ПОВИК ЗА ТРЕНЕРИ
Центарот за интеркултурен дијалог ЦИД бара тренери да фасилитираат дводневна
работилница која ќе се одржи на 14ти и 15ти септември 2019.
Учесници на работилниците се млади лидери од Куманово, Липково и Старо Нагоричане.
На работилницата ќе учествуваат 20 млади.
ЗА РАБОТИЛНИЦИТЕ
Работилниците нудат простор на 20 млади луѓе да ги градат своите компетенции на
следниве теми: Project cycle management, how to open calls, financial planning, reporting.
Групата млади ќе биде мешана, обезбедувајќи разновидност врз основа на пол, етничка
припадност, географска локација, религија итн. Тренерите кои ќе бидат ангажирани ќе
бидат експерти на оваа тема и имаат претходно искуство во работа со млади луѓе.
Работилницата ќе се одржи во MultiКулти Youth Center во Куманово.
Главна цел на секоја работилница е да развие конкретни вештини, знаења и ставови за темата на
работилницата.
Предвидена е дводневна работилница на следниве теми:

Датуми на
работилниците

1

14 и 15
септември

Тема на работилниците

Project cycle management, how to open calls,
financial planning, reporting

Рок за аплицирање

3-ти Август

ЦИД бара двајца тренери за работилницата.
Работен јазик на работилницата е македонски и/или албански

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ТРЕНЕРИТЕ




Да развијат и подготват целокупна програма и работна методологија
Да соработуваат со тренер-партнерот и да имаат редовна комуникација со неа/него
Да подготват план за сесија најдоцна 3 дена до работилницата




Да подготват финален
извештај и да го достава до
проектниот координатор
најдоцна до 5 дена по
завршувањето на работилницата
Да имаат евалуација со проектниот координатор по завршување на работилницата

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:


Да развијат едукативен пристап базиран врз принципи и вредности на неформално
образование



На креативен начин да го пренесат знаењето на учесниците



Да имаат знаење и искуство од темата на работилницата



Способност јасно да ги изразат своите мисли и чувства



Свесност за различноста на групата



На конструктивен начин да решава несогласувања



Да се креира простор каде учесниците ќе можат слободно да се изразуваат



Да стимулираат активно учество и да ги мотивираат учесниците



Да коритат Македонски и/или Албански јазик. Англискиот ќе се смета за предност.

ФИНАНСИИ:
Предвидена сума за еден тренер е 300$ USD за два дена пресметани во бруто износ во
денари
Тренерите се одговорни за транспортот од нивното место на живеење то MultiКулти
младинскиот центар.
Сумата ќе биде префрлена на бакараската сметак на тренерот по доставувањето на
финалниот извештај до проектниот координатор.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ:
Доколку сте заинтересирани, пратете ваше CV и предлог агенда за работилницата/ците за
кои аплицирате на ivana@cid.mk и info@cid.mk.
ЦИД ги охрабрува заинтересираните кандидати да аплицираат на повеќе од една
работилница.
Ставете "Application for (TOPIC OF THE WORKSHOP) trainer" во насловот на маилот.
Овој проект е подржан од Националниот Фонд за Демократија

