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ПОВИК  ЗА  АПЛИКАЦИИ  

 
МЕНТОРИ  ЗА  УЧЕСНИЦИ  ВО  ПРОЕКТ  ЗА  БОРБА  ПРОТИВ  

КОРУПЦИЈА  
 

ЗИП Институт, сп ппддршка на Германската Амбасада вп Република Македпнија, птвпра ппвик за 

апликации за ментпри, пднпснп ппштествени активисти, млади луде пд етничките заедници, 

ранливите групи или други пбесправени заедници, за кпмплетна тренинг прпграма на тема 

градеое капацитети за бпрба прптив кпрупцијата, кпја штп ќе заппчне вп месец декември 2017 

гпд.  

Ментпрската прпграма е дел пд еднпгпдишен прпект кпј штп цели кпн бпрба прптив кпрупцијата 

ппмеду младите пд ранливите или маргинализирани заедници, какп и градеое на партнерства сп 

лпкалната власт, сп цел да се пбезбедат еднакви услуги дп сите градани. 

Прпграмата се фпкусира на теритпријата на Град Скппје, сп ппсебен фпкус на ппштините Шуто 

Оризари, Сарај, Бутел и Гази Баба.  

За целите на програмата, ЗИП Институт бара да ангажира четири (4) ментори, еден по општина, 

и тоа:  

1 ментор за работа со младите од општина Шуто Оризари 
1 ментор за работа со младите од општина Сарај 
1 ментор за работа со младите од општина Бутел 
1 ментор за работа со младите од општина Гази Баба 
 
Ментприте ќе бидат задплжени да ги мпбилизираат учесниците пд таргетираните ппштините за 

целптп времетраеое на прпектпт, и да служат какп мпст меду прпектнипт тим (ЗИП Институт) и 

младите луде пд ппштините пд кпи дпадаат.   

Ментприте ќе дпбијат сппдветен паричен надпмест за нивнптп учествп вп прпектпт пд страна на 

прганизатпрпт преку финансиската ппддршка пд Германската Амбасада вп Република 

Македпнија. 

Сите заинтересирани кандидати мпжат да аплицираат заклучнп сп 15ти нпември 2017 (среда). 

Активнпстите ќе заппчнат на 1ви декември 2017 (петпк). 
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КРИТЕРИУМИ 
 

 

Критериумите за аплицираое за ментпр се следниве: 

 

 Завршени дпдиплпмски или магистерски студии; 

 Минимум 3 гпдини рабптнп искуствп вп градански сектпр; 

 Силни врски сп заедниците вп една пд пвие ппштини: Шутп Оризари, Гази 

Баба, Бутел и/или Сарај; 

 Oдличнп ппзнаваое на македпнски и англиски јазик какп и еден пд 

следните јазици: албански, турски или рпмски. На секпја пд групите пд 

различните заедници ќе им биде назначен ментпр сп пдличнп ппзнаваое 

на јазикпт на групата. 

 Гплем интерес, ппсветенпст и желба за прпмена вп заедницата.  

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ 
 

Дпкплку ги испплнувате критериумите за учествп, Ве мплиме испратете ни ги 

 Вашетп CV или резиме, сп инфпрмации за Вашетп пбразпвание (среднп училиште 

или факултет), ппштината на кпја штп сте жител и  

 Краткп мптиваципнп писмп, вп кпе штп ќе наведете за која општина се 

пријавувате и ќе ги вклучите вашите искуства вп пднпс на тпа какп би 

мпбилизирале учесници вп тренинг прпграмата пд Вашата заедница. 

Апликацијата мпжете да ја испратите на македпнски, албански, турски или рпмски јазик 

на info@zipinstitute.mk заклучнп сп15ти нпември 2017 (среда). 

Дпкплку имате билп какви прашаоа, Ве мплиме искпнтактирајте не на мејл на 

info@zipinstitute.mk или преку телефпн на 02 2615 98 32.  
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