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ПРОЕКТ „Од замисла до реализација – Модел за вистинско вклучување во образование“ 
Проектот е финансиран од Европската унија, под-грант на проектот „Градење на посилно граѓанско 
општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите „ во 

рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015,  
EuropeAid/151569/DD/ACT/MK имплементиран од Ромски ресурсен центар (РРЦ) од Скопје во 

партнерство со Центар за семејно и детско згрижување (КМОП) од Атина 
 

 
 
 
 
 
 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамките на проектот кој што е финансиран од Европската 
унија, а е под-грант на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на 
напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ во рамките на ИПА Програмата за 
поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015,  EuropeAid/151569/DD/ACT/MK имплементиран од 
Ромски ресурсен центар (РРЦ) од Скопје во партнерство со Центар за семејно и детско згрижување 
(КМОП) од Атина, објавува повик до заинтересирани студенти и алумни на Ромаверзитас за 
ангажирање на тутори за спроведување на дополнителна образовна поддршка за ученици Роми. 
 
Краток опис на проектот 
 

Република Македонија “де-јуре” има изворедна легислатива која што овозможува вклучување на сите 
деца во образование, дури и предничиме со задолжителното бесплатно средно образование. Тука се и 
афирмативните акции и законот за спречување и заштита од дискриминација. Меѓутоа “дефакто” 
ситуацијата на терен се разликува и во одредени примери и исклучоци теоријата не соодејствува со 
праксата. Постојат деца од ранливата категорија (пред се деца од исклучиво сиромашни семејства, деца 
на улица или деца од родители сместени во импровизирани живеалишта, колективни центри или пак 
најново “деца од под кале”) кои што никогаш не посетувале формално образование. Овие деца ниту 
биле примени, ниту пак биле во некаков список за пристап до градинка или училиште. Претпоставуваме 
дека оваа ситуација со оваа категорија на ранливи лица Роми од исклучително сиромашни семејства е 
иста или слична и во основно и средно образование. 
 
Оваа инцијатива/проект има за цел  
▪ Да ги зголеми напорите за вклучување на ромските деца во образовните установи;  
▪ Да застапува акции за образовно вклучување на деца исклучени од редовниот образовен процес;  
▪ Да ја подигнува  свеста на родителите за важноста на образованието;  
▪ Да го поттикне  спроведувањето на постоечкото законодавство;  
▪ Да овозможи зголемување на знаењето за прашања кои се однесуваат на вклученоста на Ромите во 

образованието;  
▪ Да отвори јавна дискусија за  модел – што ќе овозможи реално вклучување на сите деца во 

редовното образование коишто се во иста или слична ситуација. 
 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 
објавува 

Јавен оглас 
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Целта на овој проект е да ја адресира разликата помеѓу - запишувањето, пристапот, можностите и 
реалното вклучување на ромските деца од исклучиво сиромашни семејства  во редовното образование.  
Проектот предвидува ангажман на (3) три лица за спроведување на туторска поддршка на деца за 
стекнување и унапредување на основни вештини – кои што се потребни во образовниот систем. 
 
Во рамките на оваа активност во период од 4 месеци ќе бидат ангажирани 3 тутори кои што два пати 
неделно по еден и пол час (90 минути) ќе работат со овие деца, заради оспособување и стекнување 
на основни вештини кои се неопходни во процесот на редовното образование. Имајќи во предвид 
дека овие деца никогаш досега не биле вклучени во редовното образование овие основни вештини 
се неопходни.   
 
Потребни квалификации на заинтересираните лица : 
▪ Одлична писмена и усна комуникација; 
▪ Способност за работа во еден динамичен контекст; 
▪ Креативен начин на размислување и став за актуелните состојби и предизвици на ромската заедница 

и општеството; 
▪ Силна мотивација; 
▪ Познавање на ромскиот јазик ќе се смета како предност; 
▪ Активни лица кој што се стремат кон учење и постигнување на резултати на индивидуално и 

колективно ниво. 
 
Времетраење на активностите : 4  месеци 
 
Износот на месечниот надоместок е 100 бруто евра во денарска противвредност за 4 месеци ангажман. 
 
Начин на пријавување и краен рок на пријавување 
Заинтересираните лица треба да испратат: 
▪ Кратка биографија (CV); 
▪ Мотивационо писмо до најмногу една страна. 

 
Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на емаил адресата 
office@romaversitas.org.mk,, со назнака „за Тутори за проектот Од замисла до реализација – Модел за 
вистинско вклучување во образование“ во предметната линија , најдоцна до 13 март 2018, до 16 часот. 
 
Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани 
„РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 09.00 до 17.00 часот или на 
електронски пат на емаил адресата: office@romaversitas.org.mk  
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