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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за учесници  за 
спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање 
на матуранти Роми за академската 2019/2020 година и стучно лице . Во рамки на 
проектот: „Ромаверзитас – Се грижиме за вашето образование овој проект е 
финансиран од Ромскиот Образовен Фонд-Швајцарија.  

 
Опис за вклучување на матуранти Роми  во високото образование  

 
Целта на активноста е да овозможи професионална ориентација и кариерно 

планирање за 25 матуранти . Една од активностите  ќе биде  подготвка на  сумарен 
податок за дефицитарни занимања кои што се побарувани на пазарот на трудот од 
страна за експертот,и да им помогне на матуранти  да се регистираат во АВРМ како 
невработени лица и активни баратели .за работа . 
Услови и потребни документи за пријавување 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:   
 

 .Да се матуранти Роми. 
 Да се пополни барањето за учество на работилницата за 

професионална ориентација и кариерно планирање 
 Да се пополни прашалникот за матуранти Роми 
 Да присуствуваат во онлајн средбите 

 
 

 
 

Начин за пријавување 
 

 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-
маил адресата :sirhan.usein@romaversitas.org.mk и на  

nadir.usein  @romaversitas.org.mk со назнака  „Пријавување на активности за 
професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми „ 
 
 
Начин на пријавување на стучното  лице:  
 

 CV Кратка биографија  
  Сертификат дека е стучен во својата област. 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” објавува Повик за 

учесници  и стручно лице на спроведување на активности за 

професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти 

Роми за академската 2019/2020 година . 

mailto:shenas.imer@romaversitas.org.mk
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 Предлог програма за работа.  
 
Да ги достави потребните документи на следната емаил адреса: 
kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk контакт телефон на 075/269-163 

 
Рок за пријавување  
 

Пријавувањето за повикот за учесници  за спроведување на активности за 
професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за 
академската 2019/2020 година е најдоцна до 15 .08.2020 година.Се задржува правото 
да започне и порано активноста.  
 
 

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на 
Здружението на граѓани „Ромаверзитас во Скопје или на тел: 075/269/165, секој 
работен ден од 09:00 до 17:00 часот. 

По завршувањето на туторските часови, студентите и туторите кои што ќе ја користат оваа 

активност, со помош на проектниот тим на Ромаверзитас ќе треба да се : 

1. РЕГИСТРИРААТ ВО НАДОГРАДЕНАТА ПЛАТФОРМАТА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС 

2. АКТИВИРААТ СВОЈ ПРОФИЛ / КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ 

3. „УРЕДУВАЊЕ НА-ПРОФИЛ“ 

4. СПУШТАЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА НА еРОМАВЕРЗИТАС. 
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