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Пријава за регионална конференција 

 “Economic (in)dependence of Romani women: challenges and early causes”  

(Економска (не) зависност на жената Ромка: предизвици и рани причини)- 

 

 

30 – 31 Октомври 2018, Белград, Србија 

 

Во организација на Регионалниот совет за соработка,  платформата Ромска Интеграција  2020 

кофинансирана од ЕУ, ФОО и РЦЦ на горенаведениот  датум се организира регионална 

конференција на тема – Економска (не)зависност на жената Ромка: предизвици и рани прични. . 

ЦЕА и Ромалитико го фасцилитираат процесот на селекција на кандидат од Р. Македонија врз 

основа на доставените пријави и доставена биографија на номинираниот кандидат.  

Рокот на пријава за Македонија е 16.10.2018 година (вторник), на емаил: 

romaintegration2017@gmail.com, со пријава и потпис на кандидатот, печат од граѓанска 

организација која го номинира и биографија на кандидатот.  

Избраниот кандидат ќе биде избран и информиран за селекцијата  на 17.10.2018 (среда).  

Работниот јазик на конференцијата е на англиски јазик, обезбеден ќе биде превод на сите локални 

јазици. 

Критериуми:  

1. Општи прелиминарни за квалификација 

1.1. Организацијата постои најмалку 1 година 

1.2. Кандидатот има искуство најмалку 3 години во граѓански сектор 

1.3. Кандидатот има искуство во темата најмалку 3 години 

1.4. Кандидатот не е државен или јавен службеник (не е вработен во било каков тип на 

институција од јавен сектор) 

 

2. Критериуми за оценка  

2.1. Број на активности на дадената тема во последните три години на ниво на организација 

2.2. Општо и релевантно искуство на на организацијата и нејзиниот претставник  

2.3. Степен на интерес и мотивација за темата  

2.4. Дополнителна предност доколку лицето е од женски пол или младо лице (под 28 години) 
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П Р И Ј А В А  

1. Внесете ги контакт информациите за вашата организација која Ве номинира 

Име на организацијата  

Адреса  

Телефон, факс  

Е-пошта  

Веб-страница  

Лице за контакт од 

организацијата 
 

Е-пошта за контакт во врска со 

пријавата / телефон 
 

 

 

2. Наведете ги бараните информации за работата на Вашата организација 

Датум на регистрирање на 

организацијата 
 

Општина/и во кои дејствува 

организацијата 
 

Главна област/сектор на 

дејствување  
 

 

3. Наведете информации за искуството на Вашата организација во дадената тема  

 

Наведете проекти и активности 

кои организацијата ги 

спроведувала, а сметате дека 

се релевантни за темата на 

конференцијата  и време  
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4.   Лицe коe го пријавувате за учество на конференцијата 

Име и презиме   

Позиција на која е ангажирано 

лицето 

 

Период од кој лицето е активно 

во организацијата 

 

Пол Машки   /    Женски 

Возраст  

Вработен во јавен сектор 

 

Не сум вработен во јавен сектор 

 

Сум вработен во јавен сектор 

 

5. Информации за искуството на пријавеното лице во однос на темата на конференцијата  

Наведете во кои проекти и 

активности спроведени од 

организацијата,  кои се 

релевантни на темата  

учествувал пријавениот 

кандидат и каква била неговата 

улога 

 

Наведете друго искуство на 

пријавениот кандидат кое е 

релевантно на темата на 

конференцијата 
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6. Мотивација за учество  

Образложете ја мотивацијата 

за учество на вашиот кандидат 

 

Наведете со што Вашиот 

кандидат може да придонесе 

во однос на темата по 

конференцијата 

 

 

 

7. Доколку сметате дека е потребно, во овој дел наведете дополнителни информации за вашата 

организација или пријавениот кандидат 

 

 

 

Пополнетата пријава треба да ја испратите најдоцна до 16.10.2018 година (вторник), на маил: 

romaintegration2017@gmail.com  

 

Како кандидат во пријавата, изјавувам дека дадените податоци и информации се точни и проверливи и 

можам да доставам информации за верификација на истите. 

Забелешка: Избраниот кандидат е должен да изготви записник од настанот. 

 

Потпис на кандидат 

----------------------------------------- 

 

 

Потпис и печат од организација која номинира претставник  

 

-------------------------------------- 

М.П.  
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