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      Кратка биографија 
 

 
 
 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Име и презиме  Владимир Илиевски 

Адреса 
 

ул.Јани Лукровски бр. 8 / 35 
 

Телефон  02/ 3173 062, 075/ 995 997 

Факс  / 

Е-пошта  vilievski@yahoo.com 

 

Националност  Македонец 

 

Датум на раѓање 

  

Пол 

 05.12.1974 година 

 
машки 

 

 

2006-сеуште, Центар за ментално здравје” Влае”, при ЈЗУ Психијатриска 

Болница “Скопје”, социјален работник. 

2003-2004, ПЕВ Македонија- Проект за единствена визија (поддружница на 

WSP- International од Женева, во партнерство со ООН) како Истражувач. 

2002-2003, НВО Цивил (Невладина организација за човекови права и развој на 

цивилното општество) како Проект асистент на проектот :” Процес за 

разорожување на Република Македонија”, имплементиран во партнерство со 

канцеларијата на UNDP- Скопје.   

2000-2002, ARC International ( Американски комитет за бегалци) како социјален 

работник во општинскиот центар “Мост”- Куманово. 

1998-2000, НВО Заштита на децата на Македонија (Save the children of 

Macedonia како социјален работник на проектот: “Социјална интеграција на 

децата со посебни потреби во основните училишта во општина Чаир и Шуто 

Оризари. 

1996-1998, НВО Прва детска амбасада во светот “Меѓаши”, волонтер- оператор 

на СОС линијата за деца и млади. 

    
 

  
 

   

   

   

   

 
 
 
 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 
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и обуката 
 
 

 
Изработени трудови 

 2007, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, пријавен докторски труд на Институтот за 

социјална работа и социјална политика при Филозофски Факултет: “Предрасудите на 

лицата со психички растројства и нивната вклученост нa пазарот на трудот”.  

 

2007, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, завршени постдипломски студии на Институтот 

за социјална работа и социјална политика при Филозофски Факултет- Скопје: 

-   научен степен: магистер по социјална политика ( среден успех 9,75). 

- наслов на магистерскиот труд "Социјални услуги на граѓанските здруженија на деца 

под социјален ризик ”. 

1993-1998, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, завршени додипломски студии на 

Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофски Факултет, (среден 

просек (9,40) 

 - наслов на дипломска работа "Европска социјална повелба". 

20/06/1998 - 25/07/1998,  Стипендист на Совет на Европа, успешно положен испит за 

познавање на германски јазик, Колеџ Европа,Касел, Германија. 

14/02/2003- 30/05/2003 специјалистички курс: Улогата на НВО секторот и јакнењето на 

цивилниот сектор: компарација меѓу Република Македонија и Сојузна Република 

Германија, одржан од 14.02- 30.05.2003 година, во организација на Националниот центар 

за континуирано образование и социјален развој, Филозофски Факултет и AGEH; 
 

-Дефектолошка теорија и практика, Втор форум на проектот ”Common voice network 

project”, Филозофски Факултет- Институт за дефектологија, Сојуз на дефектолози на РМ, 

тримесечо списание, јануари – јуни бр.1-2, Скопје, 2009 година. 

-Коавтор на монографијата ЈЗО Психијатриска Болница Скопје - Скопје, издавачка куќа 

“Винсет графика”-Скопје. 

-Автор на прирачникот ”Трансформација на конфликти” за потребите на организираниот 

тренинг ”Трансформација на конфликти” за социјалните работници кои работат во 

здравство, 

-Објавено интервју во научниот весник Akademisher Neuafbau Sudosteuropa, vesnik br. 1/ 

2008, издава  DAAD- Deutscher Akademischer Austausch Dienst 

-Коавтор и член на уредувачкиот одбор на истражувачкиот весник PEV Newsletter, Проект 

за заедничка визија, број 1-2, издаден на ден 29.04.2004 година, издава Датапонс-Скопје 

-Коавтор и член на уредувачкиот одбор на истражувачкиот весник PEV Newsletter, Проект 

за заедничка визија, број 4-5, месец август 2004 година,  издава Датапонс-Скопје 
-Коавтор на научен труд Студенти со инвалидност во високото образование во Република 
Македонија, презентиран на  регионална JFDP меѓународна конференција, 22-24.11.2010 
година, Охрид ( збирката на трудовите во моментов се печатат). 
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2010  Пристапи на лицата со инвалидност во високото образование, регионална 
JFDP меѓународна конференција, 22-24.11.2010 година, Охрид 

2010, Kon `iveewe vo zaednicata, me\unarodna konferencija, 
Skopje, 07-08.10.2010 godina, vo organizacija na ЕАСПД, поддржана 

од  Министерство за труд и социјална политика. 

  

2010 , Metodi i prevencija vo socijalnata rabota vo ramkite na sistemot na mentalno zdravje, 
me\unarodna rabotilnica, DAAD programa, Fakultet za socijalna rabota od Nirnberg i 
Filozofski fakultet-Skopje 

2010, Професионалноста и квалитетот на услугите на социјалните работници 

во службите за ментално здравје, одржана на ден 23.06.2010 година, 

работилница, Скопје,  Здружение на социјални работници на град Скопје, во 

соработка со Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програма 

2010, Јакнење на професионалците од областа ан менталното здравје, 

семинар, Скопје, НВО Добредојде; 

2010, Грижа за лицата со интелектуална попреченост, работилница, одржана 

на ден 15.03.2010 година, во организација на Филозофски Факултет-Скопје и 

IASSAID Academy on Education, Teaching and Research; 

2009, Визии, проекти и што се случува во областа на менталното здравје во 

Југоисточна Европа, летна школа Охрид, Филозофски Факултет –Скопје, во 

соработка со Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програма.  

2009, Како до вистински избор, работилница, Скопје, Стручен состанок во 

организација на Здружението на психијатри на РМ и Лекарската комора на РМ. 

2008, Развој на социјалните сервиси за потребите на граѓаните во локаалната 

заедница, Здружение на социјални работници на град Скопје, во соработка со 

Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програма. 

2008, Едукација на социјалните работници во областа на менталното здравје, 

работилница, Загреб, Хрватска, ДААД програма. 

2007, Континуирана едукација на социјалните работници во областа на 

менталното здравје, работилница, Валона,Албанија, ДААД програма. 

2006, Младинско вработување во Република Македонија, работна 

конференција,  Скопје, организирана од страна на Агенцијата за млади и спорт 

2005,  Градење на мировни кругови и толеранција, тренинг, Скопје, 

организирано од страна на Peacebuilders International, Торонто, Канада 

2003, Улогата на невладиниот сектор во зацврстувањето на граѓанското 

општество: компарација меѓу Република Македонија и Сојузна Република 

Германија, Скопје, Филозофски Факултет 

2001, Тренинг за тренери, Охрид, CRFMS. 

2001, Вештини за деловно комуницирање, семинар, КАДИС. 

2001, Тренинг за справување со трауматските искуства од војната и бегалскиот 

живот, Охрид, НВО Адмира 

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Здобиени во текот на животот и 

кариерата, но кои се покриени со 
формални сертификати и 

дипломи. 
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2001, работа со деца кои потекнуваат од дисфункционални семејства, обука во 

рамките на проектот “Големи и мали”, Охрид, Институт за отворено општество 

“СОРОС- Македонија. 

1999, Македонски одговор на кризата, семинар, Скопје, организирано од страна 

на  Националниот центар за континуирано образование за социјален развој, 

Филозофски Факултет и UNDP.   

1999, Социјален развој во локална заедница, семинар, Скопје, организирано од 

страна на  Националниот центар за континуирано образование за социјален 

развој, Филозофски Факултет и UNDP.   

1999, Намалување на штетите од употреба на дроги, Скопје, Канцеларија на 

ФАРЕ. 

1999, Зацврстување и заголемување на соработката на граѓанските 

организации во РМ, Охрид, НВО Македонски центар за помош на невладини 

организации. 

1998, Едукација за млади едукатори за здрави животни стилови, тренинг, 

Охрид, Здружение за заштита на децата ан Македонија 

1997, Балканска летна школа за студенти за социјална работа, Темишвар, 

организирано од Фондација за отворено општество –СОРОС. 

1996, Борба против сидата, семинар , Скопје, НВО Екилибар – Франција. 
 

 

МАЈЧИН ЈАЗИК 

  

МАКЕДОНСКИ 

 

  
 

Јазик Разбирање Говорење Пишување 

  Слушање Читање Говорна 
интеракција 

Говорење  

 Англиски Одлично Одлично Одлично Одлично Одлично 

 Германски Одлично Одлично Одлично Одлично Одлично 

 Српски Одлично Одлично Одлично Одлично Одлично 

 

   

   

 

 

  

   

 

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Живеење и работење со други луѓе 

во мултикултурни средини, во 
ситуации кадешто комуникацијата е 

важна и ситуации каде што 
тимската работа е неопходна (на 

пример култура и спорт) итн. 

 
13.09.2006 - 26.09.2009, Посета на установи од социјална заштита во градот Нирнберг, во 

организација на Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програмата  

07.05.2006 - 22.05.2006, Стручно усовршување во психијатриските болници во Баварија и 

Клиниката Нирнберг како и пренесување на професионалното искуството од работата на 

социјалните работници во службите за ментално здравје во Република Македонија на 

студентите од трета и четврта година на Факултетот за социјална работа  од Нирнберг 

05.05.2004 - 30.05.2004, реализирање на заеднички истражувачки проект со останатите 

членки на WSP International во Џибути - Африка 

ДРУГИ ЈАЗИЦИ 
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20.06.1998 - 25.07.1998, Стипендист на Совет на Европа, Курс за  професионално 

усовршување на германски јазик, Касел, Сојузна Република Германија.  
 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Координација и администрација на 

луѓе, проекти и буџети; на работно 
место, волонтерска работа (на 

пример култура и спорт) и дома, 
итн. 

 
 

2009, Евалуатор на Националната СОС линија за помош од дроги која работи во рамките 

на Здружението на социјални работници на град Скопје, поддржана од Министерството за 

труд и социјална политика. 

 2008, Член на истражувачкиот тим на Националниот консултант за Република Македонија 

за изработка на истражувачка студија во рамките на проектот “Зацврстување на 

владините институции во борбата против сирамаштијата и социјалната исклученост” 

примена на Отворениот метод на координација, УНДП- Македонија.        

2007, Член на Извршниот одбор на Републичкото здружение на социјални работници на 

Република Македонија  

 2007, Член на Македонското научно здружение за аутизам и реализатор на проектот  

“Common voice network project”. 

2007, Член на Извршниот одбор на Здружение на социјални работници на град Скопје и на 

Секцијата на социјални работници кои работат во здравствениот сектор во РМ. 

 2006,.Активен соработник на програмата за социјалните работници вклучени во службите 

за ментално здравје во Југоисточна Европа и  организатор на континуираната едукација 

на социјалните работници кои работат во здравствениот сектор во Република Македонија 

преку Здружението на социјални работници на град Скопје..  

 
 

 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Работа со компјутери, специфични 

типови на опрема, машини, итн. 

  
 
 
Познавање на Windows и Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Corel Draw, Internet 

 

   

 

ДРУГИ ВЕШТИНИ И 

СПОСОБНОСТИ 
Способности што не се споменати 

погоре. 

  

 

Одлични организациски вештини, одлични комуникациски вештини, тимска работа, работа 
со вулнарабилни групи, способност за креирање и имплементација на проекти, 
креативност. 

 

 

ВОЗАЧКА  ДОЗВОЛА  Да 
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ПРИЛОЗИ  Уверение за завршени магистерски студии на Институтот за социјална работа и социјална 
политика при Филозофски Факултет-Скопје; 

Уверение за завршени додипломски студии на Инстититутот за социјална работа и 
социјална политика при Филозофски Факултет-Скопје; 

Одлука за формирање на комисија за утврдување на оспособеноста на кандидатот за 
научна работа и утврдување на подобноста  на темата за докторска десертација; 

Уверение за познавање на англиски јазик (UPPER-INTERMEDIATE- B), издадена од АРС 
студио- Центар за едукација-Скопје; 

Уверение за положен испит за познавање на германски јазик, од Колеџ ”Европа”- Касел, 
Сојузна Република Германија; 

Препорака за кандидатот, од Проф. Д-р Гертрауд Милер, Декан на Факултет за социјална 
работа од Нирнберг, Германија; 

Препорака за кандидатот за успешно реализиран стручен престој во установите од 
областа ан социјалната заштита и Клиниката Нирнберг, од  Доц. д-р Кнегиња Рихтер-
Соколовска, заменик директор на Клиниката Нирнберг; 

Препорака за  кандидатот за работно место Истражувач од Проф. д-р Ферид Мухиќ, 
директор на ПЕВ Македонија, поддружница на WSP Internacional од Женева, во 
партнерство на Обединети Нации; 

Препорака за кандидатот за работно место социјален работник во општински центар 
“Мост” од Диана Хувер, Координатор за ментално здравјр, ARCИнтернационал, 
Македонија; 

Препорака за кандидатот како Проект координатор од Eва Марсевски,извршен директор 
на Peacebuilders International, Торонто, Канада; 

Препорака за кандидатот како волонтер-социјален работник од Ирена Лучевска, 
Претседател на Здружение за заштита на децата на Македонија, Save the Children of 
Macedonia; 

Примерок од Дефектолошка теорија и практика, Втор форум на проектот ”Common voice 

network project”, Филозофски Факултет- Институт за дефектологија, Сојуз на дефектолози 

на РМ, тримесечо списание, јануари – јуни бр.1-2, Скопје, 2009 година; 

Примерок од монографијата ЈЗО Психијатриска Болница Скопје - Скопје, издавачка куќа 

“Винсет графика”-Скопје; 

Примерок од  прирачникот ”Трансформација на конфликти” за потребите на 

организираниот тренинг ”Трансформација на конфликти” за социјалните работници кои 

работат во здравство; 

Примерок од  научниот весник Akademisher Neuafbau Sudosteuropa, vesnik br. 1/ 2008, 

издава  DAAD- Deutscher Akademischer Austausch Dienst; 

Примерок од истражувачкиот весник PEV Newsletter, Проект за заедничка визија, број 1-2, 

издаден на ден 29.04.2004 година, издава Датапонс-Скопје; 

Примерок од истражувачкиот весник PEV Newsletter, Проект за заедничка визија, број 4-5, 

месец август 2004 година,  издава Датапонс-Скопје; 

Сертификат за посетена работилница- Грижа за лицата со интелектуална попреченост, 

одржана на ден 15.03.2010 година, во организација на Филозофски – Скопје, ISSAID 

Academy of Education, Teaching and Research; 

Сертификат за учество на летна школа:”Визија,проекти и каде оди менталното здравје во  

Југоисточна Европа” од  21-27.08.2009 година, организирана од Филозофски Факултет, 

Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програмата; 

Сертификат за учество “Како до вистински избор” работилница, одржана ан ден 

13.03.2009 година, организирана од страна на Лекарска комора на РМ, поддржано од 

EUFAMI; 

Сертификат за учество “Развој на социјалните сервиси за потребите на граѓаните во 
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заедницата”, работилница, одржана на ден 11-12.09.2008 година, оорганизирано од 

страна на Здружението ан социјални работници на град Скопје, Факултетот за социјална 

работа од Нирнберг и ДААД програмата; 

Сертификат за учество “современи пристапи во дејноста на социјалните работници во 

областа на менталното здравје”, одржана на ден 15-16.05.2010 година, Скопје, 

организирано од страна на Здружението ан социјални работници на град Скопје, 

Факултетот за социјална работа од Нирнберг и ДААД програмата; 

Сертификат за посетен специјалистички курс: Улогата на НВО секторот  и јакнењето на 

цивилниот сектор: компарација меѓу Република Македонија и Сојузна Република 

Германија, одржан од 14.02- 30.05.2003 година, во организација на Националниот центар 

за континуирано образование и социјален развој, Филозофски Факултет и AGEH; 

Сертификат за посетена работилница “Тренинг за тренери”, Охрид, одржана на ден 22.02-

24.2001 година , во организација на Инстититутот за социолошки- политички и правни 

истражувања и CRFMS; 

Уверение за учество на семинар:”Вештини за деловно комуницирање, Скопје, одржан на 

ден 26-28.01.2001 година, во организација на Центарот за обука и развој на кадри, КДС-

Скопје; 

Сертификат за успешно завршена едукација за познавање на компјутерски програми, 

издаден од МИЦ- Компјутерски Центар; 

Сертификат за посетен тренинг: ”Справување со трауматските искуства и бегалскиот 

живот”, Охрод, одржан во месец јануари 2001 година, НВО Адмира; 

Сертификат за учество на семинар ” Заеднички развојни нарушувања кај децата” , одржан 

на ден 03-04.05.2001 година, Клиника за детски болести –Скопје, во организација на НВО 

Болнички волонтеризам; 

Диплома за учество на курсот: “Македонски одговор на кризата”, Скопје, одржан на ден 13-

14.05.1999 година, Националниот центар за континуирано образование за социјален 

развој, Филозофски Факултет и Програмата за развој на Обединети Нации и 

Диплома за учество на курсот:” социјален развој на локалната заедница”, одржан на ден 

14-16.07.1999 година, Скопје, од страна на Д-р. Џафер Џанан- УНДП експерт,  

Националниот центар за континуирано образование за социјален развој, Филозофски 

Факултет и Програмата за развој на Обединети Нации. 

 

  

 

    

 
 
 


