
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

 

 
 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од 
Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади 

 

 

 

 

1.  Работни задачи на експертот за креирање на стратегија за млади 
 
 

 Развиен предлог план, методологија и алатки за креирање на стратешкиот документ; 

 Прибирање и анализа  на  информации  и  податоци  врз  база  на заклучоци  од учество на работните  

групи како и консултации со проектниот тим и Општина Шуто Оризари; 

 Подготовка и спроведување на матрица за утврдување на стратешки насоки, врз основа на добиени 

информации од работните групи; 

 Остварување на средби со засегнати страни на локално ниво во интерес на подготвка на стратешкиот 

документ; 

 Подготовка на локална стратегија за млади во Општина Шуто Оризари (ЛСМ Шуто Оризари). 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува 

Повик за експерт 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на 

локална стратегија за млади во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант 

IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен 

форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од 

Европската Унија. 
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2.  Услови за пријавување 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови: 

 

 Да имаат завршено високо образование; 

 Одлично познавање на квалитативни и квантитативни методи за истражување; 

 Солидни познавања на младински политики во земјава, регионот и на европско ниво; 

 Најмалку 3 години искуство во изработка на стратешки документи и слични задачи, работилници, обуки и 

активности кои се однесуваат на горенаведената тема; (поголемо искуство во областа ќе се земе за 

предност ) 

 Работно искуство со целната група на проектот ќе се смета за предност (млади, локална самоуправа); 

 Солидно познавање на работата и функционирање на локална самоуправа 

 Работно искуство со единици на локална самоуправа ќе се смета за предност(општини, јавни установи под 

локална самоуправа, младински општински совет итн.); 

 Интерес за темата младинска вклученост. 

 
3.  Потребни документи за аплицирање 

 

 Документ кој ќе го потврди степенот на завршено високо образование (во скенирана форма); 

 Кратка биографија (CV); 

 Мотивациско писмо (до 500 збора) со опис на релевантната експертиза и причините зошто се сметаат 

себеси за најдобри кандидати; 

 Предлог дизајн на локална стратегија за млади; 

 Финансиска понуда; 

 Референта листа на слични ангажмани и детали за контакт од минимум 2 клиенти. 



Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

 

 
 
 

 

4.  Начин на аплицирање 
 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: 
info.romaversitasmk@gmail.com со назнака: пријавување за повик за експерт за ЛСМ Шуто Оризари. 

 

5.  Рок на пријавување 
 

Краен рок на аплицирање : 04.09.2019 

 

6.  Селекција на кандидати 

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на 

проектот ,,Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани„РОМАВЕРЗИТАС”. 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - 

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

граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел:, 075/758-535,секој работен ден од 10.00 до 18:00 

часот или електронски на е-маил адресата:info.romaversitasmk@gmail.com 
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