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ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТИ/КИ НА ТЕМА ЗАСТАПУВАЊЕ – ADVOCACY  

 

Вовед 

Здружението Женска граѓанска иницијатива АНИТКО од Скопје, бара заинтересирани 

експерти/ки кои поседуваат експертиза на темата Застапување/Advocacy. Експертите/ките 

се бараат за ангажман во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“, 

финансиран од Европската Унија, а спроведуван од страна на ЖГИ АНТИКО во партнерство 

со ЦОСВ подружница Прилеп и ЦГИ Прилеп.  

Генералната цел е зајакнување на влијанието на граѓанското општество во промовирање 

на односите меѓу заедниците, преку развојот на партиципативната демократија. 

Конкретната цел на проектот е да се поддржи градењето доверба меѓу заедниците преку 

поттикнување на заедничките интереси и стимулирање на локални акции во процесот на 

донесување на одлуки; Зајакнување на капацитетите на локалните ГО за застапување 

базирано на докази; како и воспоставување на соработка и вмрежување со соодветните 

донесувачи на одлуки и други засегнати страни. 

Опис на работните задачи 

Експертот/ката е предвидено да се ангажира во времетраење од 2 години преку: 

 испорака на 2 тродневни обуки (вкупно 6 дена ангажман – 3 денови првата година и 

3 денови втората година); 

 учество на форумите во заедниците во 12 општини (вкупно 24 денови ангажман, 
односно 12 денови првата година во 6 општини и 12 денови втората година во 6 

општини);   

 учество во експертски тим и работење и поддршка во процесот на оформување на 

годишна програма во 12 општини. 

Учесници на обуките се 48 лица од локалната самоуправа и од граѓанскиот сектор на 

Република Македонија за времетраење од две години (односно 24 лица од ЕЛС од 12 

општини и 24 лица од 12 ГО, претставници од менторските организации во проектот). 

Согласно проектот се предвидува првата година да се одржи 1 тродневна обука за 24 

учесници и истата да се повтори и втората година за нови 24 учесници.  

Содржината на обуката треба да ги опфати следниве основни теми за развивање на 

експертиза и здобивање знаења во областа на Застапување/Advocacy: 

 дефинирање на проблем; 

 осознавање и препознавање на интересите; 

 креирање мислења; 

 евалуирање на мислењата; 

 донесување одлуки за можно решение или за комбинација од решенија; 

 креирање акциски план. 
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Содржината и оценката на обуката треба да биде испорачана преку соодветна методологија, 

прилагодена на потребите на групата и нивните знаења/предзнаења во однос на темата. 

Потребно е експертот/ката да обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување 
на учесниците, како и да се користи со разни алатки кои ќе овозможат подобри резултати и 

зголемени знаења кај учесниците.  

Временска рамка за предвидениот ангажман 

Ангажманот на експертот/ката е предвиден во два сегменти:  

1. 2 (две) тродневни обуки кои ќе се спроведуваат во периодот: 

 31.10 и 01-02.11.2016 година во Охрид; 

 август – октомври 2017 година во Охрид. 

 

2. учество во експертски тим и работење и поддршка во процесот на оформување на 

годишна програма, како и учество на форумите во заедниците во 12 општини: 

 ноември – декември – јануари 2016/2017 година; 

 ноември – декември – јануари 2017/2018 година. 

 

Договор и надоместок за експертот/ката 

Ангажманот се заснова на плаќање по испорачанан сет на активности на годишно ниво, 

односно: 

 за првата година исплатата е преелиминарно предвидена да се реализира во јануари 
2017 година, односно откако ќе се испорача тридневната обука, спроведат 12-те 

денови ангажман на форумите во заедниците во 6 општини, и по учество во работата 

на тимот и дадената поддршка и експертиза во процесот на оформување на годишна 

програма во општините; 

 за втората година исплатата е преелиминарно предвидена да се реализира во јануари 
2018 година, односно откако ќе се испорача тридневната обука, спроведат 12-те 

денови ангажман на форумите во заедниците во 6 општини, и по учество во работата 

на тимот и дадената поддршка и експертиза во процесот на оформување на годишна 

програма во општините. 

 

Експертот/ката е потребно да достави финансиска понуда која ќе ги вклучува следните 

трошоци: 

 Нето износ за ангажманот; 

 Персонален данок за ангажманот; 

 Патни трошоци. 

Проектот ќе ги покрие трошоците за сместување и храна за времетраењето на обуките.  

 

Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски: 

 Подготовка на програма и содржина на обуките во соработка со ЖГИ АНТИКО; 
 Спроведување на обуките; 
 Евалуација на спроведените обуки; 
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 Подготовка на финален извештај кој ги вклучува резултатите од оценката на обуката 
од страна на учесниците, како и можни препораки за во иднина;  

 Присуство на форумите во заедниците во 12 општини преку 24 дена ангажман во 
период од 2 години (12 денови во 6 општини првата година и 12 денови во 6 
општини втората година); 

 Учество во работата на тимот и давање поддршка и експертиза во процесот на 
оформување на годишна програма во 12 општини. 

 

Потребни квалификации 

Експертот/ката  треба да ги поседува следните квалификации и вештини: 

 Завршено високо образование; 
 Искуство во граѓанскиот сектор и во дизајнирање, спроведување и евалуирање на 

обуки на разни таргет групи на темата Застапување/Advocacy (најмалку 5 години); 
 Искуство во медијаторство и/или фацилитирање на форуми во заедниците; 
 Експертиза во подготвување на годишни програми – акциски планови во ГО и ЕЛС. 

 

Потребна документација 

Понудата треба да го содржи следново: 

- Финансиска понуда изразена во денари; 
- Предлог програма за обуките; 
- Детална биографија (CV); 
- Мотивациско писмо; 
- Референтна листа на претходно одржани обуки, која треба да ги вклучува 

нарачателот, темата и целната група. 
 

Критериуми за избор 

Критериум за избор на обучувачите се: 

- Компатибилност на финансиската понуда со предвидениот буџет – 40 бодови; 
- Претходно искуство во развивање и испорака на обука -  35 бодови; 
- Квалитет на понудената предлог програма - 25 бодови. 

 

Рок за пријавување 

Пријавите со целокупната пропратна документација треба да се достават најдоцна до 07 

октомври 2016 година на електронската пошта: contact@antiko.org.mk и antico@t.mk  
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