
 
 
 
    
 
 
 

 

 
                                         

ПОВИК НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА РЕГИОНАЛНА МЛАДИНСКА СОРАБОТКА ЗА УЧЕСТВО 

НА ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА И ГРАДАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Канцеларијата за регипнална младинска спрабптка (РИКО), сп ппддрщка на Мисијата на ОБСЕ 

вп Скппје птвпра ппвик за ушествп на пбука за згплемуваое на капацитети за ппдгптпвка на 

прпекти за мпбилнпст, спрабптка и активизам на младите пд Западен Балкан, за претставници 

на средните ушилищта и граданските прганизации вп државата. Обуката ќе се реализира пд 11-

14 септември 2018 г., во хотел Монтана, Крушево. 

Канцеларијата за регипнална младинска спрабптка (РИКО) е независен институципнален 

механизам впсппставен пд страна на дпгпвпрните страни пд Западен Балкан, сп цел да се 

прпмпвира духпт на ппмируваое и спрабптка ппмеду младите вп регипнпт, преку прпграмата 

за младинска размена. Вп рамките на свпјата рабпта, РИКО ги ппддржува прпектите кпи 

придпнесуваат кпн ппмируваое вп регипнпт преку згплемуваое на мпбилнпста на младите, 

нивната спрабптка и активизам. Ппради тпа, сп цел ппвеќе заинтересирани да имаат мпжнпст 

да пдгпвпрат на ппвикпт на РИКО и други слишни ппвици за ппднесуваое на прпекти, РИКО 

прганизира пбука за стекнуваое на вещтини вп пваа пбласт.   

ЦЕЛ НА ОБУКАТА:  

 Опщта цел на пбуката е згплемуваое на нивпата на знаеое и капацитетите на 

граданските прганизации и средните ушилищта, сампстпјнп и успещнп да ппдгптвуваат 

предлпг-прпекти, при тпа ппшитувајќи ги принципите на инклузивнп ушествп на 

младите; 

 Преку тридневната пбука, ушесниците ќе се стекнат сп тепретска пснпва и ќе имаат 

мпжнпст практишнп и сампстпјнп да рабптат, ппделени вп ппмали групи, на развиваое 

на пснпвните елементи ппврзани сп прпектните апликации – ппшнувајќи пд 

пбразлпжуваоетп и пправдуваоетп на идејата, преку ппставуваоетп на целите и 

активнпстите, сè дп фпрмираоетп на реален бучет и дпбрп псмислени пднпси сп 

јавнпста; 

 Ппкрај тпа, ушесниците ќе се заппзнаат сп кпнцептите на медукултурнп ушеое, 

ппмируваое, младинскп ушествп и спцијалната инклузија, какп и сп мпжнпстите за 

бараое партнерствп вп регипнпт. 

Обуката ќе се спрпведува на македпнски  јазик и ќе биде пбезбеден превпд на албански јазик. 



 
 
 
    
Сите трпщпци ппврзани сп ушествптп (пат, престпј, храна) се пбезбедени. 

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:  Обуката е наменета за претставниците пд средните ушилищта 

и граданските прганизации вп државата, кпи впппщтп немаат или пак имаат спсема пгранишенп 

искуствп вп ппдгптпвката на прпекти и нивната реализација. Кпнкретнп, критериумите за 

ушествп се следните:  

ПРЕТСТАВНИЦИ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАДАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 Кпи планираат да гп впдат прпцеспт/ 
пищуваат предлпг-прпектпт на свпјата 
институција  

 Кпи планираат да гп впдат прпцеспт/ 
пищуваат предлпг- прпектпт на 
свпјата прганизација 

 Кпи мпжат вп целпст да се ппсветат на пбуката  

 Кпи никпгащ ппранп не биле нпсители на регипналните прпекти  

 Кпи дпсега никпгащ не биле нпсители или партнери на прпектите кпи биле 
финансирани пд страна на Канцеларијата за регипнална младинска спрабптка 

   Кпи немаат реализиранп прпекти вп 
вреднпст ппгплема пд 10,000 ЕУР  

   Кпи се регистрирани ппмалку пд 3 
гпдини  

 Оспбенп се пхрабруваат ушилищтата и граданските прганизации пд ппмали и/или 
мултиетнишки средини  

 

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО: 

Пријавата за ушествп трае пд 15 дп 31 август 2018 г. Вп име на еднп ушилищте/прганизација 

мпже да се пријави исклушивп еднп лице. Пријавуваоетп се врщи сп фпрмуларпт: 

https://goo.gl/xDuXYL  

Селекцијата на ушесниците ќе биде изврщена врз база на гпренаведените критериуми, 

ппшитувајќи ги рпдпвата и гепграфската застапенпст. Резултатите пд селекцијата ќе бидат 

пбјавени на  04.09.2018 и селектираните кандидати ќе бидат кпнтактирани телефпнски или 

преку нивната е-ппщта.    

КОНТАКТ: 

За дппплнителни пращаоа или пбјаснуваоа мпже да се пбратите дп Алберт Хани,  

кппрдинатпр на лпкалната Канцеларија за регипнална младинска спрабптка вп Скппје, 

albert.hani@rycowb.org. 

Наппмена: Учествптп на пбуката не претставува никаква гаранција за дпделуваое на 

средствата за реализација на прпектните предлпзи пд страна на RYCO.   

https://goo.gl/xDuXYL
mailto:albert.hani@rycowb.org

