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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” со поддршка на Канцеларија за ромски 

иницијативи – Будимпешта, Фондација отворено општество, во рамките на Барвалипе-

Македонија, подготвителна фаза за подготовка на Програма за лидерство насочена кон Роми 

со завршено високо образование, објавува повик до заинтересирани субјекти (НВОи, алумни, 

истражувачки организации и др). 

 

Истражувањето треба да биде насочено кон подготовка на основна студија која што ќе опфаќа: 

 

1.Анализа на контекстот, главните трендови и минатите случувања кои влијаат врз водството 

на Ромите во Македонија. Разработена теорија на промени која се состои од главна хипотеза и 

претпоставки за најдобрите методи за постигнување на видливо, позитивно влијание врз 

животот на ромската заедница.  

 

Подготовка на главна амбиција која произлегува од контекстуалната анализа, фокусирајќи се на 

она што ќе се постигне во наредните 3 години, и раководејќи се на главните столбови на 

Лидерската школа: зајакнување на политичкиот идентитет на Ромите, самодоверба и водство 

како збир на вештини и знаења за водство на луѓе, организации, способност за креирање и 

употреба на анализа на политики како доказ, водење на јавниот дискурс и сл. 

 

2.Идентификување на сегашната фаза на млади Роми (матуранти, студенти од претпоследна и 

последна година на студирање и дипломирани, алумни кои што се вработени и невработени) и 

мислењата на засегнатите страни, НВОи и политички партии  за теми релевантни за Лидерската 

школа;  

 

3.Проценка на сегашното ниво на лидерство и релевантните вештини на младите Роми. 

Директно вклучување на младите Роми во дизајнирањето на програмата преку отворање 

простор за предлагање на вештини, знаења и практики кои се потребни во иднина за нивниот 

развој на лидерството. 

 

Наодите од основната студија, научените лекции и предложените методи за истражување и 

анализа ќе служат како основа за избор на клучните модули на Лидерската школа.  

 

Во рамките на основната студија се препорачува и тестирање на основните претпоставени 

предизвици и претпоставки: 

▪ Недостаток на иницијативност и свест за придонес кон поширокиот заеднички интерес; 

▪ Индивидуализмот на новите генерации станува препознатлив тренд наспроти солидарноста и 

колективизмот; 

▪ Станува сè потешко да се воспостават заедници и коалиции врз основа на доверба и интереси 

во корист на колективното. 

 

 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 

објавува 

Повик за подготовка на основна студија 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Romaversitas+Macedonia/@41.9871144,21.433728,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3b0bf48b38c94c6c!8m2!3d41.9871144!4d21.433728
https://www.romaversitas.org.mk/
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Потребни квалификации : 

▪ Минимум две години искуство во спроведување на истражувања поврзани со Ромите; 

▪ Способност за работа во еден динамичен контекст; 

▪ Силна мотивација и самоиницијативност; 

▪ Познавање на состојбите со ромските студенти, алумни и НВОи; 

▪ Познавање на ромскиот и англискиот јазик ќе се сметаат како предност. 

 

Времетраење на активностите: Март – Мај 2018 година  

 

Висината на авторски надоместок предвиден за подготовка на основната студија е 1320 

УСД бруто износ во денарска противвредност за целиот период на ангажирање. 

 

Начин на пријавување и краен рок на пријавување 

Заинтересираните субјекти треба да испратат: 

▪ CV на водечкиот експерт или тимот кој што ќе биде ангажиран за подготовка на основната 

студија; 

▪ Главни референци од минимум две подготвени истражувања; 

▪ Предлог концепт, постапка и методологија за подготовка на основната студија. 

 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на емаил адресата 

office@romaversitas.org.mk, со назнака „Повик за истражување за подготовка на основна 

студија“ во предметната линија , најдоцна до 29 март 2018, до 16 часот. 

 

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на 

граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 075/420 701, секој работен ден од 10.00 до 

18.00 часот или на електронски пат на емаил адресата: office@romaversitas.org.mk
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