Оглас:
Тематска обука за спелеолошко истражување и експлорација

Проeктот за ‘Подобрување на управувањето со заштитените подрачја’ e финансиран од Европската
Унија а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со
Министерството за животна средина и просторно планирање. По потпишаниот грант помеѓу УНДП и СК
Кораби Проектот со наслов:
“Зајакнување на локалните актери за експлорација, истражување и конзервација на природното
наследство на пештерата Убавица“ се спроведува од Спелеолошкиот Клуб КОРАБИ во партнерство со
Општина Гостивар.
Проектот е насочен кон зачувување,конзервација и мониторинг на споменикот на природата на
пештерата Убавица која се наоѓа во с. Ѓоновица, Општина Гостивар.
Во проектната апликација е предвидена и Тематската обука која има за цел да ги подобрува
вештините на локалните спелеолози а воедно проектот има за цел да ги зајакнува капацитетите на
локалното население, локалните институции и здруженија на граѓани за заштита на природното
наследство, односно заштита на споменикот на природата – Пештерата Убавица во село Ѓоновица.
За реализација на дел од активностите на проектот, СК КОРАБИ и Општина Гостивар објавуваат Оглас
за обука на шест локални спелеолози.

Обуката
ќе
се
спроведува
во
втората
половина
на
Август
2018
година.
Заинтересираните кандидати за обука ќе бидат контактирани и интервјуирани од страна на
проектниот тим.
Од пријавуваните кандидати ќе бидат селектирани шест (6) лица.
За време на обуката на истите ќе им бидат покриени патните и трошоците за храна.
Обуката се состои од теоретски и практичен дел Содржина на тематската обука:
- Геологија на пештерите и спелеогенезата
- Спелеогенеза: Хемиски и физички ефекти кои се инволвираат во формирање на природни пештери
-Природен тек на подземните води: студии за моделирање и пештери
- Животот во пештерите
-Микробен живот во пештери (заради следење)
-Добри практики на археолошки локалитети. Локална спелеархеологија: актуелни настани,
перспектива и методи
-Спелеолошки истражувачки техники
-Технички спелео-планинарски материјали
- Прва помош и спасување во пештери

Теоретскиот дел опфаќа настава и презентации околу спелеологијата додека практичниот дел ќе се
организира во Центарот за обука во село Вруток и со вклучување на кандидатите во пештерата
Убавица во село Ѓоновица.
Лицата вклучени во ова обука ќе добијат меѓународен Сертификат за завршена обука по
спелеологија.
Заинтересираните кандидати можат да се пријават во следниот меил:
speleo.korabi@hotmail.com; info@gostivari.gov.mk
дополнителни информации на контакт телефон: 072 277 726 ; 070 523 872; 071 306 424; 042 213 511
со доставување на следниве податоци:
- име и презиме,
- година на раѓање,
- завршено образование.; Критериуми за пријавување:
- Возраст над 18 години
- Адреса на живеалиште: Општина Гостивар
- (Предност) Познавање на англискиот и други странски јазици
Рокот за пријавување е до 06.08.2015 година.

