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BAŞVURU ÇAĞIRISI 

 
GELENEKSEL KIYAFET "DOLLAMA" YAPIMI EĞİTİMİ 

 
EC Ma Ndryshe, "Kosova'nın kültürel bir mirası Dollama" projesi çerçevesinde, kadınları geleneksel kıyafet 
“Dollama” (gelinler için el yapımı geleneksel elbiseler) yapma eğitimine  katılmaları için başvurmalarını davet 
ediyor. Eğitim, katılımcıları elle dolma dikecek şekilde yetiştirmeyi ve böylece gelecekte iş olanaklarını 
artırmayı amaçlamaktadır. 
 
"Kosova'nın kültürel bir mirası Dollama " projesi EC Ma Ndryshenin kültürel mirasının korunması ve 
geliştirilmesi çabalarının bir devamı niteliğindedir. Proje, bilginin tanıtılması ve aktarılması yoluyla dollama 
yapma sanatının korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje Prizren bölgesini kapsıyor ve 
faaliyetler bu bölgedeki tüm toplulukların temsilcilerini içerecektir 
 
Prizren bölgesinde ikamet eden tüm topluluklardan (Prizren Belediyesi,Dragaş, Suhareka, Mamuşa, Rahofça 
ve Malişeva) 25-50 yaş arası kadınlar başvuru hakkına sahiptir. Bu eğitim döngüsü için 12 katılımcı seçilecek 
ve Prizren belediyesi dışından seçilen katılımcıların ulaşım masrafları karşılanacaktır. 
 
 Eğitim 4 ay sürecek ve katılımcılar, bu alanda geniş deneyime sahip profesyonellerden geleneksel "dollama" 
yapma zanaatını öğrenecekler. Seçilen adaylar, eğitime düzenli olarak katılmak zorunda olup, aynı zamanda 
grup ve atölye personeli ile iyi ilişkiler kurarak faaliyetlere katılmayı ve kendilerini görevlerine adamayı 
taahhüt ederler. 
 
Başvurulu şekli: Başvuru online link: https://forms.gle/ADFphFRizAmfsVeA6 adresinde bulunan formu 
doldurarak yapılabilir, veya aynı formu Prizren'deki EC Ma Ndryshe ofislerinde doldurarak başvurularını 
tamamlayabilirler. (Fehmi Lladrovci Cad No:94, 20000). Daha fazla bilgi için 049 714 024 & 029 222 771 
numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 
Son başvuru tarihi: Son başvuru tarihi 20 Subat 2022, 00:00'dir. Duyuru kapandıktan sonra 5 gün içinde 
sadece seçilen katılımcılar bilgilendirilecektir. Uygun adayların kabul edilmemesi durumunda, EC Ma Ndryshe 
bu çağrıyı iptal etme hakkını saklı tutar. 
 
EC Ma Ndryshe projesi "Kosova'nın kültürel bir mirası olan Dollama", UNDP tarafından Kosova'da uygulanan 
ve barış ve istikrar için katkıda bulunan (ICSP) Avrupa Birliği Enstrümanı tarafından 
gerçekleştirilen"Toplumlar arası diyalog ve sosyal uyumun teşvikçisi olarak Kültürel Miras" projesinden 
finanse edilen mali hibenin bir parçasıdır. 
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