
 

 

 

 

Проектот "Мобилни ромски книги" е младинска размена организирана во рамките на програмата 

Млади во акција (Nr2017- 3-TR01-KA105-048556), со финансиска поддршка од Европската комисија, 

која ќе се спроведува во Медитеранската федерација за здруженија на Ромите / Мерсин / Турција, 

помеѓу 5 април - 14 април 2018 година. 

Овој проект има за цел да помогне во разбирањето на историјата, културната структура, тешкотиите 

и неправдите на Ромите во Европа.Истотака, проектот има за цел да го развие и знаењето и 

разбирањето на младите за активно европско граѓанство околу вредностите на Европа, но, исто така, 

да гради вештини за толкување на реални (најчесто неискажани) приказни од реалностите на Ромите 

до други млади луѓе во Европа.Овој настан има посебна цел да ја подигне свеста и да иницира 

критичко размислување кај младите европски граѓани за Анти-циганизмот и неговите историски 

корени во Европа. 

Проектните активности ќе бидат организирани со користење на креативниот метод на Living Library. 

Таа треба да го осветли контекстот на реалните ситуации со Ромите во различни земји на ЕУ. Со 

силна димензија на зајакнување, учесниците ќе бидат поддржани да станат посредници, модели, 

олеснувачи и агенти на промени во нивните заедници. 

Цели на проектот: 

• Да се развијат вештините на младинските лидери за да се примени Living Library како неформален 

образовен метод во нивната работа со младите луѓе; 

• Да се подигне свеста за дискриминацијата и анти-циганизмот и нивните негативни последици за 

младите Роми кои ги доведоа до социјално исклучување; 

• Да се разменат и споделат реалностите за маргинализацијата и социјалната исклученост со кои се 

соочуваат младите Роми од различни европски земји; 

• Да се промовира толеранција и почитување на човековите права; 

• Да иницира / организира младински проекти во други локалитети кои дополнително ќе ја подигнат 

свеста и ќе обезбедат простор за интеграција на младите Роми во општеството. 
 

Очекувања после проектот: 

• Да се организира јавен настап за застапување организиран од учесниците; 

• Да се изгради платформа за застапување на Ромите основана за подигнување на свеста; 

• Локални кампањи ќе бидат организирани во 6 земји со користење на методологијата на Living 

Library за неформално образование; 

• Сите учесници треба да добијат сертификат YOUTH PASS; 

• Околу 200 активисти, студенти, претставници на организации и институции, медиуми и локални 

жители да присуствуваат на јавниот настан; 

• Бележник на впечатоци споделени со сите партнери за спомени и инспирација; 
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Logistics 

Пристигнување - на 5 април 2018 година 

• Организирајте го вашиот превоз од Скопје до аеродромот во Истанбул (аеродром Ататурк или 

Сабиха Гёкчен) па до аеродромот Адана. Организаторите ќе ве земат од аеродромот во Адана со 

организиран превоз. 

 

Враќање - на 14 април 2018 година 

• Ве молиме имајте предвид дека организаторите нема да обезбедат дополнително сместување 

надвор од датумите на обуката! Доколку сакате да патувате на други датуми од датумите на обуката, 

ве молиме контактирајте ги организаторите за одобрување пред да ги купите билетите! 

 

• Ве молам внимателно планирајте го своето патување: во случај вашите патувања да се разликуваат 

од оние споменати погоре, организаторите можеби нема да можат да ви надоместат! 

• Учесниците ќе бидат земени од организаторите на аеродромот во Адана и ќе бидат однесени во 

хотелот на денот на пристигнување ден и назад до аеродромот за заминување. 

 

ПАТУВАЊЕ - ПРАВИЛНИК 

Надоместоците ќе бидат исплатени 50% за време на активноста и 50% по настанот врз основа на 

правилата на Националната агенција на Турција и само по испраќање на оригинални докази (boarding 

pass); 

• Надоместот на патните трошоци ќе се врши само доколку присуствувате во текот на сите денови 

на настанот и ги поднесете оригиналните патни билети со пасош, потврди, фактури. Исто така, 

според Турската Националната агенција регулатива и Турскиот даночен систем, ни треба доказ за 

плаќање - ако плаќате во готово, тогаш треба да ни го испратите потврда за тоа плаќање и ако плаќате 

со кредитна картичка / банкарска уплата - потребен ни е изводот на сметката / изводот на кредитна 

картичка / извод од банка. 

Надоместот ќе се изврши во евра, без оглед на валутата наведена на билет и приемот / фактурата. 

Сите билети купени во локална валута различна од евро, потоа ќе бидат конвертирани и пресметани 

според девизниот курс од месецот кога биле купени билетот, како што е наведено на официјалната 

веб-страница на Европската комисија на http: // ec. europa.eu/budget/inforeuro/. 

Ќе бидат надоместени само патни трошоци максиумум 270 EUR по учесник. 

Известување 1: Учесниците се молат да го организираат својот превоз на најекономичен начин и со 

користење на летни летови и промотивни опции. 

Известување 2: 5 евра по учесник ќе бидат одземени за патување Адана аеродром - Мерсин Хотел 

и назад Мерсин Хотел - Адана аеродром. 

Надоместок за учество: Наместо надомест за плаќање, ве молиме внесете: Книги, документи, 

фотографии, истражувачки материјали за Ромите во вашата земја. Историја и традиционална аудио 
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/ видео / фотографија или какви било креативни материјали поврзани со Ромите ќе бидат ценети! 

Тоа ќе се смета за донација за истражувачкиот центар и музејот! 

• Учесниците ќе бидат сместени во простории со 2/3 учесници од ист пол во хотел во Мерсин / 

Турција. 

• Сместувањето ќе се наоѓа во центарот на градот и е безбедно место. 

• Местото на сместување ќе биде обезбедено многу наскоро, бидејќи нашата организација се обидува 

да се ангажира хотел подготвен да ги прифати сите активности и интеркултурни настани како 

агенда! 

• Бањи и тоалети се достапни во секоја соба. Слободно носете свои крпи и предмети за лична нега! 

• Оброк е предвидед 3 пати на ден со две кафе/чај паузи. Ве молиме известете однапред ако имате 

посебни потреби на исхрана (вегетаријанец, веган, без свинско месо, алергии, специјални диети 

поради медицинско лекување итн.) во формуларот за апликација. 

Начин на аплицирање: 

За да аплицирате пополнете ја апликација во прилог (ЛИНК ДО АПЛИКАЦИЈАТА) и пратете ја на 

office@romaversitas.org.mk најдоцна до 14 февруари 2018год. Тимот на Ромаверзитас ќе избере 

учесници и ведаш ќе ги информира и ќе стапи во контакт со организаторите. 

 

http://romaversitas.org.mk/doc/2018/02/Application-Form_Mobile-Roma-Books_Mersin_ROMAVERSITAS-MACEDONIA%20(1).doc
mailto:office@romaversitas.org.mk

