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ПОЧЕТЕН СОСТАНОК И 
СОСТАНОК СО ЛОКАЛНИ ГРУПИ 
ЗА ПОДДРШКА
Проектот YES C+C го прослави почетниот состанок, 
виртуелно на 29ти Април, при што Fundación Mediterrá-
neo им посака добредојде на сите партнери на онлајн 
сесијата. За време на настанот, проектните партнери 
учествуваа во дискусија за целите и активностите на 
YES C+C проектот, но и за активностите за управување 
и ширење на информации. Состанокот беше можност 
сите од партнерството да ја презентираат својата 
организација, но и да се вклучат и да го споделат 
своето знаење и мислење за клучните аспекти на 
креативните и културните сектори.  

На локално ниво, партнерите на YES C+C проектот 
ги идентификуваа главните регионални и локални 
засегнати страни кои се справувааат со целите на 
проектот, за да ги формираат своите соодветни 
Локални групи за поддршка. Овие групи ќе ги 
поддржуваат партнерите преку обезбедување стручно 
мислење за имплементацијата на проектот, како и 
преку поврзување на партнерите со целните групи. Во 
текот на месеците Мај и Јуни 2021, YES C+C партнерите 
ги организираа своите први состаноци со Локалните 
групи за поддршка со цел презентација на проектот, 
и почеток на фокусирањето на проектните активности 
со членовите на Локалните групи за поддршка.

Проектот YES C+C е проект на Еразмус+  чија цел е да ги зајакне креативните, културните и 
дигиталните способности на возрасните ученици, преку користење на холистички пристап. 
Проектот YES C+C започна во Март 2021 и ќе трае до крајот на Февруари 2023. Неговото 
партнерство е составено од пет Европски партнери: Materahub business consortium од Италија;  
Arbeitskreis Ostviertel e.V. од Германија; Центарот за управување со знаење од С. Македонија; 
Conversas Associação Internacional од Португалија and Fundación Mediterráneo од Шпанија, кој 
го координира проектот.

Проектот YES C+C ќе придонесе кон зајакнување развојот на креативни, културни и иновативни 
вештини на возрасни ученици преку меѓународна соработка меѓу организации кои се активни 
во културниот и креативниот сектор, како и во областа на обуката, вработувањето и социјалната 
инклузија. Главната цел на проектот е да се развие програма за обука која им овозможува на 
возрасните ученици да развијат креативни проекти кои ќе ја подобрат нивната вработливост и 
социјално и трудово вметнување. 

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО ПРОЕКТОТ YES C+C 
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https://cai.org.pt/
https://www.knowledge-center.org/index.php/en/
https://fundacionmediterraneo.es/
https://www.materahub.com/en/


The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECT

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
Една од целите на YES C+C проектот  е развојот на 
прибор на алатки за анализа и профилирање на 
учесници што ги става возрасните ученици во фокусот 
на процесите и работи со многу персонализиран 
но, холистички пристап. Партнерството на YES C+C 
создаде прибор на алатки кој локалните ментори ќе 
го користат за подобро да ги осознаат потребите на 
возрасните ученици на локално ниво и да им создадат 
индивидуални патеки за обука. Наредниот чекор 
за проектните партнери ќе биде да ја дефинираат 
исцрпноста на онлајн материјалите за обука кои ќе 
бидат користени на онлајн платформата за обука 
од страна на возрасните ученици со цел да си ги 
подобрат креативните, културните и иновативните 
вештини и способности.  

На 22ри и 23ти Ноември, 2021; YES C+C проектот ќе 
го прослави својот втор транснационален состанок, 
лице-во-лице овој пат, во Матера, Италија. Домаќин 
на средбата ќе биде Materahub business consortium 
и ќе се фокусира на развојот на проектот, неговите 
активности и следни чекори. Ќе биде можност сите 
партнери да се сретнат во живо за да разменат 
информации за проектот, но и да се сретнат во живо 
и заедно да го истражат прекрасниот град Матера.

КОНТАКТ

yescplusc.eu
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Следете не на!              

The European Commission‘s support for the production of this publication does not constitute an en-
dorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Посетете ја веб-страната!
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