Проект “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до
квалитетен ран детски развој и основно образование" ECD-MAC 03
Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за
потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до
квалитетен ран детски развој и основно образование “, објавува:
ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020
Здружението за поддршка на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар - Скопје и
Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово како партнерски
организации на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта го објавуваат Јавниот повик за
ангажирање на 30 тутори за реализација на туторска поддршка за ученици Роми кои учат
во второ и трето одделение во основно образование во општина Шуто Оризари, Тетово и
Гостивар за учебната 2020/2021 учебна година.
Туторска поддршка ќе се обезбеди на вкупно 300 ученици вклучени во второ и трето
одделение во три локации, согласно следното:
-

223 (двесте дваесет и три) ученици од второ и трето одделение на ниво на општина
Шуто Оризари;

-

37 (триесет и седум) ученици од второ и трето одделение на ниво на општина
Тетово;

-

40 (четириесет) ученици од второ и трето одделение на ниво на општина Гостивар.

Туторската програма ќе се спроведува според методологија која е развиена во рамките на
проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои се вклучени во основното образование
во Република Македонија“ (MAC 094) кој финансиски беше поддржан од Ромскиот
Едукативен Фонд од Будимпешта и Министерство за образование и наука на Република
Северна Македонија.

Позадина на проектот
Проектот „Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до
квалитетен ран детски развој и основно образование “ е дизајниран да придонесе за
олеснување на пристапот и запишувањето на децата Роми во процесот на ран детски
развој, предучилишно како и основното образование со цел подобрување на квалитетниот
развој на децата Роми како и подобрување на училишниот напредок на запишаните деца

и да се придонесе за зајакнување на врската помеѓу родителите и училиштата во
општините Шуто Оризари,Тетово и Гостивар.
Проектот се состои од две компоненти:
1. Компонента за поддршка на вклучувањето на децата Роми во програмите за ран
детски развој и предучилишно воспитание и образование;
2. Компонента за поддршка на основното образование преку обезбедување на
туторска поддршка на учениците Роми во првата фаза од образовниот процес.
Проектот се имплементира веќе две години и се очекува да се започне со имплементација
на третата година која ќе започне на 01 Септември 2020.
Имплементацијата на проектот ќе трае до 30 Јуни 2021 учебна година.
Во рамките на втората компонента проектот ќе обезбеди дополнителна
образовна/туторска поддршка за 300 ученици Роми во општините Шуто Оризари, Тетово и
Гостивар кои учат во второ и трето одделение а кои покажуваат слаби образовни
резултати по предметите Мајчин јазик и Математика. Предност ќе се даде на децата кои
биле вклучени во предучилишно образование и воспитание и ран детски развој во текот
на учебната 2019/20 година и биле поддржани од овој проект.
Проектот е имплементиран од страна на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта во
партнерство со Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и Асоцијацијата за Демократски
Развој на Ромите „Сонце“ од Тетово. Проектот финансиски е поддржан од од Европската
Унија.

I.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ТУТОРИ

Право да се пријават за тутори имаат кандидатите кои ги исполнуваат следните
критериуми:
1. Да се дипломирани на акредитирани факултети во Р.С. Македонија кои
продуцираат наставнички кадар;
2. Да се апсолвенти на акредитирани факултети во Р.С. Македонија кои продуцираат
наставнички кадар;
3. Да се студенти кои се во втора,трета и четврта година на студирање на
акредитирани факултети во Р.С. Македонија кои продуцираат наставнички кадар;
4. Да се државјани на Република Северна Македонија;
5. Предност ќе имаат кандидатите кои се дипломирани, апсолвенти или студираат во
четврта година на наставнички факултети а биле ангажирани како тутори и ги

поминале тренинзите за Тутори во рамките на следните проекти имплементирани
од РРЦ и Сонце: (1) „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното
образование во Република Македонија“, (2) “Зголемување на пристапот и
партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно
образование (MAC-ECD-02;;
6. Дополнителна предност (вклучувајќи ги сите горенаведени критериуми) ќе имаат
кандидатите кои се припадници на ромската заедница.

II.

КАНДИТАТИТЕ ЗА ТУТОРИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:

Да се мотивирани за работа со деца од маргинализирани групи;
Да имаат развиени вештини за работа со деца;
Да поседуваат вештини за тимска работа;
Да имаат развиени организациски способности;
Да имаат солидно познавање на MS office и интернет;
6. Да имаат високо ниво на одговорност.
1.
2.
3.
4.
5.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:
Пријава за тутори (пријавата е прикачена заедно со јавниот повик);
Професионална биографија (CV);
За дипломираните кандидати Диплома за завршено високо образование;
За апсолвенти и студенти во втора, трета и четврта година Уверение за положени
испити или принтана верзија од електронски индекс со оцени;
5. Друга документација која кандидатот смета дека ќе му биде во прилог на
апликацијата.
1.
2.
3.
4.

IV. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Краен рок за пријавување е до 10.09.2020 година.
Комплетната документација може да се достави електронски на следната е-маил адреса:
fatos.usainova@rrc.org.mk; info@rrc.org.mk или по пошта на следната адреса:
Ул. „Вашингтонска“ бр. 41 општина Шуто Оризари, 1000 Скопје
НВО Ромски Ресурсен Центар
Лица за контакт:
Себихан Демировски, 075 211 247 – Менаџер на проектот;
Фатош Усаинова, 076 451 220 – Координатор на проектот за Шуто Оризари
Мимоза Зенки, 071 520 422 – Координатор на проектот за Тетово и Гостивар

Ненавремено доставена и некомплетна документација нема да биде земена во
предвид.

