
    
  

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА  УЧЕСНИЦИ   

Во Проектот на УСАИД за развивање на ИТ вештини на лица 

со попреченост  

1. Воведни информации  

1.1. Организатор на повикот е иВоте Фондацијата , со адреса на улица Мајаковски 

број  2/4,  Скопје,  телефон  за  контакт:  (02)  3204-404, 

 е  пошта: contact@ivotefoundation.org , контакт-лице Марија Арменски.  

1.2. Повикот е во рамки на Проектот на УСАИД за развивање на ИТ вештини на 

лица со попреченост, финансиран од УСАИД, а спроведуван од иВоте 

Фондацијата во партнерство со Здружението за асистивна технологија Отворете ги 

прозорците и Здружението на студенти и младинци со хендикеп.  

2. Информации за повикот  

2.1. иВоте Фондацијата распишува повик за учесници во проектот на УСАИД 
Зајакнување на млади лица со попреченост преку обуки и поддршка на ИТ вештини, кои 

ќе имаат потреба и интерес да следат онлајн обуки.  

2.2. Со обуките е планирано да бидат опфатени од 80 до 120 лица со попреченост.  

2.3. Избраните кандидати ќе имаат можност да следат обуки од областа на „меки“ 

вештини и бизнис знаења (business and soft skills), како и обуки за стекнување на ИТ 

вештини.     

Обуките ќе се следат онлајн и секој учесник ќе има можност според својот интерес и 

расположливо време да го одреди интензитетот на следење на обуката. Дополнително 

проектот ќе обезбеди ментори кои ќе имаат за цел да ги поддржат оние кандидати кои 

наидуваат на потешкотии при следење на обуките.  

Работниот јазик на обуките ќе биде македонски и албански за обуките кои се од областа 

на „меки“ вештини бизнис знаења и англиски јазик за обуките од областа на ИТ вештини.  

2.3.1. По завршувањето на обуките, врз основа на идентификувани заинтересирани 

компаниите, ќе биде избрана група од 30 учесници кои ќе добијат можност за обука во 

компанија.  



2.3.2. По завршувањето на обуките, а до крајот на проектот најмалку 15 лица со 

попреченост ќе бидат поддржани да добијат нова работа или да започнат сопствен 

бизнис.  

2.4. Повикот ќе биде објавен на веб и фејсбук страниците на организаторот и 

партнерските организации.  

2.5. Начинот на пријавување ќе биде според претходно изработена пријава со дадени 

насоки за пополнување. Формуларот за пријавување на учесници е достапен на 

http://ivotefoundation.org.   За пополнување на формуларот се препорачува да се 

користат пребарувачите Google Chrome или Mozilla.  

2.6. Личните податоци доброволно добиени преку пополнетите формулари за учество 

на обуката, ќе бидат евидентирани и обработени во посебна база на податоци и ќе се 

користат само за намената на овој повик.  

2.7. Изборот на учесници ќе го изврши проектниот тим.   

2.8. Лица за контакт во случај на потешкотии при пополнување на апликацијата се: 

Марија Арменски (marija.armenski@ivotefoundation.org) , Магдалена Димкова Велевска 

(magdalena.dimkova@openthewindows.org), Сузана Најдоска (najdoska@gmail.com).      

3. Услови за учество  

3.1. Повикот се распишува на територија на Скопскиот регион и пошироко.  

3.2. Право на учество имаат лица со попреченост, вклучувајќи: телесна, интелектуална, 

оштетување на вид, оштетување на слух, аутизам, комбинирана и неисклучувајќи друг 

вид попреченост.  

3.2.1. Основни услови за учество на обуката се:  Најмалку средно образование 

(редовно или посебно училиште). Лица кои се ученици во средно училиште можат да 

се пријават на повикот.  

 Основни познавања на англиски.  

 Основни компјутерски вештини.  

 Интерес за развој на ИТ вештини.  

3.3. Секое лице има право да се пријави еднаш.  

3.4. иВоте Фондацијата обезбедува еднакви можности за лицата со 

попреченост и позитивно ги поттикнува пријавите од квалификуваните 

кандидати, без оглед на пол, возраст и етничка припадност.  

http://ivotefoundation.org/
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4. Начин и рок на доставување на пријавите  

4.1. Пријавите ќе се доставуваат електронски преку пополнување на формулар за 

пријава, достапен на следниот линк: https://goo.gl/KniKgv Информацијата за повикот со 

директен линк до формуларот за пријава ќе биде достапен и на веб страниците на 

организаторот и партнерските организации.  

4.2. Организаторот го задржува правото да не ги земе предвид пријавите кои не се 

изработени според пропозициите на овој повик, или што се со вулгарна или навредлива 

содржина.  

5. Објавување и избор на учесници  

5.1. Секое лице со попреченост кое ќе достави пријава, ќе биде известено дали ги 

исполнува условите да биде учесник во проектните активности. Доколку е потребно 

проектниот тим ќе организира и средба со пријавените кандидати за дополнителни 

информации пред да се направи изборот.  

5.2. Избраните учесници ќе добијат информации и понатамошни инструкции за учество 

на онлајн обуките.  

Проектниот тим со цел да ги информира учесниците со начинот на учество ќе организира  

три инфо средби.  

6. Завршни одредби 6.1. иВоте Фондацијата го задржува правото да направи измени 

на овој повик. Информации за евентуалните измени ќе бидат објавени на веб-

страницата на организаторот и ќе бидат писмено доставени до секој пријавен кандидат.   
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