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Здружение ИРЗ - Тетово во партнерство со Sge Form Onlus – Италија и “Rijeka sports association
for persons with disabilities” – Хрватска, го спроведува проектот “Sport is my freedom” подржан од
ERASMUS+ Sport програмата.
Покана за учесво во проектот
“Sport is my freedom”
Во рамките на проектот, предвидени се следните активности:
Бр.

Активности
Учество на
Конференцијата
“Sport For All” во
Тетово
Спортски активности
во школите во Тетово
Спортски активности
и настани во Тетово
Мобилност/размена
во Италија

1

2
3
4

Временска
рамка

Опис

21.03 23.03.2017

Конференцијата ќе се одржи во просториите на основните/средни
школи кои ќе бидат дополнително дефинирани, на теми поврзани со
проектот. Говорници на конференцијата ќе бидат тренери,
психолози, и експерти за темата поврзана со проектот.

24.03 20.04.2017
21.04 28.04.2017
07.05 21.05.2017

Спортски активности поврзани со проектот. Активностите ќе
се одржуваат еднаш во неделата во просториите на школите
Реализација на спортски активности и настани чија главна
цел е ширење на културата за физичката активност
Размената во Италија ќе трае 14 дена. Активностите во
Италија се поделени на конференциски и спортски дел.

Трошоците за организација на активностите предвидено со проектот, како и патните трошоци и
хотелското сместување за мобилноста/размената во Италија кое ке трае 14 дена од 07.0521.05.2017 ќе бидат покривени од страна на спроведувачите на проектот. Начинот на патувањето
(авион/автобус/воз) ќе зависи од буџетот за патни трошоци.
Повикот е наменет за:


4 лица со посебни потреби до 20 годишна возраст

Можност за учество во физички активности како и основни познавања на Англиски јазик ќе се
смета за предност. Од учесниците се очекува да учествуваат во сите настани и спортски
активности организирани во Тетово и мобилност/размената во Италија.
Вашата апликација за учество ја очекуваме на следна адреса info@irz.org.mk со назнака “За
учество во проектот Sport is my freedom - учесник” најдоцна до 10.02.2017 до 12:00 часот.
Доколку имате дополнителни прашања можете да не контактирате на дадената е-маил адреса
или на телефон 044/340-677 Лице за контакт: Дубравка Ѓилас.
Учесниците ќе бидат селектирани во период од 15.02 - 20.02.2017

