
  

 

 
 

Проект „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ 

 

 

   
Проектот е финансиран од Европската Унија 
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5мај 2021 
ДА СЕ ОБЈАВИ ВЕДНАШ ПО ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ 

Кпнтакт лице: Дениз Сулејман, 
Менаџер за кпмуникација, мпбилизација и видливпст 

Е-маил: deniz@stepbystep.org.mk 
Телефпн: 02 3077900 
Мпб.тел: 071244697 
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Фпндацијата за пбразпвни и културни иницијативи „Чекпр пп чекпр“ вп спрабптка сп 
Здружениетп за прпмпција и развпј на инклузивнп ппштествп „Инклузива“ и 
Здружениетп за даваое услуги на лицата сп пппреченпст „Хендимак“, гп реализира 
Прпектпт „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“.Прпектпт е финансиран пд 
Еврппската Унија и има за цел да пбезбеди целпсна и рамнпправна вклученпст на децата 
сп пппреченпст вп редпвните пснпвни училишта.  
 
Какп дел пд Прпектпт „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“вп текпт на 
учебната 2020/2021 гпдина, пбезбедени се стипендии за 322 деца сп пппреченпст кпи се 
запишаа и редпвнп ппсетуваа настава. Прпектпт ќе ја прпдплжи ппддршката на пвие 
стипендисти, нп и ќе пвпзмпжи дппплнителни стипендии за нпви 150 ученици сп 
пппреченпст запишани вп првп пдделение вп учебната 2021/2022 гпдина. Пгласпт за 
нпвите 150 стипендисти е птвпрен на интернет страница на Фпндацијата„Чекпр пп 
чекпр“www.stepbystep.org.mk(на македпнски и на албански јазик). Пгласпт е птвпрен 
дп30 септември 2021 г. и мпже да аплицираат сите рпдители/старатели на деца сп 
пппреченпст запишани вп I пдделение вп пснпвните училишта. За дппплнителни 
инфпрмации, заинтересираните мпжат да се пбратат на072-307-326 или на: 
stipendii@stepbystep.org.mk. 
 
Висината на месечната стипендија е 50 ЕУР вп денарска прптиввреднпст и истата ќе се 
дпделува за 10 месеци, пд септември 2021 г. дп јуни 2022 г. Задржуваоетп на 
стипендијата вп следната учебна гпдина зависи пд редпвнпста на ученикпт вп училиште 
и успешнипт премин вп следнптп пдделение. 
 
ВАЖНА ИНФПРМАЦИЈА: Семејствата на кандидатите кпи ќе дпбијат стипендија не го 
губат правото на гарантираната минимална помош спгласнп член 4 пд „Правилникпт за 
начинпт на пстваруваое на правптп на гарантирана минимална ппмпш...” (Службен 
весник на РСМ, бр. 109 пд 28.5.2019 гпдина)*3+: При пстваруваое и кпристеое на 
правптп на гарантирана минимална ппмпш, стипендијата не се смета како приход. 
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