Европска Унија

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА БЕСПЛАТНИ ОБУКИ
За Зголемување на вработливоста на младите од СИПР

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Федерацијата на фармерите на
Република Македонија (ФФРМ) и во соработка со општините во регионот во рамките на
проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини”
финансиран од Европската унија, организира серија на бесплатни обуки со цел
зголемување на капацитетите на младите невработени од руралните средини за
поголема вработливост.
Обуките се наменети за сите невработени лица од 20-39 години, од
Североисточниот плански регион и тоа општините Куманово, Крива Паланка,
Кратово, Старо Нагоричане, Ранковце и Липково) со посебен фокус на младите
невработени од руралните средини.
Програмата за обуки е поделена на четири модули со различни теми:
Бр.
Обука 1

Обука 2

Обука 3

Назив на обука
Барање на работа и
унапредување на
вештини за барање на
работа
Времетраење –
континуирано 2 дена
Комуникација и обука за
“меки” вештини
Времетраење –
континуирано 3 дена
Развој на бизнис и
претприемништвото
Времетраење –
континуирано 3 дена

Обука 4

Пристап до извори за
финансиски средства
Времетраење –
континуирано 3 дена

Специфични цели и теми:
Учесниците ќе се стекнат со основни
познавања за активностите поврзани со
процесот на подготовка и барање на
работа.

Учесниците ќе се стекнат со познавања за
ефективната комуникација и меки
вештини за развој на вештини за
вработливост
Учесниците ќе се стекнат со основни
познавања за фазите и активностите
поврзани со започнување на нов бизнис
или одржување на постоечките во
рурална средина.
Учесниците ќе се стекнат со основни
познавања за изворите и фазите и
активностите поврзани со финансирање
на бизнис.

Создавање можности за вработување на младите од руралната средина
Овој проект е финансиран од Европската унија
Центар за економски анализи (ЦЕА) и Федерација на фармерите на Република Македонија (ФФРМ)
http://cea.org.mk/

http://ffrm.org.mk/

1

Европска Унија

Секој заинтересиран може да се пријави на една или повеќе обуки, при тоа,
доколку е заинтересиран да посетува повеќе од една обука, обележувајќи од прв
(со 1) до последен избор во пријавата за учество.
Критериумите за избор на кандидатите се:
-

-

Невработени лица од 20-39 години со живеалиште во општините на
Североисточниот плански регион: Куманово, Кратово, Липково, Старо
Нагоричане, Крива Паланка, Ранковце;
Најмалку завршено средно образование;
Целосно пополнета пријава за обука;
Предност ќе имаат лица со живеалиште во руралните средини во регионот.

Обуките ќе се одржат во текот на месец јуни 2016 год. За точниот датум, детална агенда
како и место ќе бидат известени сите селектирани кандидати пред обуките.
Учеството на обуките е бесплатно, со покриени трошоци за пат, хотелско сместување и
храна од страна на организаторот.
По завршувањето на обуките, оние учесници кои целосно и успешно ја завршиле обуката
ќе добијат писмо со потврда за учество во обуките од проектот.
Учесниците кои се заинтересирани по завршувањето на обуките ќе имаат можност за
остварување на платена практикантска работа во период од 1 до 3 месеци, во согласност
со барања на компанија од регионот, или пак во Работните клубови во рамките на
општините Старо Нагоричане, Липково и Крива Паланка.
Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават до 25-ти мај 2016, со испраќање на
електронски пополнета пријава.
1. Пријава за посета на обука
на следниот e-mail: ruralyouth2016@gmail.com, и на gabriela_dimovska@hotmail.com со
назнака Пријавување за обука, или со директно пополнување на пријава на Саемите за
кариера кои ќе се организираат во Старо Нагоричане (17-ти мај 2016), Крива Паланка
(18-ти мај 2016) и Липково (19-ти мај 2016), и на кои ќе можат да присуствуваат сите
заинтересирани лица и да се информираат за активностите на проектот. Пријавата може
да се преземе подолу.
Бројот на учесници е ограничен до 40 на првата и втората обука односно 20 на третата и
четвртата обука. Селекцијата на кандидатите ќе се изврши врз принципот прв пријавен
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прв услужен, целосно пополнета пријава, но ќе се земе предвид родовиот и етничкиот
баланс на групата.
Обуките ќе се одржат на македонски јазик од страна на искусни обучувачи на наведените
теми на локација во склоп на регионот.
За повеќе информации следете ги веб страниците на ЦЕА www.cea.org.mk и
ФФРМ www.ffrm.org.mk, или поставете прашање на ruralyouth2016@gmail.com и 02/24
44 766 секој работен ден од 09:00-16:00h.
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