
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 учество во работна група 

 

 

 

За да се формира работна група со учество на претставници од повеќето засегнати страни на младинското 

прашање, се планира во работната група да учествуваат следните претставници на засегнати страни: 

 
• Претседателот на Совет или член на советот на општина Шуто Оризари; 

• Претставници од администрацијата на општина Шуто Оризари, од секторите кои се поврзани со областите 

кои ги опфаќа Локалната младинска стратегија (предност ќе имаат секторите за образование и локален 

економски развој); 

• Претставник од средното училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“; 

• Претставник од совет на млади на општина Шуто Оризари; 

• Претставник на студенти од ЗГ „Ромаверзитас”; 

 

Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ објавува 

Повик за учество во работна група 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, 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 објавува Повик за работна група 

која ќе биде составена од околу 15 членови од повеќето засегнати страни на младинското прашање. Членовите на работната 

група се очекува да дадат придонес со нивните знаења, вештини и искуства, водени од фасилитатор и примена на успешни 

практики, во изготвување на локална младинска стратегија за општина Шуто Оризари. Се планира младинската стратегија да 

ги опфати областите: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство. 



Проектот е финансиран од Европската Унија. 

 

 

 

• Претставници од младински Здружениjа на граѓани и Здружениjа кои работат за млади; 

• Претставници од локални културно уметнички друштва; 

• Претставници од локални спортски клубови; 

• Млади претприемачи; 

• Претставник од здравствен дом; 

• Претставник од центар за социјална работа. 

 
1.  Работни задачи на членовите на работната група 

 

 Да учествуваат во најмалку четири работни средби; 

 Да дадат активен придонес во текот на работните средби; 

 Да ги извршат дефинираните и договорените задачи помеѓу работните средби. 

 
2.  Услови за пријавување 

 

Заинтересираните кандидати за учество во работната група треба да ги исполнат следните критериуми: 

 

 Да се припадници на една од дефинираните засегнати страни; 

 Да имаат работно искуство во врска со младински политики; 

 Да бидат подготвени за придонес во работата на работната група. 
 

3.  Потребни  документи за аплицирање 

 

 Кратка биографија (CV) 

  Пријава во електронска форма (линк до електронска форма за пријавување) 

https://docs.google.com/forms/d/1gvtTVk18A6Fs9xYHdtSwTgVG_B1gKTRBRDDyvFMTnos/edit


Проектот е финансиран од Европската Унија. 

 

 

 

4.  Начин на аплицирање 
 

Да се испрати кратка биографија (CV) на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.comсо назнака: 
пријавување за повик за работна група и да се пополни електронска пријава. 

 

5.  Рок на пријавување 
 

Краен рок на аплицирање : 06.09.2019 
 

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”. 

 

7.  Критериуми при процесот на селекција на кандидати 
 

 Исполнување на критериумите за пријавување 
 Квалитетот на поднесена пријава 

 
Напомена: Предност во процесот на селекција ќе имаат пријавените кандидати кои се припадници на 
дефинираните засегнати страни и имаат поголемо работно искуство од останатите кандидати. 

 
 
 

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

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 

mailto:info.romaversitasmk@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1gvtTVk18A6Fs9xYHdtSwTgVG_B1gKTRBRDDyvFMTnos/edit
mailto:info.romaversitasmk@gmail.com

	1.  Работни задачи на членовите на работната група
	2.  Услови за пријавување
	3.  Потребни  документи за аплицирање
	4.  Начин на аплицирање
	5.  Рок на пријавување
	6.  Селекција  на кандидати
	7.  Критериуми при процесот на селекција на кандидати
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

