Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува
повик за Студентски Иницијативи и Проекти (СИП)
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот “Ромаверзитас академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“ објавува повик за
Студентски Иницијативи и Проекти (СИП), cо кој ќе се доделат грантови за поддршка
на студентите Роми за практиканство, организирање на настани, учество на настани,
микроистражување и предлагање на дополнителна работилница. Проектот е целосно
поддржан од Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), Будимпешта.
1. Грант за практиканство
Грантот за практиканство се однесува на обезбедување на средства за спроведување на
тримесечна практиканска работа во јавни, приватни, владини и невладини институции,
меѓународни организации и фондации во Република Македонија, поврзани со
студиските програми во кои студираат студентите Роми. Покрај тоа, Здружението на
граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ ќе даде предност на кандидатите за практиканска работа
во институциите кои работат во областите на образование, здравство, домување,
вработување и социјална работа и политика на Ромите и/или работат во спроведување
на политики за Ромите.
Целите на грантот за практиканство се да се обезбеди поддршка на студентите Роми да
стекнат одредени практични знаења, вештини и работни навики, да ја зголемат нивната
информираност, мотивираност и самодоверба за работната позиција, да ја зголемат
нивната информираност за работната организација и вклученоста во нивната тековна
работа.
Со грантот за практиканство ќе бидат поддржани 6 кандидати за практиканство.
Висината на грантот за практиканство изнесува 300 евра во денарска противвредност за
три месеци.
Студентите Роми за пријавување за грант за практиканство треба да ги исполнат
условите за аплицирање за грант и да достават документи за аплицирање за грант.
Услови за аплицирање за грант
Документи за аплицирање за грант
 да се редовни студенти Роми на
 апликација за доделување на грант
додипломски студии на државни
за практиканство
или приватни универзитети во РМ
 да се студенти во последните две
 потврда за редовен студент
години на студирање
Апликацијата за доделување на грант за практиканство е достапна овде.
Документите за аплицирање за грант за практиканство може да се достават
најдоцна до 15 Ноември 2017 година.
Селекцијата на кандидатите за грант за практиканство ќе ја вршат членовите на
Извршниот одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во почетокот на
Декември. Доколку со овој грант не се поддржани 6 кандидати за практиканство во
Декември, тогаш ќе се продолжи рокот за аплицирање за грант за практиканство.
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2. Грант за микроистражување
Грантот за микроистражување се однесува на обезбедување на средства за спроведување
на микроистражување за актуелни и релевантни теми поврзани со Ромите во Република
Македонија и истите теми се во опсегот на студиските програми во кои студираат
кандидатите за грант за микроистражување.
Целите на грантот за микроистражување се да се обезбеди поддршка на студентите Роми
да стекнат дополнителни знаења, вештини и практична работа за подготвување и
спроведуваање на истражувања, да ги надградат нивните способности за критична
анализа и пишување, и со нивниот извештај да влијаат врз унапредување на состојбите
кои се опфатени со истражувањето.
Микроистражувањето треба да опфати неколку активности, како што се дефинирање на
проблем, утврдување на цели, поставување на хипотеза, користење на соодветни методи,
техники и инструменти за собирање, обработка и анализа на податоците до
верификација на хипотезата, формулирање на заклучоци и изработка – пишување на
извештајот. Микроистражувањето треба да биде подготвено и спроведено од тим од
најмногу три лица, од кои двајца студенти и едно стручно лице за истражувања.
Со грантот за микроистражување ќе бидат обезбедени средства за спроведување на
микроистражување во висина од 500 до 1000 евра во денарска противвредност.
Студентите Роми за пријавување за грант за микроистражување треба да ги исполнат
условите за аплицирање за грант и да достават документи за аплицирање за грант.
Услови за аплицирање за грант
Документи за аплицирање за грант
 да се редовни студенти Роми на
 апликација за доделување на грант
додипломски студии на државни
за микроистражување
или приватни универзитети во РМ
 да се студенти во последните две
 потврда за редовен студент
години на студирање
 да вклучат стручно лице за
 кратка биографија на стручното
истражување
лице за истражување
Апликацијата за доделување на грант за микроистражување е достапна овде.
Напоменa: Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ ќе даде предност на
апликациите за доделување на грант за микроистражување кои во тимот ќе вклучат еден
студент кој не е Ром.
Документите за аплицирање за грант за микроистражување може да се достават
најдоцна до 28 Февруари 2017 година.
Селекцијата на кандидатите за грант за микроистражување ќе ја вршат членовите на
Извршниот одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во почетокот на
Ноември, Декември, Јануари, Февруари и Март.
3. Грант за организирање на настани
Грантот за организирање на настани се однесува на обезбедување на средства за
организирање на настани на актуелни и релевантни теми поврзани со Ромите во
Република Македонија од областа на јавниот, владиниот и невладиниот сектор во вид на
дебати, панел дискусии, конференции, настани за вмрежување и други видови на
настани.
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Целите на грантовите за организирање на настани се да се обезбедат информации, да се
споделат ставови и лични погледи, да се анализираат теми од различни аспекти, да се
потикне публиката да размислува, учествува и оцени сопствените размислувања, да се
донесат заклучоци и препораки кои ќе влијаат врз унапредување на состојбите кои се
опфатени со темите.
Настаните треба да бидат планирани и реализирани од тим од најмногу двајца студенти
со можност за вклучување на дополнителни релевантни лица кои ќе дебатираат,
дискутираат, говорат, презентираат и слично, во согласност со видот на настанот.
Со грантот за организирање на настани ќе бидат поддржани 6 апликации. Висината на
грантот за организирање на настан изнесува најмногу 200 евра во денарска
противвредност.
Студентите Роми за пријавување за грант за организирање на настани треба да ги
исполнат условите за аплицирање за грант и да достават документи за аплицирање за
грант.
Услови за аплицирање за грант
Документи за аплицирање за грант
 да се редовни студенти Роми на
 апликација за доделување на грант
додипломски студии на државни
за организирање на настани
или приватни универзитети во РМ
 да се студенти во последните две
 потврда за редовен студент
години на студирање
Апликацијата за доделување на грант за организирање на настани е достапна овде.
Документите за аплицирање за грант за организирање на настани може да се
достават најдоцна до 31 Март 2017 година.
Селекцијата на кандидатите за грант за организирање на настани ќе ја вршат членовите
на Извршниот одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во почетокот на
Ноември, Декември, Јануари, Февруари и Март.
4. Грант за учество на настан
Грантот за учество на настан се однесува на обезбедување на средства за целосни или
делумни трошоци за учество на семинар, работилница, школа, конференција, студентска
размена и други настани кои се поврзани со студиската програма во која студира
студентот.
Целите на грантот за учество на настан се да се обезбеди поддршка на студентите Роми
да стекнат дополнителни знаења, вештини и практики, да ги споделат стекнатите знаења,
искуства и практики со другите студенти Роми и да постигнат одредени лични,
академски и професионални цели.
Со грантот за учество на настан ќе бидат покриени, делумно или целосно, трошоците на
две кандидати за учество на настан. Висината на грантот за учество на настан изнесува
најмногу 500 евра во денарска противвредност.
Студентите Роми за пријавување за грант за учество на настан треба да ги исполнат
условите за аплицирање за грант и да достават документи за аплицирање за грант.
3|страна

Услови за аплицирање за грант
Документи за аплицирање за грант
 да се редовни студенти Роми на
 апликација за доделување на грант
додипломски студии на државни
за учество на настан
или приватни универзитети во РМ
 да не се студенти во прва години
 потврда за редовен студент
на студирање
 да има достапни и официјални
 документи за верификација на
информации за настанот
настанот
Апликацијата за доделување на грант за учество на настан е достапна овде.
Документите за аплицирање за грант за учество на настан може да се достават
најдоцна до 30 Април 2017 година.
Селекцијата на кандидатите за грант за учество на настан ќе ја вршат членовите на
Извршниот одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во почетокот на
Ноември, Декември, Јануари, Февруари, Март, Април и Мај.
5. Грант за дополнителна работилница
Грантот за дополнителна работилница се однесува на обезбедување на средства за
организирање на еднодневна работилница на тема поврзана со потребите на студентите
Роми, која ќе се одржи во Скопје.
Овој грант не се однесува на обезбедување на средства за организирање на еднодневна
работилница за темите: комуникација со јавноста и новинарско изразување, менаџирање
на време за ефективно учење, техники за академско пишување техники за ефективно и
ефикасно учење, методологија на научно-истражувачка работа, комуникациски и
презентациски вештини, ромски идентитет, историја на Ромите, ромски јазик и култура,
и Ромско движење, бидејќи истите се организираат во рамки на проектот „Ромаверзитас
– академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“.
Целите на грантот за дополнителна работилница се да се обезбеди поддршка на
студентите Роми да стекнат дополнителни знаења и вештини, да ги надградат нивните
капацитети, да ги зголемат нивните можности да постигнат одредени лични, академски
и професионални цели.
Со грантот за дополнителна работилница ќе бидат покриени трошоците за организирање
на една еднодневна работилница. Висината на грантот за дополнителни работилници
изнесува најмногу 350 евра во денарска противвредност
Студентите Роми за пријавување за грант за дополнителна работилница треба да ги
исполнат условите за аплицирање за грант и да достават документи за аплицирање за
грант.
Услови за аплицирање за грант
Документи за аплицирање за грант
 да се редовни студенти Роми на
 апликација за доделување на грант
додипломски студии на државни
за дополнителна работилница
или приватни универзитети во РМ
 да се најмалку 15 студенти Роми
 потврди за редовни студенти
поднесители на апликацијата
Апликацијата за доделување на грант за дополнителна работилница е достапна овде.
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Документите за аплицирање за грант за дополнителна работилница може да се
достават најдоцна до 30 Март 2017 година.
Селекцијата на кандидатите за грант за дополнителна работилница ќе ја вршат
членовите на Извршниот одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во
почетокот на Ноември, Декември, Јануари, Февруари, Март, Април и Мај.
Период на реализација на грантовите
Периодот на реализација на сите грантови го одредуваат кандидатите за грант, датумот
на завршување на реализацијата на грантот треба да биде најдоцна до 15 Мај 2017
година.
Обврски на грантистите
Селектираните кандидати за грант пред реализацијата на грантот ќе склучат договор за
грант со Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во кое ќе се регулираат
договорените обврски и висината на грантот.
Селектираните грантисти ќе треба:
- да го реализираат грантот според одобрената апликација за грант во која се
прикажани носителот или носителите на грантот, утврдени целите, резултатите и
активностите, дефинирани улогите и задачите на одговорното лице или лица,
дефинирани трошоците за реализација на грантот;
- Да подготват и достават наративни и финансиски извештаии за реализацијата на
грантот, најмногу 5 дена после завршување на грантот;
- Да соработуваат и го промовираат Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) како донатор на Здружението.
Начин и рок за аплицирање
Документите за аплицирање за грант треба да се достават електронски на е-маил
адресата: office@romaversitas.org.mk, најмалку 20 дена пред планираниот датум на
започнување на реализација на грантот.
Критериуми за селекција
-

Исполнувањето на насоките кои се дадени во овој повик
Исполнувањето на условите за аплицирање за грант
Квалитетот на податоците во доставената апликација за грант
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