
    

 
 

ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ  
ФОНДАЦИЈАТА PEXIM И CAMBRIDGE OVERSEAS TRUST ФОНДОТ 

 

145.000 ЕВРА ДОДЕЛЕНИ ПРЕКУ  
СТИПЕНДИЈАТА PEXIM КЕМБРИЏ 

 
 
СКОПЈЕ – Михаил Петрески, Претседател на Фондацијата Пексим (PEXIM) во 
сабота на 4-ти септември во 12 часот во просториите на Министерството за 
Образование заедно со Мајкл О’Саливан (Michael O’Salivan) директор на Фондот на 
Кембриџ за стипендирање на студенти од земји кои не се членки на Европска Унија 
(Cambridge Overseas Trust), ќе потпишат Договор за соработка.  Со овој договор се 
формира програмата Стипендија PEXIM Кембриџ со цел поддршка на студентите од 
Македонија да го продолжат на своето школување на овој престижен Универзитет.   

 
На потпишувањето ќе присуствува Министерот за образование, г.дин Никола Тодоров. 
  
Оваа година фондацијата PEXIM, во партнерство со Cambridge Overseas Trust фондот, 
вложи вкупно 145.000 Евра за школување на своите стипендисти. На овој настан, 
Фондацијата PEXIM ќе ги додели овогодинешните стипендии на Дамјан Денковски, 
Ивана Матеска и Александар Митов. 
Веруваме дека по пат на лобирање и подигнување на видливоста на студените од 
Република Македонија, ќе помогнеме во обезбедување на дополнителни финансии 
директно од поединечните колеџи во Кембриџ за сите останати студенти на кои им е 
понудено место.  
 
Покрај финансиската поддршка, Фондацијата PEXIM особено внимание посветува на 
„leadership development“, т.е. обезбедување на адекватно вработување за нашите 
стипендисти кои имаат обврска да се вратат во Македонија. За постигнување на оваа 
наша цел, соработката со Владата на Република Македонија и Министерството за 
Образование ни е од големо значење. Свесни сме дека студените и кои  одлучат да се 
вратат во својата земја по студиите надвор, често не се користат на најдобар начин што 
дополнително влијае на одливот на добро школуван кадар од земјава.   
 
Новинарите заинтересирани за присуство на овој настан да дојдат во 
просториите на Министерството за образование, во сабота 4-ти септември во 
12:00часот  
 
Фондацијата PEXIM е приватна, непрофитна фондација за стипендирање на студенти од 
Република Македонија и Србија на Универзитетот Кембриџ, а кои се обврзуваат дека ќе 
се вратат во својата земја и ќе се стават на располагање на државната администрација, 
образованието како и на приватниот сектор се со цел да придонесат кон ЕУ 
интегративните процеси и економската конкурентност на земјата. 
 
За повеќе информации во врска со овој настан можете да ја контактирате Вања 
Мирковски vanja.mirkovski@peximfoundation.org или на телефонскиот број 071 211 780.  
За повеќе информации околу Фондацијата PEXIM: www.peximfoundation.org. 

ПОКАНА ЗА МЕДИУМИ 
 
 

Скопје, 
03.09.2010. 
 


