
 

 

   
 

Овој проект е финансиран од Европската Унија 
Проектот “Вработување на млади Роми” е имплементиран од 

ЦЕА, Сумнал, Сонце и Светла Иднина. 

 

 

 

 

Скопје, 23.06.2017 

 

Одржани обуки за вработливост од проектот Вработување на младите Роми 

 

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ЦККО Светла Иднина, ЗРРЗ Сумнал и АДРР 
Сонце, го спроведуваат проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија, 
преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.  

 

Целта на проектот е олеснување на вклученоста на младите  Роми кои живеат во општините 
со поголем број на ромско население. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 
1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста кај младите Роми 2) овозможување 
на локален развоен систем кој ќе ги вмрежи потребните на пазарот и 3) развивање на стратешки 
прирачник за социјално вклучување и вклучување на пазарот на труд на целните групи. 

 

Во текот на месец Мај 2017 година се одржаа серии од обуки на четири теми и тоа: Барање на работа 
и вештини за барање работа; Пристап до финансии и финансиско управување на микро бизниси; 
Комуникации и развивање на меки вештини и Развивање на бизнис идеја и претприемништво. 
Секоја од овие обуки траеше по три дена и вкупно ја поминаа 79 учесници. Целната група, како и 
на целиот проект, беа млади невработени лица од ромска националност од Скопје, Тетово, Битола 
и Кочани.  

 

Истите лица и други кои ги исполнуваат основните критериуми можат да се вклучат во следните 
активности за практично учење и стекнување на искуство во склоп на граѓанските организации или 
во деловниот сектор. 

 

Имплементацијата на проектот започна во декември 2016 а е предвидено да трае 12 месеци. Буџетот 
предвиден за имплементација на проектот е 158.297 евра. 

 

Повеќе информации за проектните активности можете да добиете на телефон 02/2444766, на e-mail: 
info@cea.org.mk, romayouth2016@gmail.com или посетете ја веб страницата www.cea.org.mk и 
Facbook страница www.facebook.com/romayouth. 

 

 

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ 


