
 

Издавањето на овој електронски весник e финансирана преку проектот „Граѓанските 

организации во акција за климатските промени, спроведуван од Еко-свест во партнерство со 

Македонското здружение на млади правници-МЗМП и Организацијата за промовирање на 

природните вредности и луѓе-CVNP. Изразените ставови и мислења се на авторот/авторите и 

издавачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот - Владата 

на Шведска.   

 

ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКИ ТИМ ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКОТО СПИСАНИЕ „ЕКО - РОМА ИНДЕКС“ 

 

Основни информации: 

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на 

проектот „За поздрав и поурбан живот на Ромите“, финансиран од „Центар за 

истражување и информирање за животната средина Еко-свест“, објавува 

повик за формирање на комуникациски тим на „Еко - Рома Индекс“.  

Опис на активноста: 

 Оваа активност треба да информира, едуцира и промовира силно и 

живо граѓанско општество што ќе има значајна улога во процесот на 

декарбонизација, трансформација и обнова на општеството, што би 

резултирало со чиста животна средина, зелени економии и здрави граѓани 

во Македонија. Исто така, има за цел да создаде поединци кои активно ќе 

се вклучат во процесите на креирање и донесување одлуки на јавните 

политики на локално и национално ниво, за зајакнување на нивното 

критичко размислување и давање предлози за начини за позитивни 

промени во општеството. 

 Ќе ги опфаќа следниве теми: урбаното и одржливо живеење, жените 

и климатските решенија, образованието и климата, храната и климата, 

здравството и климата, енергетска сиромаштија и енергетска 

трансформација, промовирање на изворите на обновлива енергија, 

зелената инфраструктура, одржливо шумарство, водата и климата, отпадот 

и климата, одржлив транспорт, климатсконеутрални економии, руралните 

заедници и климатските промени. 

 Целта на оваа активност е зголемување на јавната свест, потикнување 

на дијалог и застапување на оваа проблематика кај помладата категорија 

на граѓани на средношколци и студенти како директните агенти за промена. 

 За оваа активност потребни се стручен соработник/ментор, 4 

новинари-студенти/алумни, графички дизјнер и лектор: 

 

Стручен соработник/ментор: 

Обем на работата: 

 Давање помош при дефинирање на рубриките 

 Давање насоки при дефинирање на темите за истражување 

 Уредување на финалните содржини на текстовите 

 Менторирање на новинарите и градење на капацитетите на тимот 

 Редовно одржжување на работни состаноци со комуникацискиот тим 

 Финално завршување и уредување на целиот број на ЕКО - Рома 

индекс 
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Потребни квалификации: 

 Соодветно високо образование од областа на новинарството и 
маркетингот (предност постдипломски студии) 

 Работно искуство од најмалку 5 години во новинарство или маркетинг 

 Да има искуство со работа на маргинализирани групи (предност со 
Ромската заедница) 

 Да има одлични менторски и аналитички способности 

 Да имаат искуство во изработување на новинарски текстови 

 Да имаат способности за планирање и организација 
 

Новинари-студенти/алумни 

Обем на работата: 

 Да учествуваат во креирање на рубриките 

 Да изработува текстови согласно менторирањето на менторот и 

барањата на тимот на Ромаверзитас 

 Редовно учество на состаноците со комуникацискиот тим на ЕКО - Рома 

Индекс 

Потребни квалификации: 

 Високо образование 

 Да има искуство со работа на маргинализирани групи (предност со 
Ромската заедница) 

 Да имаат искуство во изработување на новинарски текстови 

 Да имаат способности за планирање и организација 

 Предност претходно работно искуство во новинарство 
 

Лектор 

Обем на работата: 

 Лекторско уредување на ЕКО - Рома Индекс  

 Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас 

 Редовна и навремена координација со уредникот и графичкиот 

дизајнер 

Потребни квалификации: 

 Соодветно образование 

 Работно искуство како лектор 

 Да имаат искуство во лекторско уредување на анализи, истражувања, 
прирачници, програми и слично 

 

Графички дизајнер 

Обем на работата: 

 Графичко уредување на ЕКО - Рома Индекс  

 Одржување средби и состаноци со тимот на Ромаверзитас 

 Редовна и навремена координација со уредникот и лекторот 
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Потребни квалификации: 

 Соодветно високо образование (предност дипломиран дизајнер) 

 Работно искуство како графички дизајнер 

 Да имаат искуство во графичко уредување на анализи, истражувања, 
прирачници, програми и слично 

 

Потребни документи и начин за пријавување: 
 

 Кратка биографија 

 Доказ за завршено образование  
 Понуда за Стручен соработник/ментор и Графички дизајнер 

 Друга документација која кандидатот смета дека ќе му биде во прилог 
на апликацијата (доколку има референтни писма, доколку поседува 
искуство за слична работа во други проекти, сертификати и сл.)  

 

Сите заинтересирани кандидати, се охрабруваат да ги достават 

документите најдоцна до 17.03.2023 часот на меил 

smileskikristijan.rv@gmail.com, со назнака: Апликација за Експрет/Графички 

дизајнер за Детална анализа. 

 

2.%20Барање%20за%20понуда%20за%20Стручен%20соработник%20-%20ментор%20и%20Графички%20дизајнер.pdf
mailto:smileskikristijan.rv@gmail.com

