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ПОВИК ЗА ПЛАН ЗА СТУДЕНТСКИ ИНИЦИЈАТИВИ НА 

РОМАВЕРЗИТАС 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамките на проектот „Зголемување на 

пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на 

труд“ финансиран од Европската Унија (ЕУ) и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува 

повик за План за студентски иницијативи на Ромаверзитас.  

 

Опис  
 

З.Г. „РОМАВЕРЗИТАС“ од самите почетоци на организацијата, спроведуваше процес за 

селекција на преставници на студентитеи студентски иницијативи. Претходното исксутво 

од спроведувањето на овие активност на организацијата е позитивно. Врз основа на овие 

искуства Здружението подржува и потикнува концепт за формирање на План за 

студентски иницијативи на Ромаверзитас.  

 

Планот за студентски иницијативи овозможува членовите на Ромаверзитас да бидат 

„присутни“ во процесите на креирање на политики на една организација и како чинители 

овозможува да делувате во најдобар интерес на заедницата која што се претставува. На 

пример, претставувањето може да значи и дејствување според искажаните желби но може и 

алтернативно да се однесува на постапување според она што го сметаат самите 

претставници како најдобар интерес на лицата кои што ги преставуваат.  

 

Планот за студентски иницијативи во себе ќе треба да вклучува: 

 еден тренинг за неформално образование 

 една дебата со физичко присуство или online, со минумум 10 студенти, говорници и 

логистичка поддршка 

 една кампања за подигнување на свеста и прашања за застапувања 

 

Документи за пријавување  

 

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:  

 

 ЦВ 

 Предлог план за студентски иницијативи 

 Скениран индекс на увид за редовен студент, доколку студираат;  

 Скенирана диплома за завршено високо образование, за лица со завршено високо 

образование; 

 

Начин и рок на пријавување  
 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат најдоцна до 15 Април 

на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk со назнака повик за План за студентски 

иницијативи на Ромаверзитас.  
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