Проектот е имплементиран од:

ПОВИК ЗА ОБУКА/КУРС ЗА ДИЗАЈН, ШИЕЊЕ И ВЕЗЕЊЕ
ПРОЕКТ ,,Преку убавината на ракотворбата до интегрирање”
(Градење локални капацитети за креирање на младински политики)
Здружението на граѓани ХЕНДМЕЈД АРТ Пробиштип, објавува јавен
повик за учество во проект финансиран од Европската Унија преку ИПА
инструмент – Национална програма 2011, имплементиран од ПСМ Фондација и
Фондација ЕВРОЦЕНТАР и подржан од Општина Пробиштип
Целта на проектот е вклучување на младите во процесите на одлучување и
поставување механизми за долгорочен развој и имплементација на локалните
младински политики.
Проектот ќе опфати курс за дизајн и техники на шиење и везење, со
времетраење од 3 последователни работни недели, а целокупните трошоци за
учество ќе бидат покриени од страна на организаторот.
Распоредот на активностите на проектот е следниот:
Општини
Датум на одржување
Локација
Тркалезна маса со сите
учесници во проектот,
и претставници од НВО
14.11.2016
Irish Pub BELFAST
секторот и претставници
на локалната самоуправа
21.11.2016 – 25.11.2016
Обука/курс за дизајн,
28.11.2016 – 02.12.2016
ТБД
Шиење и везење
05.12.2016 – 09.12.2016
Јавна презентација и
изложба на изработките
од проектот, доделување
благодарници за учество.

23.12.2016

ТБД

Селекцијата на пријавените кандидати ќе биде извршена според редоследот
на пријавување, и тоа: 10 ученици (14-18 години) и 5 студенти од
Општина Пробиштип. Во случај да се пријават повеќе кандидати од
капацитетот на одбраната обука, тие ќе може да учествуваат или на наредните
обуки од циклусот, или ќе бидат поканети на учество на некои наредни настани
од сличен вид.
Ги покануваме заинтересираните кандидати да се пријават најдоцна до 11
ноември, по што ќе бидат контактирани од тимот на организаторот за потврда
на нивното учество (најдоцна до 3 дена).
Пријавите да се достават на е-маил: handmadeartprobistip@yahoo.com или во
порака на facebook страната www.fb.com/HandmadeDay.
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