Повик за анкетари за спроведување истражување за „Социјален капитал кај млади“
Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за 10 анкетари за периодот октомври –
ноември. МОФ во периодот на мај - декември 2018 спроведува истражување за социјален капитал
кај млади помеѓу 16 и 29 години. Ова истражување има за цел да го открие однесувањето на
младите во врска со граѓанската ангажираност и активизмот, волонтерството, образовниот систем,
довербата во институциите и нивото на слобода на говор.
Преку спроведување на ова истражување ќе се добие претстава за моменталната состојба на
граѓанската ангажираност и социјалната инклузија на македонските студенти притоа покажувајќи
ги потребните области во кои е потребна промена.
За потребите на истражувањето, распишуваме конкурс за 10 анкетари кои ќе бидат директно
вклучени во теренското спроведување на истражувањето и внес на податоците. Теренското
истражување предвидува спроведување на прашалници на универзитетите и средните училишта
во: Скопје, Тетово, Штип, Битола, Охрид Велес, Струмица и Куманово од 8ми октомври до 8ми
ноември.
Со цел соодветно собирање на податоците на терен, за избраните анкетари ќе биде обезбеден
еднодневен тренинг на кој присуството е задолжително. Анкетарите ќе бидат ангажирани во
месеците октомври и ноември и ќе работат во тимови составени од двајца.
Сите заинтересирани потребно е да ги исполнуваат следниве услови:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да се пололетни;
Да имаат мотивација да бидат вклучени во теренско спроведување на истражување;
Да се во можност да го спроведуваат истражувањето во текот на работно време;
Во периодот од 8-ми октомври до 8-ми ноември да бидат во државата и во можност да го
извршат анкетирањето во горенаведените градови;
Претходно искуство во анкетирање ќе се смета за предност;
Познавање на албански (за анкетарите во одредени училишта и факултети);
Да присуствуваат на еднодневен тренинг на 8ми октомври;
Добри комуникациски вештини.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават кратко мотивациско писмо (не подолго од
една страна) и CV, најдоцна до 4ти октомври 2018 на policy@mof.org.mk со назнака „Пријава за
анкетар“. Сите прашања за повикот може да ги упатите на истата мејл адреса.
Селектираните анкетари ќе бидат ангажирани еден месец и за ангажманот предвиден е
финансиски надоместок. Избраните анкетари ќе бидат известени на 5ти октомври за времето и
локацијата за еднодневниот тренинг.

Проектот за младинско изразување е спроведуван од Младински
образовен форум, Центарот за Балканска соработка - Љоја и
Младински сојуз Крушево. Проектот е поддржан од Европската Унија.

