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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” објавува Повик за волонтери кои ќе даваат 

знаења, вештини и услуги во корист на Ромаверзитас и заедницата, повремено или 

редовно, на доброволна основа, без финансиска добивка, во времетраење и честота 

зависно од желбата и можностите на волонтерот. 
 

Опис на волонтерството  
 

Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини 

и/или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други 

институции, на доброволна основа и без финасиска или друга лична добивка. 

 

Волонтирањето е активност која е мотивирана од слободната желба на лицето кое 

волонтира, и не е мотивирано од желба за материјална или финсиска добивка или 

надворешен социјален, економски или политички притисок. 

 

Волонтер е физичко лице кое дава услуги, вештини и знаења во корист на други лица, 

органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финасиска или друга 

лична добивка. 

 
Права на 

волонтерот 

Придобивки на 

волонтерот 

Должности на Ромаверзитас 

 Да му се дефинираат 

соодветни работни 

задачи; 

 Да му се споделат 

информации и едукација; 

 Да добие соодветно 

место за работа, опрема и 

материјали за 

извршување на работните 

задачи; 

 Да биде третиран како 

соработник и да работи 

како член на тим; 

 Да добие редовни 

консултации и повратен 

одговор; 

 Да му се обезбеди 

заштита на приватноста и 

личните податоци. 

 Да даде доброволен придонес 

за развојот на заедницата и 

општеството; 

 Да стекне знаења, вештини и 

искуство; 

 Да добие можности за личен и 

професионален развој; 

 Да добие поддршка и 

насочување; 

 Да се стекне со пријателства и 

социјални контакти; 

 Да се стекне со признание за 

доброволниот придонес; 

 Да се стекне со волонтерска 

книшка 

 Да се стекне со 

Препораки/Референтни писма. 

 Да обезбеди услови за 

вршење на волонтерската 

работа; 

 Да определи одговорно лице 

за помош и поддршка при 

извршување на работни 

задачи на волонтерот; 

 Да обезбеди заштита на 

приватноста и личните 

податоци; 

 Да води евиденција на 

волонтерската работа на 

волонтерите; 

 Да му издава на волонтерот 

волонтерска книшка; 

 Да оддава признание на 

волонтерот за волонтерскиот 

труд; 

 Да издават препораки на 

барање на волонтерот. 

 

 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 

објавува 

ПОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ 
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Опис на волонтерската работа во Ромаверзитас 
 

Волонтерот на Ромаверзитас се очекува да извршува волонтерска работа со намера да даде 

придонес во вклучување на матуранти Роми во високото образование; академска 

поддршка и развој на студентите Роми; личниот и професионалниот развој на студентите 

и дипломираните Роми на најмалку додипломски студии; учество и активизам на младите;  

зајакнување на ромскиот идентитет и слично. 
 

Волонтерот на Ромаверзитас се очекува да извршува волонтерска работа во следниот 

опсег: 

-помош и поддршка во спроведување на активности/настани; 

-помош и поддршка во процесот на креирање, водење и регулирање на документација; 

-помош и поддршка во административни работи; 

-помош и поддршка во развојот на веб страницата на организацијата; 

-помош и поддршка во односите со јавноста; 

-помош и поддршка во развојот на мултимедијални содржини (фотографии и видео); 

-помош и поддршка во дизајнирање на материјали; 

-помош во преводи и уредување на документи; 

-волонтерско учество во органи и тела на организацијата согласно статутот на 

организацијата; 

-волонтерско спроведување на одредени професионални услуги (консултантски, правни, 

сметководствени, финансиски, ИТ, новинарски, и слично); 

-волонтерско учество во мобилизирање на парични средства; 

-волонтерско учество во активности за лобирање и застапување. 
 

Ромаверзитас ќе ја дефинира волонтерската работа на волонтерот во согласност со 

можностите во Ромаверзитас и неговите знаења, вештини, интереси и искуства. 
 

Регулирање на волонтерската работа во Ромаверзитас 
 

Волонтерот во Ромаверзитас може да извршува волонтерска работа во одреден обем/број 

на волонтерски часови и временски период согласно желбата и можностите на волонтерот 

во рамки на политиката за волонтирање на Ромаверзитас. Волонтерот може да извршува 

најмногу 36 волонтерски часови во текот на еден месец. 
 

Волонтерската работа во Ромаверзитас може да се спроведе во период од Ноември 2018 до 

Август 2019. 
 

Ромаверзитас ќе води евиденција на волонтерската работа на волонтерот, пришто ќе се 

евидентира: временскиот период на волонтирањето, времетраење на волонтерската работа 

во текот на одреден месец и работите кои ги вршел волонтерот. 
 

Ромаверзитас ќе издава волонтерска книшка на волонтерот по извршена волонтерска 

работа во која се опишуваат работите што ги вршел волонтерот и периодот во кој ги 

извршувал тие работи. Волонтерска книшка ќе биде издадена на секој волонтер по 

извршени најмалку 30 волонтерски часови. 
 

Чекори во процесот на волонтирање во Ромаверзитас 
 

1.Пријавување на интерес за волонтирање; 

2.Краток разговор на Ромаверзитас со пријавените волонтери; 

3.Ориентирање, информирање и обука на волонтерите; 

4.Надгледување и поддршка на волонтерите во извршување на нивните задачи; 
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5.Водење на евиденција за волонтерската работа; 

6.Оддавање на признание за волонтерската работа. 
 

Критериуми и начин за пријавување на интерес за волонтер во Ромаверзитас 
 

Волонтер во Ромаверзитас може да биде секое физичко лице кое има завршено најмалку 

средно образование, студира или има завршено високо образование, без разлика на пол, 

род, расата, возраста, етничка припадност, сексуална ориентација, религиозното, 

политичкото или друго убедување, или други основи. 

 

Сите заинтересирани лица за волонтерска работа во Ромаверзитас, нивниот интерес треба 

да го пријават со пополнување на Пријава за волонтер во почетокот на секој тековен 

месец. Линк од Пријава за волонтер https://goo.gl/1HpfsD  

 

Датуми за пријавување на интерес за волонтер во Ромаверзитас за започнување на 

волонтерска работа во Ромаверзитас, во тековните месеци, се: 
 

до 19 ноември 2018  

за започнување во ноември 

до 10 февруари 2019 

за започнување во февруари 

до 05 мај 2019 

за започнување во мај 

до 09 декември 2018 

за започнување во декември 

до 10 март 2019 

за започнување во март 

до 09 јуни 2019 

за започнување во јуни 

до 12 јануари 2019 

за започнување во јануари 

до 07 април 2019 

за започнување во април 

до 07 јули 2019 

за започнување во јули 
 

Сите лица кои ќе го исполнуваат критериумот за волонтер во Ромаверзитас и кои ќе 

пријават интерес за волонтер во Ромаверзитас ќе бидат повикани на краток разговор во 

Ромаверзитас. Потоа, ќе бидат известени за можностите за спроведување на волонтерска 

работа во Ромаверзитас. 
 

Сите останати чекори во процесот на волонтирање во Ромаверзитас, односно 

ориентирањето, информирањето и обука, надгледување и поддршка на волонтерите во 

извршување на нивните задачи, водење на евиденција за волонтерската работа и оддавање 

на признание за волонтерската работа ќе бидат спроведени во дефинираните временски 

рамки помеѓу Ромаверзитас и волонтерите. 
 

Напомена:  

Ромаверзитас ќе издава Препораки на барање на волонтерите само на волонтерите 

кои ќе имаат извршени најмалку 30 волонтерски часови. 

 

Ромаверзитас ќе издава Референтни писма (Препораки) за потребите за аплицирање 

за Програмата за стипендирање на Ромскиот образовен фонд (РЕФ) за академската 

2019/2020 само на волонтерите кои ќе имаат реализирани најмалку 50 волонтерски 

часа до април 2019. 

 

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 

10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.  


