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ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА
За зголемување на вработливоста на социјално ранлива категорија граѓани
Институтот за економски истражувања и политики „Финанце Тхинк“ Скопје, и Центарот за
семејна и детска заштита КМОП, Атина, во рамки на проектот „Унапредување на активното
вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“ финансиран од
Европска Унија, организираат обуки за зголемување на вработливоста на лица кои имаат
потешкотија при наоѓање работа.
Обуките ќе се одржат во периодот октомври-ноември 2016 година, во неколку градови низ
Македонија. Право на учество имаат сите лица кои ги исполнуваат следниве критериуми:





Да се жители на Република Македонија (предност имаат лица кои живеат во следниве
региони: Североисточен, Југозападен, Вардарски, Полошки и Скопски регион).
Да се невработени.
Да се постари од 18 години.
Да спаѓаат во една од овие категории:
o невработено лице евидентирано во АВРМ најмалку 1 година,
o младо невработено лице евидентирано во АВРМ најмалку 6 месеци,
o младо лице до 29 години со ниски квалификации,
o жртва на семејно насилство,
o дете без родители и родителска грижа,
o бездомно лице,
o поранешен корисник/корисничка на дрога,
o родител на деца на улица,
o самохран родител,
o Ром/Ромка,
o осудено лице отпуштано од казнено поправна установа,
o родител на деца со пречки во развојот,
o родител на 3 и повеќе деца,
o лице со телесна попреченост ,
o лице со интелектуална попреченост .

Учесниците кои ќе доаѓаат од друг град, ќе добијат надомест за настанатите патни трошоци.
Деталната агенда со темите на обуките и местото и датумот на одржување, навремено ќе им
бидат доставени на сите учесници.
На дел од учесниците на обуката ќе им биде обезбедена практична работа во некоја
македонска компанија.
Доколку сакате да бидете дел од овие обуки, ве молиме пополнете ја Пријавата за учество на
обука.
Крајниот рок за пријавување е 30 септември 2016 година.
Ви благодариме!

Проектот е финансиран
од Европска Унија

