да видат како 
учењето ја задоволува 
потребата што ја имаат. Тие се 
мотивирани да учат ако 
учењето: 

- решава или избегнува 
одреден проблем за 
нив. 

- им дава можност или 
поголем статус. 

- води кон 
професионален или 
личен раст. 

- Вклучува цели за обука 
кои се јасни и им 
помагаат на учесниците 
да ја видат меѓусебната 
поврзаност на 
елементите  

- Споделува примери и 
приказни, кои ја 
поврзуваат наставната 
содржината со 
актуелните предизвици 
или можности на 
учесниците, и бара од 
учесниците да споделат 
свои примери ги 
поврзат работите. 

- Ги ангажира учесниците 
да ги идентификуваат 
предизвиците и 
можностите со кои се 
соочуваат и вредноста 
на учењето за 
справување со овие 
предизвици. 

 

Примена и 

делување 

Возрасните ученици се 
зафатени, практични и учат низ 
пракса. Тие најдобро учат кога: 

- има директна примена 
на учењето. 

- активно учествуваат во 
процесот на учење. 

- тие можат да вежбаат 
нови вештини или да 
тестираат нови знаења 
пред да ја заврши 
сесијата за учење. 

- Им помага на 
учесниците веднаш да 
го применат учењето. 

- Следи теории со 
практични примери и 
примена, за да ја 
покаже релевантноста 
на учењето. 

- Вклучува вежби и 
содржина што може да 
се применат во реални 
ситуации на учесниците. 
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Принципи за учење на возрасни: Опис и примена во обуката Think.COOP 

 Принцип Опис Примена во Think.COOP 

Повеќе 

различни 
методологии за 

учење 

Возрасните ученици учат на 
различни начини, од учење 
во пракса, до употреба на 
логика за да ги утврдат 
новите вештини и знаења. 
Тие најдобро учат кога: 
- учењето вклучува 

мешавина на стилови на 
учење, кои одговараат 
на нивните преференции 
и ја стимулираат нивната 
интелигенција. 

- се користат повеќе 
средства за 
претставување на 
материјалот што се учи. 

Користи методи за обука 
кои бараат активно учество. 
- Им овозможува на 

учесниците да учат на 
стил кој најмногу им 
одговара, преку мали 
групни активности, 
дискусии и 
индивидуални 
активности. 

 

 

 

Конус на учење 
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Едгар Дејл ја објави теоријата дека учениците помнат повеќе информации со она што ќе 
го „направат“ за разлика од она што ќе го „слушнат“, „прочитаат“ или „го набљудувале“. 
Ова стана основа на она што сега е познато како „искуствено учење“ или „учење преку 
делување“. Најнеефикасната метода опфаќа учење преку слушање на изговорени 
зборови (на пр., предавања). Слушањето е суштинска алатка за учење, но, само по себе, 
не е ни приближно ефективно, како кога се користи заедно со други начини на учење, 
сетила и активности. Најефикасните методи вклучуваат директни наменски искуства на 
учење, како што се практичното или теренското искуство. Овие дејствија подразбираат 
хармоничен меѓусебен однос на повеќе сетила (зборување, изведување, анализирање, 
симулирање, дизајнирање) и се потпираат на синтеза на модалитетите на учење. Во 
суштина, конусот на учење ја покажува нагорната линија на искуствата, и тоа од нај 
конкретни (на дното на конусот) до нај апстрактни (на врвот на конусот). Учесниците, 
кои активно се ангажирале во обуката, најверојатно ќе се присетат и ќе ги користат 
информациите и вон обуката. 

 

 

 

 

 

 

Техники за олеснување 

 
Олеснувачите играат клучна улога да потврдат дека она што се случува во секоја група е 
во согласност со целите на Think.COOP. Олеснувачот е клучен за функционирање на 
колегијално учење засновано на активности, помагајќи им на членовите активно да 
работат едни со други, овозможувајќи им на учесниците да работат заедно на 
ефективен начин и да го водат процесот на учење, особено кога учесниците имаат 
потешкотии во разбирање на концептите и активностите. На долната слика прикажани 
се некои техники кои можат да ги користат олеснувачите за да им помогнат на 
учесниците да ги постигнат своите цели.. 
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Управување со предизвиците за олеснување 
 
Вообичаено е олеснувачите да се соочат со ситуации или личности кои претставуваат 
предизвик, за време на обуката. Стратегиите за надминување на предизвиците на 
олеснувањето секогаш треба да ги земаат предвид културните, социјалните и 
религиозните норми. Табелата подолу прикажува некои од предизвиците со кои тие се 
соочуваат при вршењето на работата како олеснувач, и начините за нивно 
надминување.  
 

Олеснување: Предизвици и совети за справување со ситуациите 

Предизвик Напомени за надминување на ситуацијата 

Справување со тешки 

прашања 

- Не се плашете да кажете дека не го знаете 
одговорот на одредено прашање. Наместо тоа, 
кажете дека ќе се навратите на прашањето на 
групата со повеќе информации. 

- Прашајте дали некој од учесниците го знае 
одговорот. 

- Подгответе се за групни дискусии со читање на 
Прирачникот за обука и Прирачникот за 
олеснувачи. Запознајте се со концептите и 
јазикот. 

- Дополнително истражувајте и читајте за да го 
продлабочите вашето знаење за различните 
теми. 

Чекање на одговор од 

учесниците 

- Ако прашате: „Дали има прашања? погрижете се 
да погледнете наоколу за да видите дали има 
прашања. 

- Ако никој не одговори на прашање, 
преформулирајте го прашањето или поделете го 
на поедноставно прашање. Ако сè уште нема 
доброволци да одговорат на прашањето, може да 
кажете „Добро, мора да сте уморни“ или нешто 
слично на тоа, а потоа сами одговорете на 
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Олеснување: Предизвици и совети за справување со ситуациите 

Предизвик Напомени за надминување на ситуацијата 

прашањето. Поставете го прашањето повторно 
подоцна во текот на сесијата, и уверете се дека 
содржината што сте ја поминале до прашањето 
им овозможила на учесниците да одговорат. 

Нецелосни одговори од 

учесниците 

-  Ако некој учесник ви дава само делумен 
одговор, наведете го тоа лице, преку 
поставување прашања кои ќе му/ѝ помогнат да 
го открие остатокот од одговорот. 

Достоинствени неточни 

одговори  

- Секогаш испочитувајте го учесникот и 
неговиот/нејзиниот одговор. Никогаш не кажувајте 
„вашиот одговор е неточен“, бидејќи тоа ќе го прекине 
учењето и ќе ги натера сите да се плашат да одговорат 
на било какви прашања во иднина. Можете да кажете: 
"Да, тоа е точно,  доколку околностите беа x. Меѓутоа, 
јас прашувам за овие (различни околности). Во овој 
случај, каков би бил одговорот?" Со други зборови, 
наведете ја личноста сама да го открие точниот 
одговор. 

- Преземете ја одговорноста за конфузијата и 
преформулирајте го прашањето. 

Учесниците се збунети 

околу одредена тема или 

активност 

- Образложете го концептот со давање на пример со кој 
тие ќе можат да се поистоветат – ставете го во контекст 
на нивниот секојдневен живот – како на пример преку 
раскажување на приказни. 

- Проверете кои зборови го предизвикуваат проблемот 
– може да имаат различно значење за учесниците. 

Учесниците се жалат 

дека активностите се 

тешки за да се сработат 

- Идентификувајте што е она што прави тешкотии. 
- Дајте образложение на активноста. Потоа, извршете 

ги првите неколку чекори заедно. Следно, замолете ги 
групата да ги изврши чекорите самостојно. Пофалете 
ја групата за секој чекор што го преземаат. 

Управување со конфликт 

и несогласувања 

- Признајте го конфликтот и потоа обидете се да ја 
утврдите причината за конфликтот. 

- Доколку е поврзано со тема во Think.COOP, помогнете 
им на учесниците да постигнат договор, поттикнувајќи 
го взаемното почитување. 

- Доколку тоа не е поврзано со обуката, поттикнете ги 
да го решат конфликтот подоцна, надвор од групната 
работа 

Управување со време - Изберете лице што ќе го мери времето за да ве 
потсети вас и учесниците за времето кое сте го 
искористиле и за преостанато време. 

- Проверете што ја спречува групата да се премине на 
нова активност. Помогнете ѝ на групата да го подобри 
темпото на извршување на активностите. 
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Олеснување: Предизвици и совети за справување со ситуациите 

Предизвик Напомени за надминување на ситуацијата 

Едно или две лица 

доминираат во групната 
дискусија 

- Дајте ѝ одговорност во групата (на пр., фаќајте  
белешки за одговорите од другите членови на 
групата). 

- Ставете ги со други слични колеги. 
- Фокусирајте се на пасивното мнозинство. Охрабрете 

ги да учествуваат повеќе. Обидот да се контролираат 
оние кои доминираат, само го врти вниманието кон 
нив. 

- Предложете ѝ на групата да предложи правило - колку 
време еден учесник може да зборува на одредена 
тема или на одреден чекор. 

Срамежливи луѓе/луѓе 

кои се плашат да го 

кажат своето гледиште 

во групата 

- Утврдете ги причините за нивниот молчење. 
Осврнете се на главната причина. 

- Дајте им одговорност да фаќаат белешки и да даваат 
повратни информации. 

- Ставете ги во група која ќе им даде поддршка. 
- Пофалете ги кога ќе кажат свое мислење. 
- Вклучете ги кога се зборува за „безбедни прашања“ – 

започнете со лесни задачи. 

Луѓе кои зборуваат 

многу, но секогаш со 

негативни мислење 

- Немојте целосно да ги отфрлите нивните ставови, 
туку слушнете ги неколку пати, а потоа искористете ги 
негативните/напаѓачки ставови, за да ја претворите 
пораката во одлична тема за дискусија. 

- Внимавајте да не им дадете премногу можности. 

Глупирање во сред 

дискусија 

- Честопати паузата или некој енергетски напиток е 
најдобриот одговор. Луѓето стануваат 
недисциплинирани кога се преоптоварени или 
истрошени. Откако ќе здивнат, тие ќе можат многу 
подобро да се фокусираат. 

- Како алтернатива, прашајте ги за совет: „Дали има 
нешто што треба да го правиме поинаку? 

Учесниците сакаат да се 

вклучат, но не знаат да 

читаат или пишуваат 

- Назначете некој друг да чита. 
- Назначете некој да ги запишува одговорите. 
- Пробајте ја играта со маркирант и цртање, за да ги 

вклучите оние кои не знаат да читаат или пишуваат. 

Работење со „сезнајко“ - Бидете добро подготвени на темата. 
- Не го предизвикувајте, туку користете прашања. 
- Користете ја личноста како ресурс. 
- Фокусирајте се на решенијата од групата. 

Справување со споредни 

разговори 

- Замолете ги да ги споделат своите информации или 
разговори со групата. 

- Насочете ги прашањата кон нив. 

Многу луѓе се 

прекинуваат еден со друг 

- Ако мора да прекинете за да воспоставите ред, 
кажете нешто како „Алан, ќе те прекинам. Прво, да 
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Олеснување: Предизвици и совети за справување со ситуациите 

Предизвик Напомени за надминување на ситуацијата 

во конкуренција за 

„време за емитување“ 

бидеме сигурни дека сите ја слушнаа твојата поента“. 
Следно, парафразирај ја поентата на Алан. Потоа, 
продолжете со  дискусијата преку воведување на 
едно од основните правила. После тоа, предложете 
редослед за „време за емитување“ за да се вратите 
на почетниот разговор.. 

Групата се фокусира на 

дискусија за некои 

термини во прирачникот 

за обука наместо да 

дојдат до косензус за 

значењето на зборовите 

или за да продолжат со 

вежбата. 

Утврдете дали има проблем со јасноста на термините 
кои треба дополнително да се дефинираат за да  
продолжите со активноста. 
Ако на групата и е потребна дополнителна јасност за 
значењето, напишете ја дефиницијата или прашајте 
ги членовите на групата што мислат дека е 
дефиницијата и потоа олеснете ја дискусијата со цел 
да дојдете до консензус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Активности за известување/дебрифинг 
 
Секогаш кога е тоа изводливо, претставниците на групата треба да известуваат дека 
завршиле со одредена активност, за да имаат чувство на завршница, и за да го проверат 
нивниот напредок. Со цел да се понуди разновидност на  методите на известување, еве 
неколку методи, кои можете да ги употребите: 

Дополнителни предлози за обука за групи кои имаат ограничена писменост: 

• Сведете ги презентациите на главни точки, колку што можете. Внимавајте да не ја 
преоптоварите способноста за концентрација на учесниците. 

• Направете ја сесијата колку што е можно по партиципативна и интерактивна. 

• Користете слики, цртежи или симболи за да се илустрираат главните точки.. 

 
Понекогаш жените  се плашат или немаат самодоверба да ги изразат своите ставови. Ова 
се некои од начините како да ги охрабрите да зборуваат: 
 

• Најдете можност да ги слушнете нивните ставови поединечно или во мали групи. 
Навратете се на нив и искористете ги нивните идеи за да тие знаат дека нивните ставови 
се важни и вредни. 

• Повремено поставувајте прашања за да добиете нивно мислење (на пр. „Што мислите за 
ова?“). 

• Учесниците нека ги напишат своите одговори на одредено прашање. Пишувањето на 
зборови може да натера некоја срамежлива или исплашена личност полесно да зборува.. 
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• Една група нека даде извештај за своите одговори. Прашајте дали некои други 
групи имаат нешто поразлично да кажат или нешто да додадат. 
 

• Наизменично давање на извештај помеѓу различни групи. Изберете групи по 
случаен избор, кои ќе дадат извештај, и кои ќе застанат во круг со претходните 
групи, за да ги задржите и тие да бидат вклучени во дискусијата. 
 

• Одете од една до друга група, за да одговорите на различни прашања. 
 

• Објавете ги резултатите на ѕидот. Замолете ги групите да се движат, да ги читаат 
и да дадат свои коментари. Направете резиме на резултатите. 

 

• Фокусирајте се на еден или два клучни резултати од активноста. Дајте им на 
групите мета-картички и замолете ги да напишат по една идеја на секоја 
картичка. Раширете ги картичките на маса и замолете ги сите да станат и да ги 
групираат картичките со слични идеи. Потоа, залепете го секое купче картички со 
слични идеи на лист хартија на флипчартот,  и дајте наслов што ќе ги сумира 
идеите од картичките. 
 

• Размислете за брифинг за самиот процес. Дали учесниците добија нови 
сознанија дискутирајќи на оваа тема со другите? Дали сега поинаку гледаат на 
прашањето или на концептот? 

 

 

ДЕЛ 3: THINK.COOP ПРИРАЧНИК ЗА СЕСИИ 

 
За Прирачникот за сесии 

 
Прирачникот за сесии се состои од следното: 
 
Цели: Опис на клучните резултати што вие, како олеснувач треба да се трудите да ги 
постигнете во секоја од сесиите. 
 
Претходна подготовка: Препораки за тоа како олеснувачите треба да се подготват за 
сесијата. 
 
Материјали: Список на материјали потребни за сесијата и соодветните активности. 
Материјалите за предложените кршачи на мразот или за дополнителни вежби се 
наведени во Дел 4. 
 
Времетраење: Просечно време предвидено за завршување на сесијата. Тоа може да 
варира (да биде подолго или пократко) во зависност од ентузијазмот и способноста за 
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учење на учесниците, од нивното претходно знаење и/или искуство итн. Вкупното 
времетраење наведено на почетокот на секоја сесија ги вклучува сите активности и 
препорачаните кршачи на мразот и/или дополнителни вежби. 
 
Чекори и клучни пораки: Чекор-по-чекор опис за тоа како да се олеснува сесијата. 
Текстот со потточки во обоените квадрати, се точки за зборување за вас, за 
олеснувачите, т.е. тоа што вие треба да го кажувате.  
 

 
 
Користете го деталниот прирачник за да вежбате како да ја олесните обуката. Вие 
можете повеќе да се придржувате до скриптата, кога ќе почнете да ги тестирате вашите 
вештини за олеснување, а кога ќе се чувствувате покомотно и ќе се усовршите, ќе 
почнете да користите и сопствени изрази и реченици. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пред настанот за обука, можеби ќе сакате да ги прегледате и измените следните 
елементи во студиите на случај и примерите во водичот за обука Think.COOP за да 
одговараат на вашата локална ситуација, особено на ситуацијата на целните учесници: 
• Имиња на луѓе, села и групи. 
• Валута. 
• Износи на ставките кои се наведени во примерите. Овие износи може да 

варираат врз основа на нивоата на приход на целната група. Ако износите се 
премногу големи или премали, учесниците може да помислат дека овие алатки 
не се однесуваат на нив. 

• Предмети/услуги кои се купуваат и продаваат.... 
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Сесија 0: Отворање на програмата и вовед 
 

Цели 

 
По завршување на оваа сесија, учесниците: 

 
а)  Ќе се запознаат меѓу себе и ќе станат покомотни да работат едни со други. 
б)  Ќе имаат подобро разбирање за целите на Think.COOP. 
в)  Ќе разберат како се структурирани сесиите и темите. 
г)  Ќе се запознаат со просецот на учење. 
 
 

Претходна подготовка 

 

• Обезбедете информации за плановите за отворање на програмата на организаторот 
на обуката. 

• Чувајте го листот на потврдени учесници, заедно со нивните основни податоци како 
што се полот, возраста, сектор или потсекторот во кои тие работат, како и степенот 
на образование. 

• Бидете запознаени со целите на Think.COOP обуката и агендата за обуката. 

• Имајте доволно отпечатени копии за анкетата за знаења пред обуката. (Види Анекс 
1) 

 

Материјали 

 
Олеснувач 

• Проектор (по ваш избор) 

• Презентација на слајдови (по ваш избор) 

• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мета картички или слични материјали.. 

• Материјали за Кршач на мразот 2:  

• Игра со имиња или Кршач на мразот 3: Движење и повторување (што и да 
планирате да користите) 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 
 
Учесници 
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• Think.COOP Прирачник за обука   

• Пенкала и/или моливи 
 

 

Времетраење 

 
100 минути 
 

Чекори и клучни пораки 

 

Отворање на програмата 
 
1. Претставник на организаторот на обуката ги поздравува сите учесници и гости и 
накратко ги дава сеопфатните цели на обуката. Агендата на програмата за отворање ќе 
зависи од политиките на организаторот на обуката, особено во однос на формалноста. 
Вообичаената програма за отворање се состои од следново: 

 
а) Порака (порака за добредојде и целите на обуката) од висок функционер или 
претставник на организаторот на обуката 
б) Кратко претставување од ваша страна, на олеснувачот, како и на тимот за 
олеснување, доколку е применливо 
 
 

 

 

 

 

 

Претставување на учесниците 
 

1. По програмата за отворање, посакајте им уште едно добредојде на учесниците и 
претставете се. Ако започнете со вашето претставување тоа ќе создаде добра 
атмосфера, која ќе им помогне на учесниците да се релаксираат и да бидат 
поспонтани, а со тоа ќе постигнете поголемо учество и вклученост на учесниците, 
како и, тимски дух. 

2. Кажете им на учесниците дека сега тие ќе се претстават пред групата. Објаснете 
им дека ќе направите подетално запознавање помеѓу членовите на малата група. 
Ве молиме погледнете го делот за кршачи на мразот, за да добиете идеи како да 
им помогнете на учесниците како да се запознаат. Користете, на пример, Кршач 
на мразот 2: Игра со имиња или Кршач на мразот 3: Движење и повторување 
(можете да ги најдете во Дел 4 од овој прирачник). 

 

 
 
 

Како олеснувач, треба да се координирате со организаторот на обуката за деталите за 
програмата за отворање. Погрижете се да одвоите доволно време, согласно  планот на 
организаторот на обуката... 

 
При изборот на кршач на мразот, бидете свесни за динамиката на вашата група. Важно е    
вашата активност да не направи никого да се чувствува непријатно.  

Никој не треба да биде принуден да открива лични податоци или да учествува во стресна средина. 
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Анкета на знаења пред обуката 
 

3. Замолете ги учесниците да го пополнат формуларот за истражување на знаење 
пред обуката. Уверете ги учесниците дека одговорите ќе бидат доверливи. 
Примерок од анкетата на знаења пред обуката може да се најде во Анекс 1. 
 
 

  Дефинирање на очекувањата и загриженостите 
 
4. Префрлете се на следната тема за дефинирање на очекувањата. Објаснете дека 

постигнувањето заедничко разбирање за целите и очекувањата пред обуката, ќе 
создаде поволна работна атмосфера и ќе ја олесни соработката и учењето. 
Прашајте една од жените учеснички и еден од мажите учесници што тие 
очекуваат од обуката и за што се загрижени. Напишете ги одговорите на табла 
или табла. Наведете ги следните примери..  

 
 Очекувања: да научат за задружниот бизнис модел, да ги разберат придобивките 

од основање или зачленување во задруга, да добијат насоки при одлучувањето 
дали да се станат член на задруга или не. 

 Загрижувања: Не знам да читам и пишувам, страв ми е да зборувам во јавност, 
страв ми е да дадам погрешен одговор, итн.. 

 
 

 5.  Кажете им дека сега треба да ги запишат своите очекувања и 
загрижености 
а) Обезбедете им на учесниците мета-картичка (или кој било сличен материјал). 
б) Замолете ги да напишат едно очекување и една загриженост. 
в) Кажете им да наведат дали се маж или жена. 
г) Групирајте ги идеите кои ќе се повторуваат или кои се слични и залепете ги на 
флипчартот. 
д) Бидете свесни за разликите помеѓу одговорите на жените и мажите. 
 

 
 
 
 
 
 

Чувајте ја хартијата со флипчарт прикажана во текот на целата обука и навратете се на неа 
по потреба. На последниот ден од обуката, учесниците ќе имаат можност да споредат и 
да дискутираат дали нивните очекувања се исполнети за време на обуката или не... 
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Цели на обуката 
 
1. Презентирајте ги целите на обуката на учесниците. Кажете им дека фокусот на оваа 

обука ќе биде да се запознаат со задругарскиот бизнис модел. Главните цели на  
Think.COOP се да им помогнат на учесниците: 

 

 Да разберат што претставува една задруга (принципи, разлики во однос на 
другите форми на организации и претпријатија, итн.) 

 Да ги разберат конкретните придобивки и предизвици поврзани со 
задругарскиот модел, споредено со други видови на претпријатија или стопански 
организации. 

 Да донесуваат информирани и свесни одлуки за тоа дали една задруга може да 
биде соодветна бизнис опција за нив. 

 
2. Повикајте ги учесниците да ги изразат нивните сопствени идеи преку споредување 

на нивните очекувања во однос на пакетот цели на обуката. Веднаш информирајте 
ги учесниците доколку едно или повеќе очекувања нема да можат да се исполнат за 
време на обуката. 

 

Think.COOP Сесии и процес на учење 
 
3. Објаснете: 

 

 Think.COOP ги води учесниците преку различни фази и видови на деловни односи 
на поддршка и модели, со цел да им всади поголемо почитување за соработката 
и задругарскиот бизнис модел, како и да им помогне да донесуваат 
информирани одлуки за тоа дали овој модел е најдобрата опција за нив. 

 
4. Дистрибуирајте го Think.COOP Прирачникот за обука помеѓу учесниците. Упатете ги 

да отворат на страница „Процес на учење“. Замолете ги еден од учесниците да ги 
прочита насловите на сесиите. 

 

Доколку има поголеми разлики во очекувањата и загриженоста помеѓу жените и мажите, 
нагласете ги и посочете им ги на учесниците за да се постигне заедничко 
разбирање/свест за различните гледишта и за да може сите грижи да бидат соодветно 
разгледани за време на обуката.   
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5. Насочете го вниманието на учесниците на времето/часовникот. Објаснете: 
 

 Времето во нивниот прирачник за обука е времетраењето за завршување на 
одредена активност. Времето во прирачникот за олеснувачот и агендата за 
обука го означува вкупното време за секоја од сесиите, вклучувајќи ги и 
дискусиите што тие ќе ги имаат со вас и со нивните колеги. 

 
6. Побарајте еден од учесниците да ги прочита првите два пасуси од „Порака до 

групата“. Замолете ги останатите учесници да кажат што разбрале за 
методологијата. Парафразирајте ги одговорите и покажете им ја долната слика: 

 

 Think.COOP користи Методологија за активно учење базирана на учење помеѓу 
колеги. Учесниците се делат во мали групи и секој добива личен прирачник за 
обука, кој содржи инструкции чекор-по-чекор, за дискусиите и активностите. 
Членовите на групата наизменично го читаат прирачникот за обука, на глас. Сите 
членови ги извршуваат чекорите кои се наведени во секоја од активностите. 
Потоа, членовите разменуваат мислења и дискутираат за резултатите. Ако 
учесниците имаат проблеми да разберат било кој дел од прирачникот  за обука, 
тие можат да ве повикаат за помош... 

 

THINK.C OOP : Насоки за задружниот бизнис модел 

Сесија 1: ДОБРИ ОДНОСИ И ЕГЗИСТЕНЦИЈА  
 

Сесија 2: ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ  
                 ОДНОСИ 

Сесија 3: ПРИДОБИВКИ ОД КОЛЕКТИВНО  
                 ДЕЛУВАЊЕ  
 
Сесија 4: ИЗБОР НА БИЗНИС СТРУКТУРА  

Сесија 5:     ВОДЕЊЕ БИЗНИС ЗАЕДНО  

50 минути 

60 минути  

70 минути  

150 минути  

95 минути 
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7. Свртете го вниманието на учесниците на страницата „Следи ги знаците“. Побарајте 

еден од учесниците да ги прочита на глас. Објаснете дека овие знаци се наменети 
да ги водат во тоа што треба да го направат. Покажете им ги знаците и прашајте ги 
учесниците што значи секој од знаците. 

.  

 
Основни правила 
 
8. Кажете им на учесниците дека тие нема да измислуваат свои правила за тоа како ќе 

работат и учат заедно. Дајте им ги следните примери: 
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 Сите мобилни телефони да бидат на тивок режим. 
 Слушајте се едни со други. 
 Однесувајте се кон едни со други со почит. 
 Сексистички шеги не се дозволени. 
 Работете ги сите активности дури и ако ви се многу едноставни. 
 Никогаш не ги исмевајте одговорите. 
 Почитувајте ги различните гледишта. 
 Споделете само она што вие сакате да го споделите. 
 Лицата зборуваат еден по еден. Споделете го времето за зборување. 
 Не ги сфаќајте конфликтите лично. 
 Не етикетирајте, не правете стереотипи и не ги нарекувајте ги луѓето со погрдни 

имиња (не користете погрдни или навредливи зборови кога разговарате или 
кога се обраќате на некоја личност). 

 Зборувајте за себе, а не за другите. 
 Она што е кажано во оваа група останува во групата, освен ако сите не се 

согласат да го променат тоа. 
 
9. Потсетете ги учесниците дека преговарањето за договорите на групата е важен дел 

од секој настан за учење. Тоа помага да се создадат безбедни средини на поддршка. 
Безбедната средина за учење овозможува отворена, силна дискусија. 

 
а)  Поделете им на учесниците мета-картичка (или некој сличен материјал). 
б) Замолете ги да напишат по еден одговор на прашањето „Како треба да се 
однесуваме во оваа програма за обука за да ја максимизираме нејзината 
корисност? 
в)  Ставете ги во купче идеите кои се повторуваат или се слични, и залепете ги на 
флипчарт. 

 г)  Чувајте го флипчартот во текот на целата обука... 
 
 

Сесија 1: Добри односи и егзистенција 

 
 

Цели 

 
По завршување на оваа сесија учесниците ќе бидат посвесни за тоа како односите 
влијаат врз благосостојбата и истрајноста.  
 

Претходна подготовка 

 

• Одредете како ќе ги групирате учесниците.  

  

Материјали 

 
Олеснувач 
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• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мета картички или слични материјали 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 
 
Учесници 
 

• Think.COOP Прирачник за обука (Сесија 1) 

• Пенкала и/или моливи  
 

 

Времетраење 

 
80 минути  
 

Чекори и клучни пораки 

 
Преглед на сесијата 

 
1. Замолете ги учесниците да кренат рака доколку ја слушнале изреката „ниту еден 

човек не е пуст остров“. Замолете еден или двајца од учесниците да објаснат што  
сфатиле од оваа изреката. Поврзете ги нивните одговори со следниве точки: 

 

 Изреката „ниту еден човек не е пуст остров“ ја изразува идејата дека на човечките 
битија не им оди ништо од рака кога се изолирани едни од други, и дека тие 
треба да бидат дел од некоја заедница за да можат да просперираат. Тоа значи 
дека ниту еден човек не може да преживее без некаква помош од други луѓе.    

 Без оглед на тоа од што обезбедуваме средства за живот, тоа подразбира лични 
контакти и соработување со други луѓе.  

 Нам ни се потребни други луѓе за да оствариме резултатите за било што и да 
работиме.   

 Нам ни е потребна соработка со најразлични луѓе со цел да успееме во нашата 
иницијатива. 

 Изреката „ Ниту еден човек не е пуст остров“ се однесува на сите – без оглед на 
возраста, верата, полот, социјалната и економската средина, приходите, 
културата, итн. 

 

Активност 1А: Запознавање 
 
2. Најавете ги предложените групи и замолете ги учесниците да отидат до назначените 

групи. Кажете им на учесниците дека ќе работат со истата група за време на сите 
активности од Прирачникот за обука.   

 
3. Објаснете им дека во Активност 1А тие ќе треба да идентификуваат луѓе кои им 

помагаат и кои ги поддржуваат во нивната работа. Кога наведувате примери, не се 
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фокусирајте само на владини агенции или даватели на услуги, како извор на помош 
и поддршка, туку исто така нагласете ја улогата на системи на поддршка помеѓу 
колеги (на пример, земјоделци кои позајмуваат алат едни од други,  работници кои 
учат едни од други, продавачи кои разменуваат информации за пазарот едни со 
други, итн.)    

 
4. Кажете им на учесниците дека односите, било да се лични, социјални или трговски, 

можат да бидат непријателски настроени или да бидат односи на давање поддршка. 
Надоврзете се на нивните примери за да им го објасните следното: 
 

 Непријателскиот однос се заснова на максимизирање на краткорочен профит. Во 
овој однос повеќе доминира личниот интерес, отколку заедничките цели. 

 Однос на поддршка е однос кој носи взаемна придобивка за двете страни, кој 
помага да се справат во тешки времиња и да извлечат максимум од добрите 
времиња. Односот на поддршка им помага на луѓето да постигнат многу повеќе 
отколку што тие можат да постигнат сами. 

   
 
 
 
 
 
 
 

5. Свртете го вниманието на учениците кон Активноста 1А. Пренесете им дека сега тие 
ќе имаат можност да дознаат повеќе за другите членови во групата и да изнајдат 
односи на поддршка. Дајте им ги следните инструкции: 

 
a) Секоја група назначува читач. 
b) Прво прочитајте го прегледот на сесијата пред да ја работите Активноста 1А.  
c) Групите имаат по 30 минути да го прочитаат прегледот на сесијата и да ја 

завршат Активноста 1А. 
  

6. Замолете ги групите мислење за тоа што добиле (научиле) од активноста. 
 

Активност 1Б: Важноста на односите 
 
7. Замолете ги учесниците да работат на Активност 1Б. Посочете им дека треба 

едноставно да го изберат најважниот однос од односите кои ги идентификувале во 
Активноста 1А и да објаснат зошто е толку важен. 
 
a)  Секоја група назначува читач. 
b)  Групите имаат 20 минути да ја завршат Активноста 1Б. 
 

8. Прашајте ги групите да споделат која е нивната најглавна причина поради кој еден 
однос е важен. 
 

Жените се честопати единствените кои се грижат за други ранливи групи во 
домаќинството и во системите на заедницата – особено за децата и за постарите лица. 
Затоа, нивната лична истрајност е важна за истрајноста на целото домаќинство и 
заедницата 
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Дискутирајте: 
 

 Соработката и односите на поддршка отвораат можности, и им овозможуваат 
на луѓето да преземат акција кога ќе се појави некоја можност и да постигнат 
взаемно корисни резултати.  

 

 
Сесија 2: Хоризонтални и вертикални односи 
  

Цели 

 
По завршување на оваа сесија, учесниците ќе имаат поголеми познавања и разбирање 
за хоризонталните и вертикалните односи и нивото влијание врз способноста на 
поединецот да создаде вредности.  
 

Претходна подготовка 

 

• Имајте познавања за концептот на хоризонтални и вертикални односи. 

• Подгответе примери прилагодени на контекстот на вашите целни учесници. 

Материјали 

 
Олеснувач 

 

• Проектор (по ваш избор) 

• Презентација на слајдови (по ваш избор) 

• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мета картички или слични материјали 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 
 
Учесници 
 

• Think.COOP  Прирачник за обука (Сесија 2) 

• Пенкала и/или моливи 
 

Времетраење 

 
75 минути 
 

Чекори и клучни пораки 
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Преглед на сесијата 
 

1. Кажете им на учесниците дека во оваа сесија ќе ја научат разликата помеѓу 
хоризонталните и вертикалните односи. Во Активноста 2А и во Активноста 2Б ќе ја 
разгледаат важноста на хоризонталните односи. 

 

Активност 2А: Идентификување на вертикални и хоризонтални 

односи 
 
2. Покажете им ги сликите ( или слични слики) како што е сликата подолу и прашајте 

ги учесниците да одредат кој однос е вертикален, а кој хоризонтален. 
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3. Користејќи примери во #2 дефинирајте и дискутирајте 

 
 

 Вертикалните односи се однесуваат на врските помеѓу луѓе што вршат различни 
функции или се од различна хиерархија (на пр. Земјоделец – трговец, 
производител – трговец за малопродажба, надзорник – работник). Во повеќето 
случаи моќта помеѓу две или повеќе различни страни не е избалансирана.   

 Во синџирите за набавка, вертикалните врски помеѓу фирмите на различни нивоа 
во синџирот за набавка, се клучни за пренесување на производот или услугата до 
крајниот пазар (земјоделец – трговец – самопослуга – потрошувач). 
Дополнително, ефикасните вертикални врски можат да обезбедат платформа за 
пренос на знаење, информациски и технички, финансиски и бизнис услуги од 
една фирма во друга, по должината на синџирот (Пример: купувачот го учи 
земјоделецот за добри земјоделски практики). 

 Хоризонталните односи се однесуваат на врските помеѓу луѓето кои вршат исти 
функции или се од исти хиерархии (земјоделец – земјоделец, работник – 
работник, трговец – трговец итн.) Во хоризонтална врска, моќта и интеракцијата 
се на еднаква платформа. 

 Хоризонталните врски - и формалните и неформалните - меѓу фирмите на било 
кое ниво во синџирот за набавка, можат да ги намалат трансакциските трошоци, 
да создадат економии на обем и да придонесат за зголемена ефикасност и 
конкурентност. 

 
4. Замолете ги учесниците да работат на активноста 2А. Дајте ги следните упатства: 

 
а) Секоја група назначува нов читач. 
б) Прво прочитајте го прегледот на сесијата пред да работите на Активноста 2А. 
в) Групите имаат 35 минути да го прочитаат прегледот на сесијата и да ја 
завршат активноста 2А. 
 

5. Замолете ја секоја група да ги сподели своите примери за вертикални и 
хоризонтални односи. 
 

Активност 2Б: Заедно стоиме, поделени паѓаме 
 

4. Замолете ги учесниците да работат на Активност 2Б. Дајте ги следните упатства: 
 
а) Секоја група назначува нов читач. 
б) Изработите ја активноста 2Б. 
в) Групите имаат 25 минути да ја завршат активноста 2Б. 
 

5. Замолете ги групите да ги споделат своите сознанија од активноста. Направете 
резиме од нивните увиди: 
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• Кога хартиите се свиткани во купче, тие се поцврсти и нема лесно да се скинат. 
Слично на тоа, кога поединците се здружуваат, тие се посилни и способни да 
постигнат задачи што вообичаено не би биле способни сами да ги завршат и, 
токму затоа, можат да постигнат повеќе. Кога некое лице ќе се соочи со проблем 
поединечно, тој проблем може лесно да го скрши. Но, кога луѓето се групирани 
исто како парчиња хартија, проблемот не може толку лесно да ги скрши... 

 
  

Сесија 3: Придобивки од заедничко делување 
 

Цели 

 
По завршување на оваа сесија, учесниците: 
 
a) Ќе ги идентификуваат можностите за групно делување. 
b) Ќе ги разберат условите што гарантираат групно делување. 
 

Претходна подготовка 

  

• Бидете запознаени со вообичаените ограничувања со кои се соочуваат 
учесниците. 

• Подгответе еден или два примери на задруги во подрачјето на учесниците, 
вклучувајќи и информации за можностите или ограничувањата што тие сакаат да 
ги разрешат. 

• Прегледајте ги концептите за заедничко делување и кога тоа е оправдано. 

• Подгответе ги табелите кои ви се потребни за активностите 3А и 3Б (флипчарт). 
 

Материјали 

 
Олеснувач 

• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 

•  
Учесници 

• Прирачник за обука Think.COOP (Сесија 3) 

• Пенкала и/или моливи 
 

Времетраење 

 
105 минути 
 

Чекори и клучни пораки 
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Преглед на сесијата 
 
1. Пред да започнете со оваа сесија, веројатно ќе сакате да го прикажете Кршач на 

мраз бр. 4.: Борба на спортови (може да го најдете во Дел 4 од овој прирачник.)  
 

2. Објаснете и дискутирајте: 
 

 Колективно делување се однесува на акција која се презема заедно, од страна 
на група на луѓе чија цел е да го подобрат својот статус и да остварат заедничка 
цел. Во повеќето случаи, колективното делување се јавува кога луѓето се 
соочени со заедничка закана или проблем. 

 
3. Дајте еден или два примери на задруги во вашето подрачје. Нагласете што го 

поттикнало нејзиното основање  - зошто членовите одлучиле да основаат задруга? 
Завршете со тоа што ќе кажете:   

 

 Иако некои задруги се основани за да се искористи некоја  деловна можност, 
повеќето задруги се основани од одбранбени причини. Честопати тоа е одговор 
на некој економски проблем, кој има негативно влијание врз поединците. 
Проблемот може да биде, на пример, недостатокот на пунктови за пласман, 
високата цена на репро-материјалите, особено ако некој купува мали количини 
или отсуството на кредитни средства. Членовите сфатија дека тие имаат 
заеднички проблем кој не може да го решат како поединци... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Активност 3А: Можности за групно делување 
 

4. Замолете двајца учесници (една жена и еден маж) да наведат по едно големо 
ограничување со кое се соочуваат во својот живот. Напишете го ова на табла или 
флипчарт под насловот „Ограничување“. Додадете уште две колони и поставете 
ги насловите: Групно делување/Решение и Придобивки од групно делување. 

 
 

Ограничување  Групно делување/Решение Придобивки од групно 

делување 

xxxxxxx   

xxxxxxx   

Прилагодете ја реченицата „Проблемот може да биде, на пример, недостатокот на…“ 
поврзано со ограничувањата со кои најчесто се соочуваат учесниците, со цел пораката 
да биде попривлечна.. 
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5. Прашајте: 
 

• Групно делување/решение: Како може да се разреши ограничувањето на 
колективен начин? 

• Придобивки од групното делување: на кои начини решението ќе ја подобри 
егзистенцијата на секој поединец? Или, како секој поединец ќе има корист од 
ова решение? 

 
Напишете ги одговорите на соодветните колони. 
 
6. Замолете ги учесниците да работат на Активноста 3А која е многу слична на она 

што штотуку ја направиле. 
 

             а) Секоја група назначува нов читач. 
б) Прво прочитајте го прегледот на сесијата пред да работите на Активноста 3А. 
в) Групите имаат по 35 минути да го прочитаат прегледот на сесијата и да ја 
завршат активноста 3А. 

 
7. Замолете ги групите да ги споделат нивните резултати. Прашајте дали другите 

групи имаат различен одговор или нешто да додадат. 
 

Активност 3Б: Си помагам себе си, им помагам на другите 
 

8. Објаснете: 
 

 Иако задружниот модел е многу флексибилен и приспособлив на различни 
услови, тој не е магично стапче. Учесниците ќе треба да ги одмерат предностите 
од барање решенија за ограничувањата дали тоа ќе биде поединечно или во 
група. 

 
9. Вратете го флипчартот користен во број 4 и 5. Додадете 4 колони со следните 

наслови: 
 
- Дали ограничувањето може да се реши поединечно? 
- Предности на индивидуални решенија 
- Предности на групно делување 
- Која е подобра опција, индивидуално или групно делување? 

 
10. Поминете ги сите колони посебно. Замолете ги учесниците да одговорат. Запишете 

ги точните одговори на флипчартот. 
 
 
 
 Запомнете да не одбивате неточни одговори за да не ги обесхрабрите учесниците 

повторно да ги соопштат своите одговори. Помогнете им да го откријат точниот одговор... 
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11.  Дадете инструкции за Активност 3Б. 
 

а) Секоја група назначува нов читач. 
б) Изработите ја Активноста 3Б. 
в) Групите имаат по 35 минути да ја завршат активноста 3Б. 

 
12. Замолете двајца до тројца учесници да споделат едно ограничување и соодветни 

одговори на 4-те колони во работниот лист за Активност 3Б. 
 

13. Побарајте да кренат рака оние кои повеќепати избрале Групно делување и оние кои 
се одлучиле за Индивидуално делување 

 
 
14. Завршете со кратка дискусија за предностите од индивидуалното решение и 

групното делување, нагласувајќи ги предностите од колективното делување. 
 
 

Предности: Индивидуални решенија наспроти групно делување 

Индивидуално решение Групно делување 

- Одлуките може да се носат 
побрзо и полесно. 

- Доколку е успешно, профитот 
автоматски му користи на 
поединецот. 

- Обемот на работа може да се 
сподели. 
- Ресурсите може да се здружат. 
- Групата има поголема моќ, глас и 
преговарачка моќ што исто така 
може да се претвори во подобар 
пристап до услуги до службите за 
унапредување на земјоделието на 
владата и водечките фирми. 
- Членовите на групата можат да учат 
едни од други. 
- Групата може да заштеди на 
трошоци. 
- Групата може да преговара за 
подобри цени кога купува инпути 
заеднички 
- Групата произведува повеќе и 
може да одговори на поголеми 
нарачки... 

Прилагодено од МОТ, Основање бизнис група, 2008 година 
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Сесија 4: Избор на бизнис структура 
 

Цели 

 
По завршување на оваа сесија учесниците: 
 
а)  Ќе имаат поголемо разбирање на главните карактеристики на задругите, разликата 
помеѓу задруги и други видови на деловни организации, како и за условите со кои се 
гарантира основање на една задруга. 

 
б) Способност да проценат дали задружниот бизнис модел е најдобра опција за нив. 
 

Претходна подготовка 

 
•    Прилагодете го описот на различните деловни структури според законите на земјата   
на учесниците. 

• Подгответе примери на претпријатија во областа на учесниците, за секој тип на 
деловна структура. 

• Подгответе еден пример за бизнис модел на задруга во областа на учесниците. 

• Имајте познавања за принципите на задругата. 
 

Материјали 

 
Олеснувач 

• Проектор (по ваш избор) 

• Презентација на слајдови (по ваш избор) 

• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 
 

Учесници 

• Прирачник за обука Think.COOP (Сесија 4) 

• Пенкала и/или моливи 
 

Времетраење 

 
200 минути 
 

Чекори  и клучни пораки 
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Преглед на сесијата 
 
1. Објаснете: 
 

 Една официјална фирма се регистрира според законот, додека неофицијалната 
фирма не се регистрира. Ако вашата фирма треба да расте, тогаш ќе треба да ја 
регистрирате за да имате пристап до различни механизми за поддршка, како што 
се заеми за мали претпријатија. Постојат различни форми на бизнис структури, 
кои еден претприемач може да ги избере. 

 Бизнис структура влијае на начинот на кој се води и управува претпријатието, и 
влијае на сè, од начинот на кој се изнаоѓа капитал, до начинот на кој се дели 
профитот. За да се спроведе било кој бизнис и за да се постигне неговата цел - да 
се заработи профит, мора да се соберат сите ресурси и да се стават во функција 
на еден систематски начин, а сите овие активности мора да се координираат и 
контролираат правилно. Оваа поставеност е позната како бизнис структура. 

 
 

Активност А4: Разбирање на бизнис структурите 
 
2. Објаснете: 
 

 Фирмите се организирани на различни начини во зависност од: кој е сопственик 
и кој има контрола над фирмата, кој купува (од покровителот)  од неа, и кој го 
добива профитот (заработката) од неа. 

 
3. Кажете им на учесниците дека постојат четири вообичаени типови на бизнис 

структури: трговец поединец, корпорација ориентирана кон инвеститори, друштво 
со ограничена одговорност и задруги.  

 
 
 
 
 
4. Претставете им ги на учесниците различните видови на бизнис структури. За секој од 

типовите, прво спомнете имиња на некои претпријатија кои им се познати на 
учесниците. Потоа, опишете ги нивните карактеристики. 

 

 Трговец поединец е тип на деловен субјект каде сопственоста и управувањето го 
води едно лице и во кој не постои правна разлика помеѓу сопственикот и 
фирмата.  Сопственикот го добива целиот профит и има неограничени 
одговорности за сите загуби и долгови. Сите средства на фирмата се во 
сопственост на сопственикот, а сите долгови на фирмата, се исто така на 

Прилагодите ги видовите на деловни структури и терминологијата според законите во 
вашата земја.  
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сопственикот. Тоа значи дека сопственикот има иста одговорност, како да тој/таа 
делува како поединец, наместо како фирма. 
 

 Корпорација ориентирана кон инвеститори е во сопственост на акционери, 
управувана од одбор на директори и нејзината општа цел е да оствари профит за 
своите акционери. Акциите обично се издаваат во замена за капитални 
придонеси. Гласачката моќ на поединечните акционери е директно поврзана со 
бројот на акции што ги поседуваат. Сопствениците се заштитени од лична 
одговорност. Корпорациите имаат целосно независен живот одвоен од нивните 
акционери. Ако акционерот ја напушти компанијата или ги продаде своите 
акции, корпорацијата може да продолжи да работи релативно непречено. 

 Друштвото со ограничена одговорност (ДОО) претставува облик на друштво, 
основано од едно или повеќе лица. Ваков вид на друштво може да формира и 
управува поединец, со што ќе претставува друштво со ограничена одговорност 
едно лице – ДООЕЛ. Според Законот за трговски друштва, ДОО може да има 
најмногу 50 содружници. Основната главнина се состои од збирот на влоговите 
на содружниците. Влогот на секој од содружниците може да биде во парична или 
непарична форма. Меѓу основните права на содружниците се: учество во 
управувањето со друштвото; учество во распределбата на добивката; да биде 
информиран за работата на друштвото; да врши увид во книгите и другите 
документи на компанијата; има право на дел од остатокот на ликвидационата, 
односно стечајната маса. Доколку компанијата оствари добивка, истата се дели 
меѓу содружниците сразмерно на нивните удели во друштвото.  

 Задруга е организација која е во сопственост и е контролирана од нејзините 
членови. Секој член има по еден глас, со што секој член добива еднакво право 
на глас. Од сите членови се очекува да учествуваат и да ја споделат одговорноста 
за водење на организацијата. Добивката се распределува на членовите во форма 
на поврат на покровителство, која се пресметува врз основа на износот на 
производи или услуги што членот ги купил. 

 
 
5. Замолете ги учесниците да работат на активноста 4А. 

 
а) Секоја група назначува  нов читач. 
б) Прво прочитајте го прегледот на сесијата пред да работите на Активноста 4А. 
в) Групите имаат 55 минути да го прочитаат прегледот на сесијата и да ја завршат 
Активноста 4А. 

 
6. Замолете ги групите да кажат кои бизнис структури ги претпочитаат членовите на 

групата и зошто.  
 

Активност 4Б: Фактори што треба да се земат предвид при изборот на 

бизнис структура 
 
7.   Кажете им на учесниците дека мора да ја изберат деловната структура која ќе им   
даде најмногу предности, за да им помогне да ги постигнат своите аспирации и да ги 



44 
 

исполнат нивните потреби. Видот на бизнисот и ресурсите до кои тие имаат или можат 
да имаат пристап, е исто така важно да се разгледаат.  
 
 
 
 
 
 
 
8.  Замолете ги учесниците да дадат примери на фактори кои треба да се земат предвид 
при изборот на деловната структура. Запишете ги одговорите. Направете резиме на 
одговорите користејќи ги точките подолу:  

 
 

 Сопственост: Кој го поседува бизнисот? 
 Ресурси: Која е способноста за стекнување ресурси како што се земјиште, обртни 

средства, зграда, објекти итн.? 
 Учество и контрола: Кој учествува во одлуките за управување и политики? 
 Поделба на добивката: Како ќе се дели добивката? 
 Одговорност: Која е одговорноста на сопствениците? 

 
9. Кажете им на учесниците дека тие сега ќе работат на активност 4Б што е вежба 

за избирање на бизнис структура. 
 

а) Секоја група назначува  нов читач. 
 б)  Изработите ја Активноста 4Б. 
 в) Групите имаат 35 минути да ја завршат активноста 4Б. 

 
 

10. Замолете ги групите да споделат која деловна структура ја избрале за Сандра 
повеќето членови во нивната група. Ако не е избрана задруга, испитајте ја 
причината/ите и осврнете се на тоа прашање. 

 

Активност 4В: Принципи на задругите 
 

11. Прашајте ги учесниците дали познаваат задруга во нивната област. Ако 
одговорот е да, замолете ги нив да опишат како функционира. Додека 
учесниците ја опишуваат задругата, нацртајте го бизнис моделот (види пример 
подолу). Ако учесниците не познаваат некоја задруга, наведете пример. 
Направете резиме: 

 

 Задруга е фирма која е во сопственост на луѓе и е демократски контролирана од 
лицата кои ја употребуваат. 

 Земјоделците, работниците, потрошувачите, давателите на услуги и малите 
бизниси формираат задруги за да ги задоволат нивните потреби. 

 Земјоделците основаат задруги за да купат семиња, опрема и други материјали 
што им се потребни поевтино. 

Жените можат да станат членки на задруги и можат да направат нивните практични и 
стратешки потреби да станат дел од нивната агенда. 
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 Работниците основаат задруги за да создадат пристојни работни места за себе 
или да ги понудат своите услуги со најдобри можни услови за вработување. 

 Потрошувачите основаат задруги за да купат одредени нешта поевтино или да 
добијат производи и услуги што можеби нема да ги најдат на друго место. 

 Задругите донесуваат одлуки врз основа на потребите на нивните членови, а не 
на она што носи најголем профит. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Објаснете: 
 

 Задругите се засноваат врз вредностите на самопомош, само-одговорност, 
демократија, еднаквост, праведност и солидарност. Задругарските принципи се 
насоки, со кои вредностите се спроведуваат во пракса. 

 Додека задругите се исто така фирми, главната цел за луѓето да основаат или да 
се зачленат во задруга е да ги подобрат своите економски и социјални услови 
преку заедничко дејствување за доброто на сите членови, а не само преку 
индивидуална грижа. Оваа цел е отелотворена и е пресликана во задругарските 
принципи. 

Услуги што ги дава  

задругата: 

• Пласман 

• Складирање 

ЗАДРУГА 

ЧЛЕНОВИ Членови: 

• Располагаат и плаќаат за  

услугите на задругата 

• Обезбедуваат капитал 

Бизнис модел 

• Важно е во задругата да се земат предвид посебните и единствени интереси, 
потреби и придонеси на жените и мажите. 

• И жените и мажите треба да се охрабруваат да земат активно учество во групните 
дискусии за да ги изразат своите посебни интереси и потреби и да предложат 
начини на кои тие можат да придонесат од нивната релевантна реалност. 

• Потсетете ги учесниците да земат предвид одредени ситуации со кои се соочуваат 
жените, како што се законодавството кое не им дозволува да поседуваат земја или 
да бидат економски независни, товарот на семејните обврски, бременоста итн. 
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 Учесниците сега ќе разгледаат дали принципите на соработка се компатибилни 
со нивните сопствени верувања, потреби и цели. 

 
2. Запишете ги седумте принципи на табла или на флипчарт. Додека го опишувате 

принципот, замолете го учесникот да идентификува на кој принцип се 
повикувате. 

 

Принцип Опис 

Доброволно и 
отворено членство 

Задругите се доброволни организации, отворени за сите 
луѓе кои можат да ги користат нејзините услуги и сакаат 
да ги прифатат одговорностите на членството, без родова, 
социјална, расна, политичка или верска дискриминација. 
Членовите исто така можат да се повлечат кога сакаат. 

Демократска 
контрола врз 
членовите 

Секој член има еднакво право на глас и одлучување во 
управувањето со задругата. Секој член добива еден глас, 
без разлика на нивото на неговата инвестиција во 
задругата. Жените и мажите кои имаат функција на 
избрани претставници се одговорни пред членството. 
 

Економско учество 
на членовите 

Членовите обезбедуваат пари и/или ресурси во натура 
потребни за започнување и управување со бизнисот. 
Одлуките за тоа како ќе се користат капиталот и 
средствата на задругата се носат демократски, а не врз 
основа на вложената сума. Придобивките што членовите 
ги добиваат од задругата, се во сооднос со работата што 
ја водат со задругата, а не со вложениот капитал. 

Автономија и 
независност  

Задругите се автономни организации за самопомош 
контролирани од нивните членови. Доколку склучат 
договори со други организации, вклучително и со влади, 
или собираат капитал од надворешни извори, тие го 
прават тоа под услови кои ќе обезбедат демократска 
контрола од страна на нивните членови и ќе ја одржуваат 
нивната задругарска автономија. 

Едукација, обуки и 
информации 

Задругите обезбедуваат образование и обука за своите 
членови, избраните претставници, менаџерите и 
вработените за да можат ефективно да придонесат за 
развојот на нивните задруги. Тие ја информираат 
пошироката јавност – особено младите луѓе и лидерите на 
јавното мислење – за карактерот и придобивките од 
соработката. 

Соработка помеѓу 
задругите 

Задругите најефективно им служат на своите членови и 
го зајакнуваат задругарското движење работејќи заедно, 
преку локални, национални, регионални и меѓународни 
структури. 
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Принцип Опис 

Грижа за заедницата Задругите работат на одржливиот развој на нивните 
заедници преку политики и акции, кои се одобрени од 
нивните членови. 

 
3. Замолете ги учесниците да ја изработат Активноста 4В. 

 
a) Секоја група назначува нов читач. 
б)   Изработите ја Активноста 4В. 
в)   Групата има 60 минути да ја заврши Активноста 4В. 

 
4. Поминете го секој од принципите. Прашајте ги учесниците зошто акцијата 

претставува прекршување на принципот. (Пример: Принцип 1 – Зошто акцијата В 
е прекршување на принципот 1?). 

 

Сесија 5: Водење бизнис заедно 
 

Цели 

 
По завршување на оваа сесија, учесниците ќе: 
 

а) Ги почитуваат различните видови задруги и нивните услуги. 
б) Имаат поголема почит за тоа како задругите можат да ги задоволат нивните 

потреби. 
в) Имаат поголемо разбирање за предностите и недостатоците на задружниот 

бизнис модел. 
 
 

Претходна подготовка 

 

• Запознајте се со различните видови на задруги кои се дозволени во земјата на 
учесниците. 

• Подгответе примери од задруги во подрачјето на учесниците вклучувајќи и 
информации за нивните услуги и профили на членовите. 

 
 
 

Материјали 

 
Олеснувач 

• Флипчарт и/или табла 

• Пенкала 

• Мерач на време (мобилен телефон или компјутер) 
 
Учесници 
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• Водич за обука Think.COOP (сесија 5) 

• Пенкала и/или моливи 
 

Времетраење 

 
120 минути 
 

Чекори и клучни пораки 

 
 

 

Преглед на сесијата 

 
1. Објаснете: 

 

 Практично, секој тип на бизнис може да биде управуван од задруга. 
 Задругите се осмислени да одговорат на потребите и интересите на нивните 

членови 
2. Замолете ги учесниците да именуваат задруги во нивната област, кои се нивни 

членови и што работат. Напишете ги одговорите на таблата под три наслови: „име 
на задругата“, „што работат“ и „кои се членовите“.  

 

Име на задругата Што работат Кои се членовите 

xxxx xxxxx Xxxxx 

xxxx xxxxx Xxxxx 

xxxx xxxxx Xxxxx 

 
Активност 5А: Видови на задруги и опсег на услуги  

 
3. Дискутирајте за различните типови на задруги, врз основа на сопственичката 

структура (кои се членовите) 
 

Вид на задруга Опис 

Задруги на корисници 

Задруга на 

потрошувачи 

Во сопственост на нејзините клиенти. Задругата продава 
малопродажни производи (храна, облека, хардвер и други 
производи за широка потрошувачка) на членовите-потрошувачи 
и другите потрошувачи по пристапни цени. 

Финансиска задруга Финансиска институција која е во сопственост и управувана од 
нејзините депоненти и кредитокорисници, чија намена е да 
понуди транспарентност во практиките за кредитирање и 
инвестирање за сите членки. Најчестиот вид на финансиска 
задруга е кредитната задруга. 
Примери: кредитни унии, осигурителни задруги. 

Станбена задруга  Обезбедува сопственост за станови по пристапни цени, како и 
изнајмување на социјални станови. 
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Вид на задруга Опис 

Задруга за комунални 

услуги 

Обезбедува комунални услуги, како што се вода или електрична 
енергија, на своите членови. 

Работничка задруга Обезбедува работа за своите членови. 
Примери на сектори: земјоделство, конфекција, уметност и 
забава, градежништво, домашна нега и услуги на медицински 
сестри, рударство, производство, транспорт итн... 

Задруга на производители 

Задруга за набавки Купува производи и услуги на големо за да ги намали или да ги 
подели трошоците помеѓу поединечните членови. 
Примери на сектори: земјоделство, рибарство, занаетчиство 
итн. 

Задруга за пласман Обезбедува пласман за производите и услугите на членовите, ја 
подобрува преговарачката моќ на членовите, ја олеснува 
испораката на производи на пазарот и го подобрува квалитетот 
на производите. 
Примери на сектори: туризам, такси/транспорт, уметност и 
занаетчиство, образование, услуги за храна, млечни производи 
итн. 

Задруга за додадена 

вредност во 

преработувачката 

индустрија 

Додава вредност на производите на членовите преку заеднички 
услужни објекти, на пример, за периодот после берба, 
складирање и преработка. 
Примери на сектори: шумарство, индивидуално рударство, 
земјоделство, рибарство, сточарство итн. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Вратете се на табелата во бр. 2 погоре и замолете ги учесниците да го 

идентификуваат типот на задругата и придобивките што ги добиваат членовите. 
 

Име на 

задругата 

Што 

работат 

Кои се 

членовите 

Тип на задруга Придобивки што 

ги добиваат 

членовите 

xxxx xxxxx Xxxxx   

xxxx xxxxx Xxxxx   

xxxx xxxxx Xxxxx   

 
 

5. Дајте примери за придобивките кои членовите ќе ги добијат од задругата. 
 

 Услуги за пласман, кои им овозможуваат на членовите да добијат добри цени 
за нивните производи. 

 Членовите можат да добијат поквалитетни инпути по поевтини цени. 
 Подобра преговарачка моќ. 

Ова исто така, можете да го приспособите врз основа на типовите на задруги дозволени 
во земјата на учесниците или класификацијата според законот за задруги на земјата.. 
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 Подобри услови за работа. 
 Пристап до достапни и квалитетни услуги (енергија, здравствена заштита, итн.). 

  
6. Кажете им на учесниците дека тие ќе научат повеќе за типовите на задруги во 

Активноста 5А. 
 
 а)  Секоја група назначува нов читач. 
 б)  Прво, прочитајте го прегледот на сесијата пред да работите на Активноста 5А. 

в)  Групите имаат 60 минути да го прочитаат прегледот на сесијата и да ја завршат 
Активноста 5А. 

 
7. Замолете ги групите да кажат кој тип на задруга бил оценет од повеќето членови 

како релевантен за нивните потреби. 
 

Активност 5Б: Предности и недостатоци на една задруга 

 
8. Кажете им на учесниците дека како последен чекор, ќе треба да ги разгледаат 

предностите и недостатоците на задругата, за да им помогнат да одлучат дали тоа е 
вистинскиот тип на бизнис за нив. 

9. Прашајте ги учесниците под кои услови сметаат дека основањето на задруга е 
најкорисно. Поврзете ги нивните одговори со следните точки: 

 

 Проблемите и ограничувањата не можат да ги решат како поединци. Проблемот 
може подобро да се реши со соработка со луѓе кои се соочуваат со истиот 
проблем. 

 Пристапот до помошта потребна за решавање на проблемот не е лесен поради 
семејството, други претпријатија, владини и други социјални институции. 
Задругата е најперспективниот давател на потребното решение. 

 Предностите на членството (пристап до услуги, инпути, финансиски услуги, 
пазари итн.) ги надминуваат должностите на членството (на пр. придонес во 
ресурси како пари, време, вештини итн.). 

 
 
 
 
 
 
 
10. Замолете ги учесниците да работат на Активност 5Б. 

 
b) Секоја група назначува нов читач. 
б)   Изработите ја Активноста 5Б. 
в)   Групата има 35 минути да ја заврши Активноста 5Б. 

 
 
11. Замолете ги учесниците да кренат раце ако мислат дека задругата не е вистинскиот 

деловен модел за нив. Испитајте ги причините. 

Задругите составени само од жени се основани за да жените подобро да ги разрешат 
своите потреби, грижи и придонеси, особено во културни средини каде што мажите и 
жените не се мешаат едни со други за да започнат бизнис... 
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12. Замолете ги учесниците да кренат раце ако мислат дека задругата е вистинскиот 

деловен модел за нив. Прашајте двајца до тројца учесници за нивните причини. 
 

Анкета на знаења по обуката и анкета за евалуација на обуката 
 
13. Спроведете ја анкетата на  знаења по обуката  (Анекс 2) и анкетата за евалуација на 

обуката (Анекс 3)  
 

 

Промовирање на Start.COOP 
 
14. Поканете ги заинтересираните да основаат задруга да се пријават на обуката 

Start.COOP. Кажете им дека би било најдобро тие да присуствуваат на обуката 
заедно со други потенцијални членови на нивната организирана група... 

 
15. Заблагодарете им се на сите што ја посетуваа обуката Think.COOP. Замолете ги да ги 

охрабрат своите колеги да присуствуваат на обуката. 

 
СЕСИЈА 4: КРШАЧИ НА МРАЗОТ 
 

Кршач на мразот 1: Одиме на бинго! 
 

Материјали 

 
Бинго картичка во А4 формат (број на копии=број на учесници) 
Пенкала 
Примерок на Бинго картичка: Може да се прилагоди од страна на олеснувачот 

 
  Роден е во ист 
месец како тебе 

 
Кој? 

 

 
Неговото име  
започнува на 

иста буква како 
и твоето 

 
Кој? 

 
Живее во истото 

село како и ти 
 

Кој? 

 
Ја сака зелена 

боја 
 

Кој? 

 
Има исто 

занимање како 
и ти 
Кој?  

 
 
 

Секое утро пие 
кафе  
 

 
Кој? 

 
 
 

Го зборува 
истиот дијалект 

како и ти 
 
 

Кој? 

 
 
 

Вклучен е во 
работа за развој 
на заедницата 

 
 Кој? 

 
 
 

Има сестра 
 
 
 

Кој? 
 

 
 
 

Има брат 
 
 
 

Кој? 
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Член е на група 

 
 
 

Кој? 
 

 

 
 
Заинтересиран е 
да се зачлени во 
задруга 

 
Кој? 

 
СЛОБОДНО 

 
 

Присуствувал на 
обука за развој 

на претпријатија 
 

Кој? 

 
 
Води фирма 

 
 
 

Кој? 
 

 
 
 

Сака спорт 
 
 
 

Кој? 
 

 
 
 

Повеќе сака чај 
од кафе 

 
 

Кој? 

 
 
 

Поседува фарма 
 
 
 

Кој? 

 
 
 

Работи 
волонтерска 

работа 
 

Кој? 
 

 
 
 

Не сака лута 
храна 

 
 

Кој? 

 
Заинтересиран е 

да основа 
задруга 

 
Кој? 

 
 

      Левучар е 
 

 
Кој? 

 
 

Има повеќе од 
едно милениче 

 
 

Кој? 
 

 
 

Сака слатки 
 
 
 

Кој? 

 
 

Најмало дете во 
семејството 

 
 

Кој? 

 
 

Времетраење 

 
20 до 30 минути 
 

Инструкции 

  
1. Поделете  по една бинго картичка на секој од учесниците. 
 
2. Имаат 10 - 15 минути да се измешаат меѓу себе, да се претстават себеси и да најдат 
луѓе кои одговараат на особините на картичката. 

 
3. Лицето мора да се потпише на соодветниот квадрат. 
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4. Првиот што ќе ги пополни сите квадрати низ табелата, надолу или по дијагонала, 
вклучувајќи го и празното место, вика БИНГО! И играта завршува. 

Дебрифинг 

 
Направете дебрифинг со тоа што ќе побарате од волонтерите да соопштат како се 
чувствуваат во однос на другите во групата сега, откако дознале неколку работи за нив. 
Кога луѓето ќе одвојат време да се запознаат, бариерите се бришат, луѓето се отвораат 
и учењето може се одвива. 
 
 
5.Објаснете  

 

 

 

Кршач на мразот 2: Игра со имиња 

 

Материјали 

 

• Список со имиња на учесници. Поделете ги соодветните броеви на секој од 
учесниците... 

1 Џенифер 

2 Рамон 

3 Инес 

4 Мајра 

5 Петар 

 

25 Крис 

  

• Беџови со имиња 
 
 
 
 
                Предна страна              Задна страна 

 

• Листа со одговори на учесниците. Со ист формат како и листата со имиња погоре, 
но без имињата.  

1  

2  

3  

4  

5  

 

25  

ИНЕС 1 
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Времетраење 

 
35 минути 
 

Инструкции 

  
1. Поделете му на секој учесник беџ со име. 
 
2. Замолете ги учесниците да се измешаат и проверете дали нивните беџови со имиња 
ги покажуваат нивните имиња. Учесниците треба да се претстават пред што повеќе луѓе. 
(5 минути) 
 
3. По 5 минути, замолете ги учесниците да ги превртат беџовите со имиња , и да го 
покажат само бројот. Мешањето и воведите продолжуваат. (5 минути) 
 
4. По 5 минути, замолете ги учесниците да се вратат на своите места. Беџовите со 
имиња треба да го прикажуваат само бројот. 
 
5. Дајте му го листот со одговори на секој учесник. Замолете ги да го пополнат името 
што одговара на секој број. 
 
6. Промешајте ја листата со имиња и поделени броеви. Замолете ги учесниците да ја 
проверат својата листа и да ги избројат точните одговори. 
 
7. Идентификувајте ги оние учесници, кои ќе ги добијат трите највисоки оценки. 
 

Дебрифинг 

 
Прашајте ги првите тројца учесници, што им помогнало да ги запомнат имињата. 
Завршете ја активноста со сумирање на увидите за подобрување на наученото. 
 
Клучен увид: Активното учење го зголемува ангажманот и води до многу подобро 
запомнување на нови знаења.. 

 

Кршач на мразот 3: Движење и повторување 
 
Материјали 

 
Нема 
 
Времетраење 

 
30 минути 

 
Инструкции 
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1. Замолете ги учесниците да формираат голем круг. 
2. Кажете им на учесниците дека тие наизменично ќе се претстават со гласно 
изговарање на нивното име, додека прават некое движење. 
3. По секое претставување, целата група го повторува името на учесникот и 
неговото/нејзиното движење. 
4. Ова продолжува во кругот сѐ додека сите не дојдат на ред. 

 

 Дебрифинг 

 
Повторувањето помага во запомнување и меморирање... 
 

 

 

Кршач на мразот 4: Борба на спортови 

 
Материјали  

 
Нема 
 

Времетраење 

 
15 минути 
 

Инструкции 

 
1. Поделете ја големата група во четири помали групи. 
 
2. Доделете по една спортска активност/движење на секоја група. Можете да ги 

користите следниве спортски активности/движења: 
 

3. - Кошарка, фрлање  
 

4. - Одбојка, замавнување 
 

5. - Фудбал, шутирање 
 

6. - Бејзбол, удирање 
 

7. Посочете кон било која од групите да ја започне играта. 
 

8. Групата треба да го каже својот спорт и неговото соодветно движење три пати, и 
потоа да го одигра спортот и соодветното движење што групата го избрала. На 
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пример, кошаркарската група може да каже „фрлање кош во кошарка, фрлање кош 
во кошарка, фрлање кош во кошарка, до фудбалски удар“ 

 
9. Групата што е избрана го прави истото - го кажува својот спорт и неговото соодветно 

движење три пати пред да го одигра спортот и соодветното движење на друга група. 
Фудбалската група треба да одговори: „фудбалски шут, фудбалски шут, фудбалски 
шут до замав во одбојка“, итн. 

 
10.  Групата што ќе згреши при извикување или изведување на движењето од 

спортската активност, ќе биде елиминирана. 
 

11.  Победува групата која не е елиминирана. 
 

 

 

 

Дебрифинг 

 
Кога ќе го одредите победникот, прашајте ја победничката група зошто мислат дека 
победиле над останатите. Поставете ги следниве прашања: 
 
− Зошто вашата група не погреши? 
− Како одбравте која ќе биде следната група што ќе ја повикате? 
-  Дали имавте лидер? Дали направивте план? 
 
Прифатете ги сите одговори. Прифаќањето на сите одговори ќе ги поттикне учесниците 
да учествуваат во дискусијата и ќе им даде чувство дека се испочитувани. 
Нагласете ја вредноста на планирањето и координацијата за една успешна тимска 
работа. 

 

 

АНЕКСИ 
 

Анекс 1: Анкета за проверка на знаења пред обуката 

 
Целта на оваа анкета за проверка на знаења пред обуката е да се оцени влијанието на 

Think.COOP обуката врз учесниците. На следните страници, ќе ве замолиме да дадете 

лични податоци и да одговорите на серија на прашања, поврзани со вашето учество на 

обуката. Имајте на ум дека вашите лични одговори ќе бидат целосно доверливи. Не 

постојат точни или погрешни одговори, и одговорите не укажуваат на нешто добро или 

лошо во врска со вас самите. Ве молиме да одговорите на секоја од точките што е можно 

поискрено и поотворено.  
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ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

 

Ве молиме погрижете се да одговорите на сите прашања во анкетата! 

Име Презиме 

Телефонски број Е-пошта: 

 Пол:    �Женски      �Машки      

Место на живеење: 

� Во град или главниот град               � На село (>10 км од главниот град) 
 

Кое  е вашето занимање? 

Каде работите? 

 

Дали знаете што е тоа задруга?  

�Да   �Не               � Не сум сигурен/а 
 

Дали сте учествувале на претходна обука за развој на задруги? 

�Да  �Не               � Не сум сигурен/а 
 

Ако да, на која обука?  
 

Зошто сакате да ја посетувате оваа обука за задруги? 

                                                                                                                                                          
 

Како дознавте за оваа обука? 

 
 

Кој е највисокиот степен на образование што сте го завршиле? 

� Основно училиште                                                           

� Средно училиште 

� Факултет 

� Ниедно 
 

За повеќе информации за прашалникот и неговата употреба, ве 

молиме контактирајте: 
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ДЕЛ 2: ОДНОС СО ЗАДРУГАТА 

Што од следново го опишува вашиот моментален статус? 

� Јас сум член на задруга. (Име на задругата _________________________) 

� Планирам да се да се зачленам во задруга наскоро. 

� Не планиран веднаш да се зачленам во задруга, но заинтересиран/а сум да научам повеќе за оваа тема. 

� Не сум член на задруга, но сум член на друг тип на организација за самопомош. (Име на организацијата 

_____________________________________) 

�  Немам интерес да се зачленам во задруга. 

� Друго - Ве молиме наведете:……………………………………………………………………………....  

 

 

 

 

Ве молиме заокружете го бројот (од 1 - 5) кој најдобро одговара на вашиот моментален статус 

за секое прашање 

  

 

 

 

Не се 

согласувам 

 

Делумно 

 не се 

согласувам 

Не сум 

сигурен/а 

/неутрале

н/а 

 

 

 

Делумно се 

согласувам 

 

 

Се 

согласувам 

1 
Разбирам што значи да се биде 

дел од задруга. 
1 2 3 4 

 
5 

2 
Ги разбирам принципите на 

задругите 
1 2 3 4 

 
5 

3 

Ги разбирам конкретните 

придобивки и предизвици 

поврзани со задружниот модел 

во споредба со другите видови 

на претпријатија. 

1 2 3 4 

 

5 

4 

Ја знам важноста на 

задругарството, како и 

хоризонталните и вертикалните 

односи. 

1 2 3 4 

 

5 

5 
Ги разбирам различните 

видови на задруги. 
1 2 3 4 

 
5 
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Ви благодариме за учеството! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс 2: Анкета за проверка на знаења по обуката 
 
Целта на анкетата за проверка на знаења по обуката е да се оцени влијанието на 

Think.COOP обуката врз учесниците. На следните страници, ќе ве замолиме да дадете 

лични податоци и да одговорите на серија на прашања поврзани со вашето учество на 

обуката. Имајте на ум дека вашите лични одговори ќе бидат целосно доверливи. Не 

постојат точни или погрешни одговори, и одговорите не укажуваат на нешто добро или 

лошо во врска со вас самите. Ве молиме да одговорите на секоја од точките што е можно 

поискрено и отворено.  

 

Име: Презиме: 

 
Ве молиме заокружете број (1-5) кој највеќе одговара на вашиот сегашен статус за 

секое од прашањата 

 

  
Не се 

согласувам 

Делумно не 

се 

согласувам 

Не сум 

сигурен/а 

/Неутрал

ен/а 

Делумно се 

согласувам 

Се 

соглас

увам 

1 
Разбирам што значи да бидеш дел 

од задруга 
1 2 3 4 5 

2 
Подобро ги разбирам принципите 

на работа на задругите 
1 2 3 4 5 

3 
Ги разбирам конкретните 

придобивки од задружниот модел 
1 2 3 4 5 
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во споредба со други видови на 

претпријатија 

4 

Ја знам важноста на задругарството, 

како и вертикалните и 

хоризонталните односи 

1 2 3 4 5 

5 
Јас ги разбирам различните видови 

на задруги 
1 2 3 4 5 

6 
По посетување на обуката, имам 

повеќе познавања за задругите 
1 2 3 4 5 

7 
 Ќе се зачленам во задруга, во 

иднина. 
1 2 3 4 5 

8 
Ќе започнам со основање на 

задруга, во иднина. 
1 2 3 4 5 

 

 

Ви благодариме на учеството! 

Анекс 3: Анкета за евалуација на обуката 

 
Целта да оваа анкета е да им помогне на организаторите на обуката да го следат 

квалитетот, учинокот и исходот од услугите на обуката. Податоците што ќе се приберат 

се од доверлив карактер и нема да бидат откриени на трети страни. Ве молиме 

заокружете го вашиот одговор. 

 

 

Сѐ на сѐ, како ја оценувате обуката на Think.COOP? 

Одлична  

 

 Добра 

 

Неутрален/а Слаба Многу 

слаба 

Дали обуката ги исполни вашите очекувања? 

 

Целосно се 

согласувам 

Се 

согласувам  

Неутрален/а Не се 

согласувам 

Целосно 

не се 

согласувам 

Која сесија беше најкорисна за вас? 
 

 

Која сесија беше најмалку корисна за вас? 

 
 

Дали времетраењето на обуката беше:    □ Предолго        □ Прекратко   □ Сосема доволно.  

 

Како ја оценувате методологијата на обуката? 
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Одлична 

 

Добра             

              

Неутрален/а 

            

Слаба 

           

Многу 

слаба 

Како би ја оцениле целокупната работа на олеснувачот?  

  

Одлична 

    

 Добра 

Неутрален 

/а 

Слаба Многу 

слаба 

Како би ја оцениле логистиката на работилницата? 

   Одлична  Добра 

Неутрален/а Слаба Многу    

слаба 

Што може да се подобри во Think.COOP обуката? 

 

 

 


