
 TOOL - ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ФОРМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
(Се пополнува од страна на кариерниот советник)

Категорија во која спаѓа учесникот (Наведете во која/и категорија/категории припаѓа младото лице)

Работно искуство
(Наведете го вашето работно/практично искуство *полно работно време, привремено вработување, вработување 

на скратено работно време, договори преку агенции за млади, општинско јавна работа, флексибилно работно време, волонтирање, практиканство, итн.)

Период / Времетраење  

Име и адреса на работодавач 

Назив на работна позиција

Краток опис на работата

Период / Времетраење  

Име и адреса на работодавач 

Назив на работна позиција

Краток опис на работата

Период / Времетраење  

Име и адреса на работодавач 

Назив на работна позиција

Краток опис на работата

◻ ◻  Поранешен корисник на дрога
◻ ◻  ◻  Осудувано лице по издржување на казна во воспитно-казнена установа Convicted person a�er dismissal from a peniten�ary ins�tu�on

◻ Лице со попреченост
◻ Припаѓа на малцинска група (_________________)
◻ ◻  Друго _______________________________________

◻ ◻  ◻  Самохран родител

◻ ◻  Млад родител
◻ ◻  Дете без родители или родителска грижа
◻      ◻  Жртва на семејно насилство  
◻ ◻  Корисник на социјална помош

Лични информации за младото лице:

Име и презиме:

Датум на раѓање:

Адреса:

Мобилен телефон:

Е-mail:
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Назив на образовна институција 

Насока / Област 

Диплома 
(Назив на професија/занимање)

Назив на образовна институција 

Насока / Област 

Диплома 
(Назив на професија/занимање)

Неформално образование:
(Наведете го секој тренинг/обука во кои сте учествувале, вклучувајќи ги следните информации: Назив, времетраење/период, организатор)

Јазични вештини
(Наведете кои странски јазици ги познавате и нивото на знаење) 

Јазик Зборување Читање Пишување

Образование

Формално образование
(Наведете го нивото на вашето формално образование):

◻ ◻  Основно образование
◻ Некомплетно средно образование
◻ ◻  Средно образование
◻ ◻  Високо / Универзитетско образование
◻ Моментално учи/студира (____________________)



Компјутерски вештини
(Наведете ги компјутерските вештини кои ги поседувате)

Програма Ниво на знаење

Интернет (е-mail)

Word

Excel

PowerPoint

Социјални мрежи

Дали поседувате возачка дозвола? 

◻ Да, специфицирајте: A B C D E
◻ ◻  ◻ Не

Дополнителни информации

Каква работа/и сака младото лице да работи?

Дали младото лице е заинтересирано 
да започне свој бизнис (претприемништво)?

Да  Не

Наведете каков бизнис:

Мотивација за стекнување на нови вештини:

Наведете какви вештини:

Дополнителни коментари или информации кои не се наведени погоре:
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Согласност на кандидатот:

- Согласен/а сум дека сите информации кои ги приложив за пополнување на оваа форма се точни.

Потпис: ________________________________ (Целосно име и презиме)    Датум:
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