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Извршен одбор на Ромаверзитас 

 
Извршниот одбор на Ромаверзитас го сочинуваат следните членови: 
▪ Елвис Мемети, Претседател на Извршниот одбор на Ромаверзитас; 
▪ Фатма Бајрам Аземовска, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас; 
▪ Хусеин Еминов, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас; 
▪ Ипек Усаинова, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас; 
▪ Реџеп Али Чупи, член на Извршниот одбор на Ромаверзитас. 
 

Соработници на Ромаверзитас  

▪ Кабинет на министер без ресор; 
▪ Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на 

припадниците на заедниците, орган во Министерство за образование и наука; 
▪ Универзитет на Југоисточна Европа;  
▪ Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 
▪ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; 
▪ Меморијален центар на холокаустот на Евреите на Македонија; 
▪ Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите „Сонце“;  
▪ Здружение за правата на Ромите –  Штип; 
▪ Институт за истражување и анализа на политики РОМАЛИТИКО Скопје; 
▪ Здружението за јакнење и организирање на ромската заедница - Романо Авази;  
▪ „СУМНАЛ“ Здружение за развој на ромската заедница; 
▪ Центар за економски анализи (ЦЕА); 
▪ ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ Скопје; 
▪ Адвокатска канцеларија ДЕСПОТОСКИ ДРАГАН; 

Отворени повици во 2017 

▪ Повик за новинарски тим од студенти Роми за електронското списание „Рома 
Индекс“ број 5 и 6 

Датум на објавување: 20.01.2017 
Линк од Повикот:  
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_roma_index_5_6.pdf    

 
▪ Повик за обучувачи за испорака на тренинг за формите на 

младинско/студентско учество и организирање, и структура и пишување на 
краток документ за јавни политики 

Датум на објавување: 26.01.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_obucuvaci_za_mladinsko_ucestvo
.pdf  
 

▪ Повик за обучувачи за испорака на работилници за зајакнување на 
РОМАВЕРЗИТАС Алумни 

Датум на објавување: 27.01.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_obucuvaci_za_romaversitas_alum
ni.pdf 
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▪ Повик за обучувачи за испорака на тренинзи за раководење со проектен 
циклус и мобилизирање на средства 

Датум на објавување: 27.01.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_obucuvaci_za_proekten_ciklus.pdf 
 

▪ Повик за пријавување на студенти Роми за кандидати за претставник на 
студентите Роми корисници на проектот 

Датум на објавување: 06.02.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_student_vo_SO.pdf  
 

▪ Повик за пријавување на матуранти, студенти и дипломирани лица за јавни 
говорници на теми поврзани со Ромите, за јавен настан за одбележување на 
8 Април – Меѓународниот ден на Ромите 

Датум на објавување: 23.02.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_javni_govornici.pdf  
 

▪ Повик за учество на четири студенти Роми во студиска посета во Р.Бугарија 
Датум на објавување: 23.02.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za_ucestvo_na_studiska_poseta.pdf  
 

▪ Повик за пријавување на студенти Роми и РОМАВЕРЗИТАС Алумни за 
учество на тренинг за раководење со проектен циклус и мобилизирање на 
средства 

Датум на објавување: 06.04.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/povik_za%20_ucestvo_na%20trening.pdf  
 

▪ Повикот за вклучување во активностите на проектот “Со поддршка за развој 
кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“ 

Датум на објавување: 30.10.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/prijava_za_proektnite_aktivnosti.pdf  
 

▪ Повик за пријавување во база на тутори 
Датум на објавување: 10.11.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_za_tutori_2017_2018.pdf  
 

▪ Повик за обучувачи за вклучување во база на обучувачи за испорака на 
работилници 

Датум на објавување: 10.11.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_za_obucuvaci_2017_18.pdf  
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▪ Повик за ментори во академската 2017/18 година 
Датум на објавување: 10.11.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_za_mentori_2017_18.pdf 
 

▪ Повик за новинарски тим од студенти Роми за изработка на содржини во 
Рома Индекс Активизам 

Датум на објавување: 10.11.2017 
Линк од Повикот: 
https://www.romaversitas.org.mk/doc/2017/noemvri/povik_roma_indeks_aktivizam_08_
09.pdf  
 

Присуство во медиуми 
 

Гостување во ТВ 24 по повод 2 Август - Ден на геноцидот на Ромите  
Линк од видеото 
https://www.youtube.com/watch?v=VCVwIRpEEV4 
 
Гостување во МРТ 1 по повод 2 Август - Ден на геноцидот на Ромите  
Линк од видеото 
https://www.youtube.com/watch?v=suxWkuSOA5E 
 
Гостување во „ROMANI DEBATA“ во ТВ Шутел 
Линк од видеото 
https://www.youtube.com/watch?v=dVvisKk9esQ  
 
Гостување во „Македонсија денес“ во ТВ24 
Линк од видеото 
https://www.youtube.com/watch?v=ffk2CJugTCI&fbclid=IwAR0dWd6Win6vKIQl-
HzK80h6EXBufE3EiNANvk_13IvJ3mWbMV0AskCQv88  
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Проекти во 2017 

 

Наслов на 
проектот 

 
„Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми 
во Македонија“ 
 

Временски 
период на 
спроведување 
на проектот 

01 Август 2015 – 31 Август 2017 

Цели на 
проектот 

▪ Да се подобрат академските перформанси, постигнувања, 
индивидуални капацитети и вештини на 60 студенти Роми 
запишани во Скопје, Тетово и Штип; 

▪ Да се стекнат индивидуални знаења, вештини, капацитети и 
практични вештини на 30 студенти Роми запишани во Скопје, 
Тетово и Штип; 

▪ Да се креира средина за општествена партиципација на 
младите Роми  во Република Македонија за прашања кои се 
поврзани со инклузија на Ромите. 

Спроведени 
активности во 
проектот 
2016/2017 

✓ Туторство  
-65 студенти Роми користеле туторство за 111 предмети. 
 
✓ Користење на литература 
-59 студенти Роми беа корисници на 136 примероци на книги од 
библиотеката на Ромаверзитас. 
 
✓ Курс по странски јазици  
-76 студенти Роми посетија курс по странски јазици, 60 од нив 
посетија англиски јазик, 14 од нив посетија германски јазик и 2 
од нив посетија француски јазик. 
 
✓ Курс по компјутерска едукација 
-57 студенти Роми посетија курс за компјутерска едукација. 
 
✓ Тренинзи за алумни вмрежување, застапување и 

лобирање 
-Одржан тренинг за вмрежување на алумни, застапување и 
лобирање, во кој учествувале 18 лица. 
 
✓ Работилници за зајакнување на академските техники 
-Спроведени се пет еднодневни и две дводневни работилници 
за зајакнување на академските способности на следните теми: 
Техники за академско пишување; Техники за ефикасно и 
ефективно учење; Комуникација со јавноста и новинарско 
изразување, Менаџирање на време, Методологија на научно – 
истражувачка работа, Комуникациски вештини, Презентациски 
вештини, во Скопје, Штип и Тетово, во кои учествувале 114 
учесници. 



✓ Активности за зајакнување и афирмација на ромскиот 
идентитет 

-Спроведени се 9 работилници за зајакнување на ромскиот 
идентитет на следните теми: Ромски јазик, историја и култура; 
Ромски идентитет и движење; Етнички и политички идентитет; 
и Геноцидот/холокаустот врз Ромите; во Скопје, Штип и Тетово, 
во кои учествувале 142 учесници. 
-Одбележан 8ми април – Меѓународен ден на Ромите во 
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово со 6 говори од 
студенти и информативен штанд. 
-Одбележан 8ми април - Меѓународен ден на Ромите во Скопје 
со ораторски настапи на 5 студенти и 2 алумнисти на теми за 
ромскиот народ – минато, сегашност, иднина. 
-Одбележан 16ти мај – Ден на ромскиот отпор во Тетово со 
говори на тројца студенти и еден експерт. 
-Спроведена ФБ кампања за подигнување на информираноста 
и свесноста на јавноста за геноцидот/холокаустот врз Ромите 
во Втората Светска војна. 
-Видео проекција на филм „Небројаните“ во Меморијалниот 
Центар на Евреите од Македонија по повод 2 август – Ден на 
сеќавање за геноцидот врз Ромите. 
-Одржан јавен настан „Да не заборавиме“ во плоштад 
Македонија по повод 2 август – Ден на сеќавање за геноцидот 
врз Ромите. 
 
✓ Информативни и мотивациски сесии за матуранти Роми 
за запишување во високо образование 
-Одржана информативна и мотивирачка средба со матуранти 
Роми во Скопје, за зголемување на нивната информираност и 
мотивираност за уписите на додипломски студии, процесот на 
конкурирање и постоечките програми и можности за студенти, 
на која присуствувале 44 матуранти Роми. 
-Спроведена работилница за професионална ориентација на 
матуранти Роми, на која присуствувале 21 матуранти Роми. 
-Спроведена работилница за кариерно планирање на 
матуранти Роми, на која присуствувале 21 матуранти Роми. 
-Спроведен мониторинг на прелиминарните и финалните ранг 
листи за запишување на студенти на државните универзитети 
во РМ. 
 
✓ Обуки за проектен циклус 
-Одржан тренинг за раководење со проектен циклус и 
мобилизирање на средства во кој присуствуваа 18 лица, 
студенти и алумнисти. 
 
✓ Студентски Иницијативи и Проекти (СИП) 
-Доделен грант за студиска посета на универзитет во 
Р.Франција. 



-Публикувани седум броја на електронскиот весник “Рома 
Индекс“. 
-Доделен грант за спроведување на две микроистражувања. 
Едното микроистражување на тема „Аспирации, лидерски 
вештини и активизам на студентите Роми во РМ“. Другото 
микроистражување на тема „Проблемите и потребите на 
студентите Роми на додипломски студии во РМ“.  
-Одржана панел дискусија на тема „Културните разлики во 
интерес на мултикултурното општество“. 
-Доделена поддршка за шест студенти за практиканство во 
шест работни организации, четири од нив во невладини 
организации, едно практиканство во адвокатска канцеларија и 
едно практиканство во Институтот за јавно здравје. 

Соработници 
на проектот 

- Управа за развој и унапредување на образованието на 
јазиците на припадниците на заедниците, орган во 
Министерство за образование и наука; 

- Универзитет на Југоисточна Европа; 
- Универзитет „Гоце Делчев“; 
- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“; 
- Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите „Сонце“;  
- Здружение за правата на Ромите –  Штип. 

Локација на 
спроведување 
на проектот 

Скопје, Штип и Тетово 

Донатор на 
проектот 

Ромски образовен фонд (РЕФ) 

 

Наслов на 
проектот 

„Конект за организирано делување на младите Роми“ 

Временски 
период на 
спроведување 
на проектот 

01 Ноември 2016 – 01 Мај 2017 

Цели на 
проектот 

▪ Да се вклучат засегнатите страни, односно студентите Роми, 
дипломираните Роми, младинските ромски организации во 
анализа на проблемот и во генерирањето на идеи за 
апликативни форми за младинско/студентско учество и 
организирање; 

▪ Да се зголемат капацитетите на ромските младински 
организации за форми за младинско/студентско учество и 
организирање, и во исто време да се стимулира нивната 
употреба на одредени форми; 

▪ Да се стимулираат одредени форми за младинско/студентско 
учество и организирање, преку формирање на клуб на 
алумни. 

Спроведени 
активности во 
проектот 

-Одржан тренинг за формите на младинско/студентско учество 
и организирање и пишување на краток документ за јавни 
политикиво кој учествувале 18 лица. 



-Изготвен краток документ за јавни политики со заклучоци и 
препораки. 
-Одржан завршен настан за презентација и промоција на 
наодите од краткиот документ за јавни политики. 
-Формирана репрезентативна форма на студенти и алумни 
Роми во рамки на Ромаверзитас. 

Локација на 
спроведување 
на проектот 

Скопје 

Донатор на 
проектот 

Проектот е под – грант на проектот „Мрежа на ромски граѓански 
организации – Одговор на ромската заедница“ финансиран од 
Европската Унија (ЕУ) во рамки на ИПА/2015/371474, 
компонента: Поддршка на невладини организации и слобода на 
медиуми. 

 
 
 
 
 
 
 


