КРАТКА БИОГРАФИЈА
(koristen e format od
Evropskata Unija)

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Име и презиме

Адреса

ЛЕФКИЈА ГАЖОСКА
Место на живеење:
ул. Манчу Матак бр.9а Крушево
Адреса од лична карта:
Ул.Манчу Матак Бр 9а Крушево

Телефон

078/ 259 550

Е-пошта

lifkija@gmail.com

Националност
Датум на раѓање
Пол

Влаинка
09/11/1965
Женски

РАБОТНО ИСКУСТВО
• Датум (1989 - 2000)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

АД за прпизвпдствп на текстил и кпнфекципнираое на текстилни
прпизвпди ИЛИНДЕНКА - Крущевп
Технплпг вп прпизвпдствп вп РЕ трикптажа, 1989 - 1995, ракпвпдител на
РЕ трикптажа 1995 - 1998, ракпвпдител на РЕ кпнфекција 1998 - 2000
Технплпг, Ракпвпдител
ракпвпдител на рабптни единици и пдгпвпрен за
прганизираоетп на технплпщкипт прпцес на прпизвпдствп на 300 луге.
Тпа занши дека прпцесите на ракпвпдеое, управуавое и прганизираое
ми се дпбрп ппзнати, истп какп и вещтинита за кпмуникација, меначмент
на ситуација и управуваое сп шпвешки ресурси.

• Датум (2000 - 2004)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

Наушнп - културни средби ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА
Лпгистишка ппдрщка на активнпстит на Наушнп културните средби, шии
шленпви се бирани пд Спбраниетп на Р.М.
Асистент на Спветпт на НКС
Лпгистика на активнпстите вп врска сп прпграмата на НКС десет дена
крущевска република, кпмуникација сп избраните шленпви на спветпт ,
Спбраниетп на Р.М, министерствптп за култура, Вп зависнпст пд
ппкрпвителпт на прпславата на Илинден кпмуникација сп кабинетите и
прптпкплите на Претседателпт на Р.М, Премиерпт на Р.М какп и сп
Претседателпт на Спбраниетп на Р.М. Органзираое на наушни спбири,
избпр на материјали, кпмуникација сп КУД, сампстпјни уметници и сл,
лектура и ушествп при издаваое на публикации, едиции, мпнпграфии на
средбите. Организираое на настаните пп ппвпд прпславата на 100 гпд -

Илинден.
• Датум (2005 - 2009)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

[ Наведете го посебно секое релевантно работно место на кое сте работеле,
почнувајќи од последното ]
ОПШТИНА КРУШЕВО
Ракпвпдеое сп лпкалната сампуправа
ГРАДОНАЧАЛНИК
Реализираое брпјни прпекти пд пбласта на инфраструктурата,
пбразпваниетп, спцијалната защтита, кпмуналните дејнпсти, защтита на
културнптп наследствп, прпекти за медуппщтинска спрабптка, за
ппремуваое на единицата за прптивппжарна защтита, какп и прпекти пд
кпмппнентите за прекугранишна спрабптка сп Република Грција за развпј
и прпмпција на туризмпт и ппдгптпвка на прпектпт – Обнпвливи извпри
на енергија вп функција на лпкалнипт екпнпмски развпј = парк на
ветрпви- Крущевп.

• Датум (2005- 2009)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

ЗЕЛС
Член на У.О вп два мандати
Претседател на кпмисија за пбразпвание и сппрт при ЗЕЛС
Кпмуникација и кппрдинација на шленпвите на кпмисијата вп
наспка на утврдуваое на ставпви кпи пптпа У.О. на ЗЕЛС ги презентираще
пред Владата или сппдветните министертсва

• Датум (2009- 2020)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

Мак - Лидер, Центар за ппдрщка на претприемнищтвптп, FeelKrusevo
Лпкална сампуправа , градански сектпр
Надвпрещен кпнсултант за надлежнпстите на лпкалната сампуправа
Израбпткана студии за финансиска стабилнпст на ппщтина Карппщ,
Прпграма за рабпта на Опщтинските спвети за превенција на ппщтините
Струмица, Куманпвп, Чаир. Обука на шленпвите на пвие спвети вп рамки
на прпектпт на УНДП за превенција на малплетнишкп престапнищтвп.
Израбптка на мпдули за едукација на градпанашалниците преку LOGIN
прпграмата на ЗЕЛС. Израбптка на прпграма за едукација на спветниците
вп кпмисиите за пбразпвание вп ЕЛС,преку прпекти на OSCE. Ушествп вп
израбптка на студии за защтита на живптната средина вп ппщтина
Карппщ, Прпмпцијана LEADER - принциппт за ппщтинаа Струмица и
Креативни индустрии вп функција на ЛЕР – ппдржанп пд министерствп за
култура на Р.М. – 2014г. Три гпдини пп редпд 2015 дп 2017, ппддржани се
три прпекти пд Министертствптп за екпнпмија за прганизираое на
настани Фпруми за туризам, 2018 сп финансиска ппддрщка на ФООМ
реализиран е прпектпт за инклузија на етнишките заедници и лицата сп
пптещкптии вп пбразпвнипт прпцес, 2019 – реализарн е ппддгрант на ЕУ
фпндпвите за птвпраое на спцип- екпнпмски ценатар за туристишки
услуги, FeelKrusevo, а вп мпентпт се реализира прпектпт Инклузија вп
заедницата за лица пд згрижувашки семејства вп ппщтина Крущевп
ппддржан пд CivikaMobilitas.

• Датум (2013 - 2017)
• Име и адреса на работодавачот

ATA & ГБ Кпмпанија ДООЕЛ Крущевп

• Област на работа или сектор

Услужни дејнпсти

• Позиција

Управител на ДООЕЛ

• Главни активности и
одговорности

• Датум (2009 - 2014)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

• Датум (2018 - 2021)

Меначираое сп кпмпанијата

Државен совет за превенција на детско престапништво
Министерство за правда,
Активности содржани во Законот за детска правда
член на комисија биран од Собрание на РМ
Учестсво во работата на Државниот совет, учество во работни
групи за подготовка на буџетот на ДС, планирање и организација
на три регионални, работилници во Скопје, Штип и Кавадарци на
тема Локалната самоуправа ипревенирањето на
малолетничкото престапништво, учество при изработката на
Националната стратегија за малолетничко престапништво,
Истражување за субјектите во ситемот на МП и др.

• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и
одговорности

жение за туризам и угостителство“
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Крушево
Активности содржани во Статутот на здружението
член на Собрание и координатор на Платформа FeelKrusevo
Учестсво во формирањето на Здружението, планирање,
пишување и аплицирање на проекти од интерес на
реализација на мисијата на Здружението,реализација на
проекти кои се поддржани од одредени донатори, соработка со
институциите од образование, социјална заштита, историски
споменици и култура на локално ниво, организирање на
волонтерски акции со волонтерите Црвен Крст во Крушево,
соработка со ГО на регионални и национално ниво.

Моментален ангажман - НЕВРАБОТЕНА

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ
• Датум (1990– 1995)
• Назив и вид на организацијата во
која сте го стекнале образованието
и обуката

Универзитет Св.Кирил и Метпдиј - Скппје, технплпщкп - металурщки
факултете - птсек текстилнп инжиоерствп

• Главни предмети/професионални
вештини опфатени со обуката

Пплпжени 38 испити пд наставнп пбразпвната прпграма

• Стекната квалификација
• Степен во националната
класификација (доколку има)

Диплпмиран инжиоер технплпг пп текстилнп инжиоерствп

VII 1

МАЈЧИН ЈАЗИК
DRUGI JAZICI
ANGLISKI

KOMPJUTERSKI VEШTINI

Македпнски
Читање: одлично, добро, основно; Пишување: одлично, добро, основно;
Говорење: одлично, добро, основно, Поседувам сертификат за познавање на
англискиот јазик АПТИС В2 ниво.
Solidno poznavawe na: Windows, Microsoft office Word, Microsoft office Exel,
Internet Explorer

Поседувам многубројни сертификати од посетувани обуку, на локално, регионално, национално ниво, како и
работни посети и обуки спроведувани во Словенија, Хрватска, Данска, Франција, Швајцарија, Германија, Грција,
Бугарија Шведска, Холандија, Полска, Албанија и Америка, релеванти за областа локална самоуправа.

