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УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

 

Ангажирање на обучувачи за обука и подготовка на бизнис планови во рамки на проектот 

 „ Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и 

транзиција на пазарот на труд“ 

Реф. Бр. TER-MAC-01 (2018-0085) 

 

 

1.За проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото 

образование и транзиција на пазарот на труд“  

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во 

Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени 

можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", 

финансиран од Европската Унија. 

Целни групи на проектот се студенти Роми од различни профили и занимања кои се корисници 

на проектот. 

Главна цел на проектот е Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото 

образование и полесна транзиција на пазарот на труд.  

 

Клучни активности: 

1. Обука за подготовка на бизнис план 

2. Подготовка на индивидуални планови 

3. Подготовка на бизнис планови  

 

2.Општи информации за анганжманот  

 

Во рамки на проектот во текот на јули - август 2019,експертот треба да обезбеди стручна 

поддршка на Проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото 

образование и транзиција на пазарот на труд“– во спроведување на обука во рамките на летната 

школа, подготовка на индивидуални планови и подготовка на бизнис планови. Со експертот ќе 

се склучи авторски договор, врз основа на кој ќе се спроведе обука, подготовка на индивидуален 

план и  стручен труд-бизнис планови според потребите, плановите и размислувањата на 

ромските студенти. Бизнис плановите треба да се засноваат на остварливи таргети и реални 
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услови, како и да определи модел на успешно подготвен бизнис план кој што може да послужи 

за понатамошни идни претприемнички активности, учество во Активните мерки за вработување 

на носителот на бизнис планот. Бизнис планот треба да се подготви врз основа на претходно 

запознавање на идеите на целната група, подготвен индивидуален план, истражување на 

пазарот, позитивни модели и пракси на реализирани бизнис планови од млади претприемачи, 

потребата и побарувачката на пазарот на труд, приоритизирање на аспекти кои се привлечни и 

корисни; дефинирање на целниот пазар за овој тип на услуги и неговата големина; можности за 

обезбедување буџетска и донаторска поддршка; дефинирање и проценка на расходите во 

обезбедувањето на таквите услуги од страна на граѓанските организации; одредување 

привлечна, но остварлива цена на услугите; подготовка на предлог за настап и позиционирање 

на пазарот.   

 

 

3.Обврски на договорната страна  

 

Цел е да се зајакнат капацитетите на 10 студенти Роми, кои имаат предиспозиции за 

претприемнички активности преку : 

 

• Идентификување на потребите  

• Обука во рамките на летната школа 

• Подготовка на материјал за обуката  

• Подготовка на 10 бизнис планови на студенти Роми 

• Да се подготви финален извештај за работата.  

 

4.Временска рамка и потребни ресурси  

 

Активностите треба да се завршат во периодот 01.07.2019 до 30.08.2019 година.   

 

Договорната страна треба да подготви предлог дневен ред за обуката и да обезбеди примерок 

од потребни материјали (печатени и електронски), да спроведе работна сесија/обука во рамките 

на летната школа во траење од 4 работни часа на тема од бизнис идеја до подготовка на бизнис 

план, да реализира 20 работни (менторски) консултации, состаноци и е- советувања во траење 

од 45 мин со студентите при подготовката на бизнис плановите, и да испорача подготовка на 10 

бизнис планови заедно со носителите на бизнис идејата.  
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5.Очекувани резултати  

 

• Оддржана  обука  

• Реализирани менторства на 10 студенти Роми 

• Зголемени капацитети на студентите за подготовка на бизнис план  

• Подготвени 10 бизнис планови  

 

6.Услови за ангажирање на експертот   

 

За спроведување на горенаведените активности се/е потребен експерт/и кој/и ги исполнува/ат 

следниве услови: 

 

• Завршено високо образование;  

• Најмалку 3 години искуство во организирање и одржување на обуки и ;  

• искуство во подготовка на бизнис планови  

 

Понудените експерти да се одговорни за целокупното спроведување на оваа активности и 

поднесувањето на извештаите. Извештајот се поднесува 3 дена по завршувањето на обуките 

на одобрување кај проектниот менаџер. Експертот е должен за секоја промена на 

договорените услови да контактира со проектниот менаџер.  

 

 

7. Начин на пријавување 

 

Начинот на кој можете да се пријавите детално е опишан во документот „Барање за 

прибирање на понуди“, кој е составен дел од  документација.  

 

 

Со почит, 

 

Здружение на граѓани    

Ромаверзитас 

 

 

 

 

 

 


