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ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА БЕСПЛАТНИ ОБУКИ 

За Зголемување на вработливоста на младите Роми  

од Скопје, Тетово, Битола, Кочани  

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Сумнал, Светла Иднина, Сонце во 

рамките на проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската унија 

организира серија на бесплатни обуки со цел зголемување на капацитетите на младите 

невработени Роми за поголема вработливост.  

Обуките се наменети за невработени лица од ромска национална припадност од 18-35 

години, кои живеат во Скопје, Тетово, Битола, Кочани со или без формално работно 

искуство.   

Програмата за обуки е поделена на четири модули со различни теми: 
 

Бр. Назив на обука   Специфични цели и теми: 

Обука 1 Барање на работа и 
унапредување на 
вештини за барање на 
работа 
 

Времетраење – 
континуирано 3 дена 

Учесниците ќе се стекнат со основни 
познавања за активностите поврзани со 
процесот на подготовка и  барање на 
работа. 
 
8-10/5/2017 

Обука 2 Комуникација и обука за 
“меки” вештини 
 

Времетраење – 
континуирано 3 дена 

Учесниците ќе се стекнат со познавања за 
ефективната комуникација и меки 
вештини за развој на вештини за 
вработливост  
 
15-17/5/2017 

Обука 3 Развој на бизнис и 
претприемништвото 
 
Времетраење – 
континуирано 3 дена 

Учесниците ќе се стекнат со основни 
познавања за фазите и активностите 
поврзани со започнување на нов бизнис 
или одржување на постоечките во 
рурална средина.  
 
22-24/5/2017 

Обука 4  Пристап до извори за 
финансиски средства 

 
Времетраење – 
континуирано 3 дена 

Учесниците ќе се стекнат со основни 
познавања за изворите и фазите и 
активностите поврзани со финансирање 
на бизнис. 
 
29-31/5/2017  
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Секој заинтересиран кој ги исполнува критериумите 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. Присуството 

на повеќе од една обука ќе зависи од степенот на заинтересираност на останатите 

кандидати и слободните места.  

Критериумите за избор на кандидатите се:  

- Невработени Роми  

- Возраст 18-35 години  

- Живеалиште во општините на Тетово, Кочани, Скопје, Битола  

- Завршено средно образование (приоритет ќе се даде на лицата со завршено 

средно образование, доколку нема кандидати со средно образование ќе бидат 

прифатени и лица со завршено основно образование)  

- Целосно пополнета пријава за обука 

- Селекцијата ќе се врши врз основа на рамномерна регионална распределениот и 

на полова застапеност  

Обуките ќе се одржат во текот на месец мај 2017 год. За точниот датум, детална агенда како 

и место ќе бидат известени сите селектирани кандидати неколку дена пред обуките.  

Учеството на обуките е бесплатно, со покриени трошоци за пат, хотелско сместување и храна 

од страна на организаторот. За таа цел кандидатите треба да бидат спремни да 

присуствуваат на дадените датуми. Локацијата ќе биде Велес.  

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 2 месеци, во согласност со 

барањата на компанија од местото, или пак во Работните клубови во рамките на 

партнерските организации – граѓански сектор.  

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават до 3-ти мај 2017, со испраќање на 

електронски пополнета пријава. Или ДОСТАВА во пишана форма и потпис до локалните 

партнерски организации.  

1. Пријава за посета на обука  

Пријавите да се достават на следниот e-mail: romayouth2016@gmail.com, со назнака 

Пријавување за обука, или со директно пополнување на пријава кај партнерите: со дадените 

адреси и контакти на следните адреси.  
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Бројот на учесници е ограничен до ~ 20 лица на обуките. Селекцијата на кандидатите ќе се 

изврши врз принципот прв пријавен 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 централно и достапно за сите.  

Повеќе информации на:  

romayouth2016@gmail.com   или на 02/24 44 766 секој работен ден од 09:00-16:00h. 

 

 

Адреса: 

 

Електронски пополнетите пријави се испраќаат на e-mail: romayouth2016@gmail.com со назнака 
Пријавување за обука најдоцна до 3-ти мај 2017, 16.00 часот или  
 
отпечатени и потпишани доставени на лице место во канцелариите на партнерите: 
 
Асоцијација за демократски развој на Ромите Сонце 
Илирија 39/14, Тетово 
Тел: 044 352 391 
E-mail: info@sonce.org.mk 
www.sumnal.mk 
 
Сумнал - здружение за развој на Ромската заедница  
Димитар Влахов, 22, Битола 
E-mail: sumnalb@yahoo.com 
Tел. 078 421 182 
 
Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите- Светла Иднина 
Велко Влаховиќ, 46, Кочани  
Tел. 033 272 253 
E-mail: svetla.idnina@yahoo.com  
 
Центар за економски анализи 
Бул. Јане Сандански 63/3 
1000, Скопје 
Тел: 02 24 44 766  
Email: romayouth2016@gmail.com 
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