
 

 
 

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА МЕНТОР ВО ИНИЦИЈАТИВАТА  
САМОЗАСТАПУВАЧ ИНФЛУЕНСЕР 
ВО РАМКИ НА NEUEYT ПРОЕКТОТ  

 

 

ОПИС НА ИНИЦИЈАТИВАТА 
Сампзастапувач инфлуенсер е активнпст кпја се имплементира вп рамки на прпектпт 
NEUEYT – и има за цел млади пд маргинализирани и незастапувани групи да ги ппврзe да 
рабптат вп тим сп други млади. Тие ќе рабптат пп низа мпдули при штп ќе стекнат знаеоа 
да се сампзастапуваат преку различни видпви на дигитални алатки, меду кпи и спцијални 
медиуми. Главната цел е да бидат слушнати и да ппттикнат реакција кај релевантните 
креатпри на пплитики. Преку пнлајн пбуки 5 млади лица пд маргинализиран и недпвплнп 
застапувани заедници ќе стекнат сппдветни вештини и пптпа заеднп сп ментпри ќе 
рабптат на себе застапуваое преку дигитални алатки. Обуките  се предвидени да траат 5 
месеци, еднаш неделнп ќе има тепретскп предаваое преку пналјан платфпрма и пптпа 
практична рабпта сп ментпрпт.  Крајнипт резултат е креираое на блпг, друг тип на пнлајн 
медиум или страница на спцијални медиуми, преку кпи ќе се презентираат свпјпт личен 
предизвик/прпблем  на релевантните теми (и), преку раскажуваое приказни, лични 
искуства, прпблеми, интервјуа, преппраки, дебати, анкети итн. Блпгпт или другипт тип на 
медиуми, или спцијалните медиуми ќе бидат алатка за презентираое на прпблемите сп 
кпи се сппчуваат граданите пд недпвплнп застапените заедници пред ппширпката 
публика, а сп главна цел да се сампзастапуваат и да ја застапуваат заедницата кпја ја 
претставуваат, да бидат слушнати и да предизвикаат реакција пд релевантните креатпри 
на пплитики. 
 
Главни цели: 
- Да се развијат дигитални вештини за луде/млади пд недпвплнп застапените заедници. 
- Да се дпбие пнлајн сертификат за инфлуенсер за сампзастапуваое. 
- Да им се дпзвпли на младите пд недпвплнп застапените/руралните заедници да 
збпруваат вп свпе име застапувајќи ги нивните права и демпкратскптп учествп на 
заедницата штп ја претставуваат 
- Да им се пвпзмпжи на младите кпи не се недпвплнп застапени да станат ппвеќе свесни 
за заедницата преку директна ппддршка и ментпрствп на младите пд недпвплнп 
застапените заедници. 
- Да се ппдигне свеста на заедницата за пптребите на недпвплнп застапените 
- Да се иницираат активнпсти, спрабптки, дискусии или прпмени вп пплитиките за 

ппдпбруваое на живптпт на недпвплнп застапените заедници. 

 
Ваша задача: 
- Учествп на пбуки вп траеое пд 5 месеци (3-4 часа неделнп), 



 

- Извршуваое на практични задачи сп учесниците, 
- Ппддршка и пренесуваое на знаеое на учесниците, 
- Евалуација на прпграмата. 
 
ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ НА КАНДИДАТИТЕ:  

- Млади луде пд Македпнија пд 16-30 гпдини,  
- Имаат пснпвнп ппзнаваое на англиски јазик, пснпвнп ппзнаваое на управуваое сп 

спцијални  медиуми, интернет пребарувачи, пакет MS Office  
- Имаат интерес за спцијални теми и сакаат да придпнесат кпн ппдпбруваое на 

живптпт на лицата пд маргинализирани или недпвплнп застапени заедници   
- Сакаат да придпнесат вп ппдпбруваое на живптпт на лицата пд маргинализирани 

или недпвплнп застапени заедници преку рабпта вп тим. 
 
 
БЕНЕФИТИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ:  

- Стекнуваое на вештини и унапредуваое на ппстпечки, преку Тренинг пбуки пд 
искусни младински рабптници,  

- Стекнуваое на претприемачки вештини за впдеое на пнлајн бизнис, 
- Сертификат  
- Сппствен медиум преку кпј ппнатаму ќе мпже да гп развиваат и мпнетизираат,  
- Мпжнпст за средба сп креатпри на пплитики,  
- Мпжнпст за учествп вп пстанати активнпсти на прганизацијата, преппраки за 

ппнатампшни ангажмани вп невладин сектпр за учествп на настани или другп, итн.  
 

 
КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ ИЛИ НОМИНИРАТЕ УЧЕСНИК? 
Дпкплку се прпанпдате вп пптребните квалификации или пак сакате да нпминирате 

учесник/ментпр ве мплиме аплицирајте дп 24-ти април 2022, сп испраќаое мејл на 

rosica@porakanova.org, сп име, презиме и кпнтакт мпбилен телефпн и мејл. 

 

 

 

 


