
Образец за пријавување за учество на е-курс за пристапи за испорака на 
услуги во социјалната заштита 
 
 

Податоци за апликантот  

Име и презиме  

Општина  

Одделение   

Позиција  

Работен стаж/период поминат 
на наведената позиција 

 

Електронска пошта (e-mail)  

Телефон за контакт   

 
 

Образование   

Вид на завршено образование  

Степен на завршено 
образование  

 

Ниво на познавање на англиски 
јазик (означете со X) 

Основно  Средно  Високо средно  Напредно 

    

 
 

Обуки кои сте ги посетиле во последните три години  

Име на обуката  Година Организацијата/институција 
која ја испорачала  

1.    

2.    

3.    

 
 

Учество на вебинари   

Дали учествувавте не некои од вебинарите организирани од НАЛАС И ЗЕЛС  Да      
                                               

Не                                                 
 

Наведете го вашето учество  Означете со (X) 

Дневни центри како услуги за поддршка на семејството, базирани во 
заедницата; 

  

Подигнување на свеста во заедницата за унапредување на социјалните права 
на ранливите категории, недискриминација и инклузија на локално ниво;  

  

Форум за социјален дијалог како партиципативен механизам за креирање на 
локални социјални политики и услуги за ранливите групи; 

  

Мобилни тимови за испорака на основни социјални услуги до ранливите 
категории;  

  

Инклузивно управување со ризици од катастрофи.   

 
 



Означете за кој е – курс се пријавувате Означете со (X) 

Воспоставување на дневни центри како услуги за поддршка на 
семејството и услуги кои се базирани во заедницата; 

 

Подигнување на свеста во заедницата за унапредување на социјалните 
права на ранливите категории, недискриминација и инклузија на 
локално ниво;  

 

Воспоставување на форум за социјален дијалог како партиципативен 
механизам за креирање на локални социјални политики и услуги за 
ранливите групи; 

 

Воспоставување на мобилни тимови за испорака на основни социјални 
услуги до ранливите категории во нивното непосредно окружување; 

 

Инклузивно управување со ризици од катастрофи преку вклучување на 
ранливите категории во планирањето на активностите на локалните сили 
за справување со катастрофи. 

 

 

 

Доколку сте заинтересирани за повеќе од еден курс, Ве молиме да го имате во предвид следниов 

календар, затоа што постои преклопување на периодот на спроведување на одделни курсеви: 

 

E-КУРСЕВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРИСТАПИ  ОД  ДО 

1. Е- КУРС: ДНЕВНИ ЦЕНТРИ  06 април 2021 02 мај 2021 

2.  Е- КУРС: ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА 19 април 2021 16 мај 2021 

3. Е- КУРС: МОБИЛНИ ТИМОВИ 03 мај 2021  30 мај 2021 

4. Е- КУРС: ФОРУМ ЗА СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ 17 мај 2021 13 јуни 2021 

5. Е- КУРС: ИНКЛУЗИВНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД 

КАТАСТРОФИ 

06 септември 2021  03 октомври 2021 

 

 

 

 



Вашите очекувања за придобивките од е – курсот, за Вашиот кариерен развој 

 

 

 

 

 

 

 

Вашите видувања за придобивките од е – курсот, за вашата општина 

 

 

 

 

 

 

 

 


