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ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА
КОНСУЛТАНТИ ЗА УМЕТНИЧКИ И КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена Порта објавува ОГЛАС за
привремено ангажирање на 2 -Консултанти за спроведување на уметнички и креативни
работилници со цел психосоцијална поддршка , како дел од проектот „Заштита на човековите
права на бегалците и мигрантите “ финансиран од УСАИД.

Ангажман

Консултатaнт за спроведување на уметнички и
креативни работилници со цел психосоцијална
поддршка за Проект на УСАИД за заштита на
човековите права на бегалците и мигрантите

Организација
За организацијата

Отворена Порта
Здружението за акција против насилство и трговија со
луѓе-Отворена Порта/Ла Страда Македонија е
национална невладина организација, целосно
посветена на борбата против трговија со луѓе.
Регистрирана во 2000 година, а денес препознаена
како лидер организација во сузбивање на овој
проблем и релевантен партнер на институциите и
организациите како на национално така и на
меѓународно ниво. Од своето основање па до денес
Отворена Порта сеопфатно го третира проблемот на
трговијата со луѓе и активно учествува во градењето
на политики и стратегии со цел намалување на бројот
на жртвите од трговија со луѓе и обезбедување
подобар третман за тргуваните лица. Отворена Порта
има спроведено преку 100 проекти со кои што
значајно придонесе во спречувањето на трговијата со
луѓе и заштитата на тргуваните лица во Република
Македонија
Отворена Порта во заедничка соработка со МЗМП го
спроведува проектот „ Заштита на човековите права на

За проектот
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бегалците и мигрантите„ финанскиски поддржан од
УСАИД. Во рамките на проектот Здружението за
акција против насилство и трговија со луѓе ќе се
стреми преку уметничките и креативните работилници
да им помогне на бегалците да ги надминат своите
трауми и истовремено низ процесот да се забавуваат и
релаксираат.
Цел на ангажманот

Одговорности

Спроведување на
15 различни уметнички
работилници како што се (украсни кеси; калапи,
предмети од глина, накит, производство на фигури од
рециклирана хартија, сликање на платно и стакло и
др.) во зависност од интересите на корисниците.
 Да изработ план за работа
 Да селектира потенцијални корсиници
 Да спроведе 15 уметнички работилници со цел
релаксација и психосоцијална поддршка на
бегалците кои престојуваат во Транзитните центри
во Табановце и Винојуг/Гевгелија и Центар за
баратели на азли – Визбегово/Скопје
 Селектирање на најдобри уметнички продукти најмалку 40 производи кои ќе бидат поставени на
Уметнички Базар
 Помагање и учество во организирање на настан –
Уметнички Базар
 Да ги процени потребите на корисниците со
слушање и давање насоки;
•
Креативно работење со различни кориснички
групи во терапевтски амбиент,обезбедување на
сигурна и безбедна средина;
•
Да им се овозможи на клиентите да ги
истражат своите уметнички дела и процесите што ги
користат за да ги креират;
•
Да ги процени и разбере чувствата или
темпераментот на другите;
•
Да води забелешки за секоја спроведена
работилница
•
Да испраќа извештај за секоја спроведена

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
,,Отворена порта"
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

работилница;
•
Одржување на просторот и материјалите каде
и со што ќе се спроведуваат работилниците;
Потребни квалификации:

Потребни вештини:

Диплома од ликовна уметност, визуелна уметност
дизајн; Сертификат за арт терапија
Предност ќе се смета искуството во работа во
психологијата и социјалната работа.
 интерес,посветеност ,визуелни уметности
 одлично набљудување и вештини за слушање
 способност да се олесни учењето и учеството
 емпатија
 способност за ефективно работење со
поединци и во групи
 креативна имагинација
 разбирање на клиент и неговата доверливост и
справување со чувствителни прашања
 флексивилност,чуствителност,емоционална
стабилност и способност да препознае
способности и слабостите.

Работно искуство



Времетраење на ангажманот



Најмалку две години во спроведување
уметнички и креативни активности
8 месеци

на

Заинтересираните кандидати потребно е да испратат мотивациско писмо и кратка биографија за
пријава на огласот најдоцна до 10-ти јануари 2017 на адреса lastrada@lastrada.org.mk , со назнака
“Пријава за оглас –Консултант “.

