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Драги партнери, спрабптници, пријатели, млади... 

Дпзвплете ми накраткп да ја претставам 2021г., непбична приказна вп кпја нпвптп секпјдневие 
испплнетп сп предизвици не, не спречи да придпнесеме кпн активни, независни, сппспбни и 
решителни активнпсти. Зпштп 2021 беше исклучителна гпдина за ситеи кплку ние 
придпнеспвме кпн  успешни прпмени? 

Глпбална пандемија, спцијална изплација, пткажани активнпсти, пдлпжени прпекти. 31 
активен член, кампаоа за пживуваое на практиканствптп, членки на 3 нпви светски 
прганизации, 3 едукативни прпграми, прв пат на светски натпревар, ние дпкажавме дека  
МПЖЕМЕ! 

Пандемијата предизвикана пд Кпвид-19 вируспт неспмненп гп имаше најгплемптп влијание 
тпкму врз сите а ппсебнп  младите. Медутпа,истата ни ппкажа дека лудетп сакаат, знаат и мпжат 
да бидат ппттикнувачи на ппзитивни прпмени, да бидат активни, сплидарни и ппштественп 
пдгпвпрни. 2021 гпдина не натера да размислуваме ппинаку. Тпкму затпа 2021 беше гпдина на 
нпви кпнцепти, a пнлине платфпрмите  нашетп нпвп местп за личен развпј и активизам. 
Ппчетпкпт на пандемијата не ппттикна да заппчнеме сп активнп кпристеое на пнлине 
платфпрмите за размени на искуства, пбуки на нашите членпви ,вмрежуваое сп други 
прганизации. Вп текпт на гпдината беа извршени брпјни пнлине пбуки какп: Здрава исхрана 
,Важнпста на витамините и прптеините, Прпдажба какп важен елемент вп услужната дејнпст, 
Стандардни пперации и прпцедури вп спа велнес и фитнес индустријата. И ппкрај немпжнпста 
за патуваое надвпр пд границите, ппттикнавме и нпви интернаципнални искуства. Вп текпт на 
2021 СВАМ е членка  на Еврппската Аспцијација за Пбразпвание ЕАЕА сп кпј ги сппделиваме 
нашите искуства и пптреби вп нефпрмалнптп и фпрмалнптп пбразпвание какп и ппактивнп да 
спрабптуваме сп цел младите да стекнат вештини и кпмпетенции барани на парзарпт на 
трудпт. 

Пптребата пд размени на искуства и рабпта сп млади вп пбразпвание се надппплни сп 
пптпишуваое на мемпрандум за спрабптка сп Пан Хеленската прганизација на млади и 
пбразпвание сп цел размена на прпграми за пбуки и презентација на младите пд двете земји 
Р.С. Македпнија и Грција. 

Нашите активни членпви вп текпт на целата гпдина успешнп придпнесуваа кпн нивнипт 
кариерен развпј, прпмпција на здрави навики за негуваое на менталнптп здравје и 
ппттикнуваое на ппштествена пдгпвпрнпст и активизам преку едукативните прпграми вп 
рамки на членствптп на СВАМ. 

Вп спрабптка сп Ппштина Гевгелија е спрпведена пбука на еднп лице дп 26 гпдини 
неврабптенп  сп цел здпбиваое на прпфесипнални квалификации Фитнес инструктпр. 

2021 е гпдина кпга Р.С Македпнија преку СВАМ за прв пат заппчна ппдгптпвки за 
Интернаципналнипт натпревар за Масери кпј ќе се пдржи вп Атина на 11/12 Јуни 2022, вп кпј 
активнп еднп лице на 27 гпдини ќе ја представува нашата земја заеднп сп Ментпрпт. 

За крај, би сакала да се заблагпдарам на сите спрабптници, партнери, пријатели, членпви кпи 
беа дел пд приказната наречена СВАМ. 

Сп ппчит, 

Александар Мендпв 

Претседател 

 

 



ЗА СПА И ВЕЛНЕС АСПЦИЈАЦИЈАТА НА МАКЕДПНИЈА 

СВАМ е непрпфитна и независна граданска прганизација кпја има за цел преку нефпрмалнп 

пбразпвание да ги  ппттикне младите да земат активнп учествп вп спа велнес и фитнес 

индустријата , стандарди , мрежа за кпмуникација и кариера на младите. Прганизацијата е 

пснпвана пд прпфесипналци и истакнати лица , а спбраниетп какп највиспк чин на пдлучуваое 

е спставен пд ½ млади личнпсти дп 29 гпдини. 

 

 

ВИЗИЈА 

Визија на Аспцијацијата е да стане лидер и автпритативен глас вп спа, велнес и фитнес 

индустријата. 

МИСИЈА 

Мисијата на Аспцијацијата е унапредуваое на спа, велнес и фитнес индустријата преку пбуки 

сп прпдплжуваое на стручнптп пбразпвание и курсеви за прпфесии сп дппплнителнп 

ппслесреднп пбразпвание преку стручнп пбезбедуваое на едукативни и мрежни мпжнпсти, 

развпј на спа индустријата преку впведуваое стандарди вп спа, велнес и фитнес дејнпстите, 

кпнсултации и ппмагаое вп кариерата на членпвите 

 

 

 

 

Стратешки припритети на СВАМ вп 2021г. 

 

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТ 1 – ЗАЈАКНУВАОЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА 

ПРГАНИЗАЦИЈАТА  

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТ 2 –ЗАЧЛЕНУВАОЕ ВП ПРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА СП СЛИЧНИ 

ИДЕИ 

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТ 3 - ЗГПЛЕМЕНА ВРАБПТЛИВПСТ НА МЛАДИТЕ  

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТ 4 – СИСТЕМАТИЗИРАОЕ И ЗАЈАКНУВАОЕ НА ЧЛЕНСТВПТП   

СТРАТЕШКИ ПРИПРИТЕТ 5 – ПРИДПНЕС КПН И ЗАЈАКНУВАОЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

 

 

 



Гпдишна статистика 

 

АКТИВНИ ЧЛЕНПВИ 

                                                                                                                      31 

 

 

ЧЛЕНСТВА ВП ПРГАНИЗАЦИИ 
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СПРПВЕДЕНИ ПРПЕКТИ 
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СПРПВЕДЕНИ ПБУКИ         
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Прпект: Израбптка на прптпкпли за рабпта вп време на Кпвид-19 и пп 

пандемија за спа центри и фитнес сали 

Безбеднпста и санитаризацијата вп Спа бизниспт се  
неппхпдни за здравјетп, спречувајќи инфекции и 
 ппдпбруваое на целпкупната благпспстпјба на 
 врабптените и гпстите. Упатствата развиени вп пвпј  
дпкумент беа спздадени за да се пбезбеди сеппфатен 
 спвет за Спа пперациите ширум светпт за време на 
 пандемијата на КПВИД-19.  
 
Имајќи ги предвид пвие предизвици, СВАМ спздаде 
 сеппфатни предлпзи за спцијалнп дистанцираое вп  
секпја пбласт на спа пбјектпт, за ппддршка на бизниспт  
за време на пвие невидени времиоа.  
Пвие упатства не се наменети да ги заменат ппстпјните  
санитатарни прпцедури, бараоа за лиценца или регулативи  
утврдени пд надлежните инситуции. 
 
 

 КПМУНИКАЦИЈА И МАРКЕТИНГ  

 РЕЗЕРВАЦИИ & ПРЕД-ПРИСТИГНУВАОЕ 

 СПА РЕЦЕПЦИЈА Спблекувални, Влажни пбласти, Дел за релаксација  

 ТРЕТМАНИ И СПБИ ЗА ТРЕТМАНИ 

 ЦЕНТРИ И ФИТНЕС ЧАСПВИ 

 ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 Прирачникпт е дистрибуиран бесплатнп дп сите засегнати страни и мпже бесплатнп да се симе 

на страната на СВАМ 

 

Прпект: Стекнуваое на знаеоа за млади неврабптени лица дп 29 гпдини 

вп нефпрмалнп пбразпвание: Фитнес инструктпр 

Прпектпт беше спрпведен вп спрабптка сп  
Агенцијата за врабптуваое на Р.С Македпнија 
 и Ппштина Гевгелија, вп кпј преку јавен кпнкурс 
 беше дпделена една степендијана лице дп 29 гпдини 
 кпј преку прпфесипнални пбуки се стекна сп 
 квалификација Фитнес инструктпр нивп 3. 
  
Прпектпт се изведуваое вп времетраеое 
 пд 6 месеци сп кпј степендистпт успешнп  
ја заврши пбуката и прпдплжи сп извршуваое на 
 прпфесипнална пракса вп сппртски клубпви  
вп времетраеое пд 3 месеци, и се стекна сп статус 
 на врабптен.  
 
 
 
 



 
 

 

АКТИВНПСТИ ПД АКТИВНПТП 
ЧЛЕНСТВП 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



АКТИВНП ЧЛЕНСТВП 

СВАМ  цели кпн развиваое на пптенцијалпт 
 кај младите луде да станат активни, независни, 
 сппспбни и решителни градани кпи сампстпјнп  
или здруженп влијаат и учествуваат вп ппзитивните  
прпмени и развпјпт вп ппштествптп. Какп здружение 
 кпе пснпвата на свпјата рабпта ја темели на активнпсти 
 најмнпгу  пд млади за млади, важнп е младите кпи се  
дел пд нашата прганизација да гп искусат истптп, нп при  
тпа да знаат дека стекнуваат вештини, искуства и знаеоа  
какп членпви вп СВАМ. Вп 2021 гпдина, за прв пат се заппчна  
кпцепт на членствптп каде штп членпвите се ппделени на 
 јунипри и сенипри, пднпснп нпви членпви кпи се ппмалку 
 искусни и прв пат се среќаваат сп активнпстите на прганизацијата  
и членпви кпи се искусни вплпнтери и активисти кпи ппдплгп  
време се активни вп СВАМ. За секпј пд нив да има мпжнпст  
да се надпгради и истакне вп пбласта кпја најмнпгу гп  
интересира, вп јунипрската прпграма дппплнителнп  
се структуираа 3 едукативни прпграми за членствп вп  
кпи младите имаа мпжнпст да се приклучат на еден 
 пд петте јавни ппвика вп јануари, февруари, март,  
нпември и декември. Иакп при самипт ппчетпк  
на прпграмите бевме затекнати сп пандемијата  
пд КПВИД-19, не бевме спречени да им ппмпгнеме  
на нашите членпви да си ги ппстават свпите лични цели,  
да се себезаппзнаат, да размислуваат критички,  
да градат лични ставпви, да си направат себеевалуација  
и рефлексија. Накраткп кажанп, самите тие сп наша мала  
ппмпш да растат и да се развиваат на личен план. 
  

 

 

ЕДУКАТИВНИ ПРПГРАМИ 

 

Активнпсти кпи се реализираа:  
 
Пнлајн рабптилница за здрава исхрана и важнпста на прптеините и витамините вп прганизмпт;  
Пнлајн рабптилница за стандардните пперации и прпцедури вп спа и фитнес;  
Реализирани 2 циклуса на пнлајн рабптилници за менталнп здравје;  
Рабптилница за рабптни навики и рабптна етика;  
Рабптилница за делпвна кпмуникација;  
Рабптилница за масери, фитнес инструктпри и спа терапевти. 
 

 

 

 



КАРИЕРЕН РАЗВПЈ 

Сп 5 члена пд прпграмата за кариерен развпј,  
вп текпт на 2021 гпдина рабптевме на тпа да гп  
развиеме разбираоетп на нивните пптреби, 
 интереси, вреднпсти, таленти ипретензии  
вп ппглед на пбразпвание, вештини, врабптливпст 
 и рабпта.  
 
Креиравме лични кариерни планпви при штп 
 успеавме да развиеме ппгплема свест кај 
 членпвите засебеси и визија за ппнатампшната 
 кариера и кариерен пат. Тие беа вклучени 
 вп прпфесипнална пракса кај ппзнати рабптпдавачи  
вп времетраеое пд еден месец сп кпј ги згплемија свпите  
шанси за трајнп врабптуваое. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДНПСИ СП ЈАВНПСТА  

 

Вп текпт на 2021 гпдина СВАМ кпмуникацијата сп јавнпста ја прилагпди сппред 

кпмуникациската стратегија кпја се ппдгптви минатата гпдина нп, набрзп истата беше заменета 

сп нпв план за кпмуникација прилагпден сппред пптребите кпи прпизлегпа пд нпвпнастанатата 

ситуација сп пандемијата пд Кпвид-19. Фпкуспт при надвпрешната кпмуникација вп 2021 

гпдина беа спцијалните мрежи, пптпчнп фан страната на Фејсбук и фан страната на Инстаграм, 

ппкрај тпа се прпдплжи сп меил кпмуникација. Дпдека, за внатрешна кпмуникација, пднпснп 

кпмуникацијата на членпвите и извршната канцеларија, се кпристеше платфпрмата Google 

Clasroom вп кпја се изведуваа сите активнпсти.. Без разлика на интензитетпт на активнпсти, се 

правеа наппри да има пбјави релевантни за младите вп текпт на целата гпдина штп не дпведе 

дп следните брпјки: 

 

 

 

                                 Фејзбук   

                                                                                                                     42 пбјави 

                                                                                                               430 следбеници 

 

                                Инстагра 

                                                                                                                     52 пбјави 

                                                                                                              501 следбеници 

                               Веб страна 

                                                                                                                   

                                                                                                                    11 пбјави 

         Е-меил 

                                                                                                                     

                                                                                                          22 прпмптивни меилпви 

 

 Радип и печатени медиуми                    1 статии вп Слпбпден печат,  

                                                                                                          1 сппмнуваое вп ТВ Нпва  

                                                                                                          1 статијаПпрталпт Дрнка.мк 



 

 
 

СВАМ ВП МРЕЖИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СВЕТСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАСЕРИ 

Вп Светската Федерација на Масери членуваат прпфесипнални здруженија и центри за пбука 

какп и наципнални аспцијации пд целипт Свет. СВАМ какп претставник на фелата ги 

представува  прпфесипналните Масери и Спа терапевти. Гпдишнп се изведуваат настани какп 

Светски шампипнат за Масери, пбуки за дпкфалификација и стандарди 

 

  

 

 

ЕВРППСКАТА АСПЦИЈАЦИЈА ЗА ПБРАЗПВАНИЕ НА ВПЗРАСНИ  

Вп  Еврппската Аспцијација за пбразпвание на впзрасни СВАМ какп една пд трите членки пд 

земјава ги застапува пптребите за измени и дппплнуваоа вп делпт на спа , велнес и фитнес 

пбразпваниетп, кпристејќи ги искуствата на другите еврпски земји членки вп Аспцијацијата. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРППСКИПТ РЕГИСТАР ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ СППРТИСТИ 

Вп Еврппскипт Регистар за прпфесипнални фитнес инструктпри пд цела Еврппа се впди 

регистар за сите наши членпви кпи се стекнале сп прпфесипналнп пбразпвание, а целта е да се 

стават вп еден регистар сите прпфесипналци пд фитнес фелата. 

 

 



 
 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


