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Повик за ангажирање на
ФАЦИЛИТАТОР/И
За организирање состаноци и работилници за подготовка на групи од заедницата за
влез на пазарот на трудот
Мисијата и крајната цел на Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) е да го затвори јазот во образовните
достигнувања помеѓу Ромите и останатите. Со таа цел, организацијата поддржува политики и
програми кои гарантираат квалитетно образование за Ромите преку овозможување стипендии,
грантови и застапување. Целите на РЕФ вклучуваат:
o Проширување на пристапот на децата Роми до квалитетно рано детско образование и нега
o Подобрување на резултатите од основното образование на децата Роми на возраст од 6 до 14
години
o Унапредување на академски перформанси стапки и за завршување на средното образование за
ученици Роми
o Поддршка на пристапот до високото образование, подобрување на нивото на дипломирањето, и
зајакнување на идентитетот на студентите Роми
o Проширување на можностите за вработување на младите возрасните Роми
Ромскиот Образовен Фонд ги организира своите активности во блиска соработка со граѓанското
општество и институционални партнери во 16 држави во Централна и Југо-Источна Европа
За Проектот
Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта во партнерство со Асоцијацијата за Образование и
Подобрување на Ромската Заедница ИРХОМ ТОПААНА, Ромски Едукативен и Образовен Центар
ТЕРНИПЕ Делчево и Асоцијацијата за Развој на Ромската Заедница СУМНАЛ го спроведуваат
проектот „Завршување на училиштето како патека кон вработување“, финансиран од
Инструментот за претпристапна помош ИПА (2007-2013) програмата за развој на човечки ресурси,
тематски приоритет 2: Вклучување на Ромите на пазарот на трудот (Reference No.
EuropeAid/136315/ID/ACT/MK)
Генералната цел на проектот е да се промовираат еднакви можности во вработувањето на жени и
мажи Роми преку поддршка на возрасни (Роми) да го завршат циклусот на основно и средно
образование и да се подготват/поттикнат за подобар пристап на пазарот на трудот преку обуку и
дејствувања во заедницата/активности во заедницата.
За да се постигне генералната цел поставени се следниве конкретни цели: 1. Подобрување на
интеграцијата на возрасни Роми на пазарот на трудот преку поддршка на развојот на нивните
основни способности, дообразување и обучување со цел да се осигураат дипломи за завршено
основно и средно образование како и 2. Поттикнување на жени и мажи Роми да се борат против
родова и етничка дискриминација преку основање на групи за делување во заедниците кои ќе
промовираат континуирано образование и патеки до вработување.
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Првиот циклус на активности предвидени со овој проект се организирање настава за возрасни во
дадените локации со цел нивно дообразување и стекнување со дипломи за завршено основно и
средно образование.
Возрасните лица кои ќе посетуваат настава ќе посетуваат и обуки за подобрување на нивните
знаења, способности и вештини за успешен влез на пазарот на трудот. Фацилитатор/и ќе биде/ат
ангажиран/и за работа со целната група и постигнување на дадената цел.
Паралелно со овие активности, во проектот е предвиено организирање на активности во заедницата
за поттикнување и вработување. Ќе се формираат посебни групи за поддршка со посебен фокус на
поттикнување на жени со цел изнаоѓање патеки за нивно вработување.
Предвидено е и организирање на состаноци и работилници два пати месечно со цел подобрување
на вештините за активно барање работа преку вклучување и на локалните засегнати страни
вклучувајќи ги и потенцијалните работодавачи.
Со овој повик ќе се изберат еден или повеќе фацилитатор/и коj/и ќе бидe/ат ангажиран/и да
придонесe/ат во постигнување на целите во делот на подготовка на заедницата за пристап на пазарот
на труд во дадените локации.

ПОВИК ЗА ФАСЦИЛИТАТОР
Опис на работата
Фацилитаторот/ите ќе ги има/ат следниве обврски:
 Организирање на состаноци и работилници со заедницата за поттикнување на целната група
за активирање на пазарот на трудот;
 Иницирање на посебни групи за поддршка со посебен фокус на поттикнување на жени;
 Фацилитирање на состаноци кои ќе имаат цел изнаоѓање можности и патеки за вработување
на возрасните кои посетуваат вонредна настава;
 Организирање на средби со бизнис заедницата, невладиниот сектор, преставници на
агенцијата за вработување и останати засегнати страни со цел отварање можности за
вработување;
 Да подготвни план со кокретни цели и пристап за состаноците, агенда, очекувани резултати;
 Заедно со локалниот тим и проектниот координатор да подготват календар на активности;
 Да подготви извештај.
Начин на известување
Фацилитаторот ќе поднесува месечен извештај – кумулативен за сите 5 локации во месецот со
посебен осврт на секоја средба/работилница. Образец за извештајот ќе биде доставен од
одговорните лица.
Потребни Квалификации
Заинтересираните лица кои сакаат да се пријават на овој повик треба да ги поседуваат следниве
квалификации и способности:
 Завршено високо образование;
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Работно искуство во граѓанскиот или бизнис секторот од најмалку 5 (пет) години во области
поврзани со овој повик (Вработување, пазар на трудот, Инклузија на Роми итн);
Претходно работно искуство во фацилитирање средби на групи со различни профили со цел
отварање работни места, социјална инклузија, бизнис сектор, државни институции и сл.
Да има одлично познавање на пазарот на трудот во Македонија;
Да има многу добро познавање на потешкотиите со кои се соочува Ромската заедница во
Македонија;
Да има докажани способности за работа со ранливи групи и користење на различни
методологии за подобрување на нивните способности, знаења и разбирање;
Да има одлични комуникациски вештини и способности да насочува кон целите на
средбите/работилниците;
Зборува одлично Македонски и е достапен во Македонија додека трае проектот;
Да има напредно познавање на работа со компјутери и користење на социјални мрежи;
Да биде достапен, односно флексибилен за организирање на обуките според потребите на
целната група;

Локација
Состаноцита/работилниците ќе се организираат со целните групи во Скопје (Топаана), Битола,
Прилеп, Виница и Делчево. Предвидени се по 6 состаноци/работилници за секоја локација.
Времетраење на ангажманот
Фацилитаторот ќе биде ангажиран од 15 Јуни 2017 до 15 Декември 2017. Прецизната временска
рамка на активности ќе се утврди заедно со локалниот тим и проектниот координатор. Предвидени
се по 6 состаноци/работилници за секоја локација.
Пријавување
Заинтересираните лица кои сакаат да се пријават на овој повик треба да достават по електронски
пат:
1. Кратка Бографија (CV) и
2. Писмо на Интерес во кој ќе дадете осврт на вашите кфалификации поврзани со овој
повик, мотивација за аплицирање и како објаснување на поврзаноста на вашите знаења
и вештини со целите на овој проект
Пратете ја Вашата пријава на smustafov@romaeducationfund.org најдоцна до 11 Јуни 2017год.
Пријавата ќе се смета комплетна ако ги содржи двата документи кои ќе се испратат навреме. Наслов
на емаилот: Application Facilitator REF_IPA
Пријавите на кандидатите ќе бидат вреднувани од комисија составена од одговорни лица на
проектот кои ќе го вреднуваат квалитетот на пријавата, квалификациите и како тие би помогнале во
постигнување на очекувањата. Кандидатите кои ќе добијат најмногу поени ќе бидат повикани на
интервју. Изборот на обучувач/и ќе биде направен по интервјуата.
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