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Повик за ангажирање на стручно лице за спроведување на активност 

кариерно советување на матуранти Роми за учебната 2018/2019 година 
Во рамките на проектот: 

„Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и 

транзиција на пазарот на труд“ , финансиран од Европска Унија 

 

 

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. Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки 

на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното 

образование и транзиција на пазарот на труд“, објавува повик за ангажирање на стручно 

лице за спроведување на активност кариерно советување на матуранти Роми за 

академската 2018/2019 година.  

 

Работни задачи на стручното лице: 

• Да реализира две средби за кариерно советување на матуранти Роми 

• Да подготви план на активности за кариерно советување   

• Да спроведува активности за кариерно советување  

• Да спроведе кариерно советување согласно подготвена програма и профил за секој 

од учесниците  

• Да подготви и дистрибуира материјали (индивидуално портфолио) за секој учесник.  

 

Селектираното лице кое ќе ја спроведе активноста за кариерно советување на матурантите 

ќе склучи договор за авторско дело со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кој 

ќе се регулираат договорените работни задачи и висината на авторскиот надоместок. 

 

Услови за пријавување 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:  

• Да имаат завршено соодветно образование;  

• Да имаат работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно 

советување;  

• Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и 

методологија на работа. 

 

 

 

 

 

 

Документи за пријавување 
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Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи:  

• Документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование и/или 

сертификат/лиценца соодветен на повикот;  

• Кратка биографија (CV) која ќе го содржи работното искуство на кандидатите во 

врска со спроведени активности за професионална ориентација и кариерно 

советување; 

• Листа на ангажмани поврзани со професионална ориентација и кариерно 

советување;  

• Предлог дизајн на активности во процесот на кариерно советување. 

(https://bit.ly/2Iy6S6o) 

 

Начин на пријавување 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: 

ane.matevska@romaversitas.org.mk , со назнака за пријавување за стручно лице за 

спроведување на активности за кариерно советување. 

 

Рок за пријавување 

Пријавувањето за повикот за стручно лице за спроведување на активност за кариерно 

советување на матуранти Роми за академската 2018/2019 година е најдоцна до 30 Април 

2019 година. 

 

Селекција на кандидати 

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисија за избор во рамките на 

проектот  

 

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се: 

• Исполнување на условите за пријавување; 

• Работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно советување; 

• Квалитетот на предлог дизајнот на активности; 

• Квалитетот на доставени документи. 

 

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението 

на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 075 239 124, секој работен ден од 

10.00 до 15:00 часот или електронски на е-маил адресата: ane.matevska@romaversitas.org.mk 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


