Здружение Центар за образовна поддршка
Дендо вас - Скопје

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ РОМИ
ЗАПИШАНИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Во рамки на проектот Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното
образование, Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери
Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и
културни иницијативи Чекор по чекор објавува конкурс за стипендирање на 315 ученици
Роми запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година. Целта на овие стипендии
е преку намалување на финансискиот товар на најранливите ромски семејства поврзан со
школувањето на нивните деца да се обезбеди поголема вклученост на Ромите во основното
образование, редовна посета на наставата и успешен премин во следните одделенија.
Конкурсот за стипендирање е финансиран од Европската Унија.
Основни информации за стипендијата
• Стипендијата се однесува на период од една учебна година (10 месеци) и е наменета за
покривање на трошоците за школување на децата, храна, облека, училиштен
прибор/материјал, спортска и друга опрема за воннаставните активности на децата.
Висината на стипендијата изнесува 400 евра годишно, во денарска противвредност.
Стипендијата ќе се исплаќа на трансакциска сметка на мајката, таткото или на
старателот/старателката.
• Задржувањето на стипендијата во тековната 2019/2020 учебна година, како и
обновувањето на стипендијата за следните две учебни години 2020/2021 и 2021/2022
ќе зависи од редовноста на ученикот на наставата, како и од успешниот премин во
следното одделение.
Можност за пријавување на конкурсот имаат:
• Ученици Роми запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година;
• Ученици чии семејства се приматели на социјална помош односно приматели на
гарантирана минимална помош;
• Ученици кои не се корисници на друга стипендија обезбедена со финансиски средства
на Европската Унија.
Потребни документи за пријавување
• Пријава за стипендирање на ученици Роми запишани во прво одделение во учебната
2019/2020 година.
• Оригинал потврда од училиште за редовен ученик во прво одделение запишан во
учебната 2019/2020 година. Потврдата мора да има потпис и печат од училиштето.
• Доказ за користење на гарантирана минимална помош, кој можете да го добиете во
надлежните Центри за социјална работа.
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Критериуми за стипендирање
Предност за стипендирање ќе биде дадена на учениците Роми:
• кои доаѓаат од самохрани или згрижувачки семејства;
• кои доаѓаат од многудетни семејства;
• чии семејства вклучуваат лица со било каков вид на попреченост.
При селекција на кандидатите предност ќе се даде на ученичките – минимум 60% од
стипендиите ќе бидат доделени на девојчиња. Во случај да се пријават поголем број
ученици, проектот ќе утврди дополнителни критериуми за селекција на кандидатите.
Доколку се неопходни дополнителни документи за потврда на веродостојноста на
податоците наведени во пријавата истите ќе бидат побарани.
Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на
гарантираната минимална помош согласно член 4 од „Правилникот за начинот на
остварување на правото на гарантирана минимална помош...” (Службен весник на РСМ,
бр. 109 од 28.5.2019 година): При остварување и користење на правото на гарантирана
минимална помош, како приход не се смета стипендијата.
Краен рок за пријавување е 10 декември (вторник) 2019 година.
Пријавите се доставуваат:
• лично или по пошта на адреса на Фондација Отворено општество – Македонија:
Бул. Јане Сандански 111, п.фах 378, 1000 Скопје или
• лично во училиштето во кое е запишано детето.
За пријавите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на
доставување на пријавата/пратката во пошта. За резултатите од конкурсот кандидатите ќе
бидат известени по пошта.
Пријавата за конкурсот можете да ја најдете во вашето училиште, Фондацијата Отворено
општество - Македонија и во Центарот за образовна поддршка Дендо вас (ул. Плачковица
51, Шуто Оризари, Скопје).
Дополнителни информации за конкурсот можете да добиете:
- во просториите на Фондацијата Отворено општество – Македонија;
- телефонски на 02/2477-107 или на имејл redovnonacasovi@fosm.mk ; и
- на веб-страницата www.fosm.mk.
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ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ РОМИ
ЗАПИШАНИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Пријавата ја пополнува родителот/старателот.
Со јасно, точно и целосно одговарање на поставените прашања ќе и помогнете на комисијата да изврши
правична селекција на кандидатите.
Пријавата треба да биде целосно и читко пополнета на кирилица!

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО КОЕ СЕ ПРИЈАВУВА НА КОНКУРСОТ (доколку
Вашето семејство има повеќе од едно дете кое се пријавува на конкурсот,
родителот/старателот пополнува пријава за секое дете поединечно)
1

Име и презиме на детето

2

Пол (заокружете го одговорот)
Датум на раѓање
(ден, месец, година)
Етничка припадност
(пр. ромска, албанска, српска и
сл.)
Адреса на живеење
(град/населба/општина)
Име на училиштето во кое е
запишано детето и општина во
која се наоѓа училиштето
Дали детето за прв пат се
запишува во прво одделение?
(заокружете го одговорот)
Дали детето посетувало
предучилишно образование
(градинка)?
(заокружете го одговорот)

3
4
5
6
7

8

9

Дали детето е корисник на друга
стипендија?
(заокружете го одговорот)

Машки

Женски

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Доколку заокруживте ДА,
наведете од која
институција/организација е
стипендијата
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3
4
5
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1
2
3

4

2. ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ
Име и презиме на
мајката/старателката
1. Без образование
Образование на
2. Завршено основно образование
мајката/старателката
3. Завршено средно образование
(заокружете го одговорот)
4. Завршено високо образование
Телефон за контакт со
мајката/старателката
(имејл адреса доколку имате)
Име и презиме на
таткото/старателот
1. Без образование
Образование на
2. Завршено основно образование
таткото/старателот
3. Завршено средно образование
(заокружете го одговорот)
4. Завршено високо образование
Телефон за контакт со
таткото/старателот
(имејл адреса доколку имате)
3. ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Дали Вашето семејство е
корисник на гарантирана
минимална помош?
(заокружете го одговорот)
Дали сте самохран родител?
Дали Вашето семејство згрижува
деца (дали сте згрижувачко
семејство)?
(заокружете го одговорот)
Колку деца брои Вашето
семејство?
(напишете го бројот)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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Прво дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ
Второ дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ

5

Трето дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ

Наведете ја возраста на секое
дете поединечно.

Четврто дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ

Заокружете дали детето оди во
училиште?

Петто дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ
Шесто дете __________години
Дали оди во училиште: ДА
НЕ
ДА
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Дали член од Вашето семејство е
корисник на надоместок заради
попреченост (тешка или длабока
интелектуална попреченост,
најтешка телесна попреченост,
потполно слепо и потполно глуво
лице)?

Доколку заокруживте ДА,
наведете го сродството со тој
член (на пр. сопруг/а, ќерка,
син): ___________________

НЕ

Ве молиме доставете доказ
(копија) за користење на овој
надоместок.

Изјава за точност на наведените податоци
Јас_______________________________________________________
(име и презиме на родител/старател)

со постојано место на живеење на улица:
____________________________________________________,
под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените
податоци се точни.
Изјавил (своерачен потпис на родител/старател):________________________
Датум: _____________
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Давање информации за ученикот
Разбирам и се согласувам дека Фондацијата Отворено општество - Македонија може да ги
користи, обработи и сподели горенаведените информации и лични податоци со други
организации и индивидуални лица кои учествуваат во селекцијата на кандидатите.
Исто така, разбирам дека доколку Фондацијата Отворено општество - Македонија стапи во
контакт со мене, јас сум обврзан/а да соработувам со нив и во најкус рок да ги доставам до
Фондацијата сите дополнително побарани информации/документи.
Своерачен потпис на родител/старател:________________
Датум: ________________________

Краен рок за пријавување е 10 декември (вторник) 2019 година.
Пријавите се доставуваат:
• лично или по пошта на адреса на Фондација Отворено општество – Македонија:
Бул. Јане Сандански 111, п.фах 378, 1000 Скопје или
• лично во училиштето во кое е запишано детето
За пријавите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на
поднесување на пријавата во пошта.
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА
Целосно пополнета Пријава за стипендирање на ученици Роми запишани во
прво одделение во учебната 2019/2020 година.
Оригинал потврда од училиште за редовен ученик во прво одделение запишан
во учебната 2019/2020 година. Потврдата мора да има потпис и печат од
училиштето.
Доказ за користење на гарантирана минимална помош, кој можете да го
добиете во надлежните Центри за социјална работа.
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