
  

Проектот е финансиран од Европската Унија. 

 
Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ објавува 

Повик за учесници на обука за :   
Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија на општина 

Шуто Оризари 

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 учесници на обука за : Форми на младинско учество како потенцијал за успешно 

спроведување на локалната младинска стратегија на општина Шуто Оризари. Учесниците на обуката ќе се 

стекнат со знаења за форми на младинско младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на 

локалната младинска стратегија во општина Шуто Оризари, која ги опфаќа следните области: младинско учество, 

младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство. 

 
 

 

 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од 

Европската Унија, објавува :  
Повик за учесници на обука за:  

,,Форми на младинско учество како потенцијал за успешно спроведување на локалната младинска стратегија 
на општина Шуто Оризари’’ 

 

 
1. Опис на обуката:  

 

На работилницата преку пристап на неформално образование, учесниците  ќе се стекнат со основни вештини 
и знаења  кои се потребни за функционално делување на локално ниво. Оваа работилница ќе служи за 
запознавање и стекнување со знаења за практикување на формите на младинско учество  со особен фокус на 
механизмите за функционално делување на локалниот младински совет. 
 



  

Проектот е финансиран од Европската Унија. 

 
 

2. Услови за пријавување 
 

Заинтересираните кандидати за учество на обуката треба да ги исполнат следните услови: 
 

 Да имаат искуство во процеси младинско учество, младински активизам, спроведување на младински 
политики, унапредување на младинското прашање;  

 Да се мотивирани за придонес во унапредување на положбата на младите преку спроведување на 
локални младински политики; 

 Да бидат проактивни и ориентирани кон учење и развој. 
 

3. Предности при процесот на селекција ќе имаат кандидатите : 
 

 Членови во неформална/формална младински мрежи; 

 Локални актери кои делуваат во следните области: младинско учество, младинско информирање, 
образование, вработување, култура, спорт и здравство; 

 Mлади жители на Општина Шуто Оризари.  
 

4. Начин  за аплицирање 
 

 Пополнета елекстронска пријава, на следниот линк: https://muhamedajvaz.typeform.com/to/B6ZBsH,  
најдоцна до 13.01.2020. 

 

5. Селекција накандидати 

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”. 

 

 

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

https://muhamedajvaz.typeform.com/to/B6ZBsH


  

Проектот е финансиран од Европската Унија. 

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
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