УСЛОВИ ЗА РАБОТА
Ангажирање на обучувачи за обука на граѓански организации во рамки на проектот
„Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост
на локални граѓански организации “
Реф. Бр. IPA/2017/393-124

1. За проектот „ Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за
застапување и одржливост на локални граѓански организации “
Проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и
одржливост на локални граѓански организации“ е акција финансиски поддржана од Европската
Унија со договор бр. IPA/2017/393-124 во рамки на програмата IPA Civil Society Facility and Media
Programme 2016 – 2017. Проектот се спроведува во периодот од 1 јануари 2018 до 31 јуни 2020
година од страна на Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци,
Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип и Коалицијата Сите за правично судење.
Основна цел на Проектот е да го зголеми влијанието на граѓанските организации во процесите за
креирање и донесување на закони, политики и одлуки на локално и национално ниво преку
зајакнување на нивната отчетност, ефикасност и одржливост. Посебни цели на Проектот се: 1.
Подобрување на актите кои ја уредуваат внатрешната организација на граѓанските орагнизации и
нивна поддршка во обезбедување на целосна усогласеност со обврските кои произлегуваат од
законите во РМ; 2. Зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации за
застапување засновано на докази на локално и национално ниво; и 3. Зајакнување на
капацитетите на локалните граѓански организации за развивање на проекти и управување со
проектен циклус.
Проектот обезбедува непосредна правна, менторска и финансиска поддршка на граѓански
организации. Предвидените активности вклучуваат:
I.
II.
III.

Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации
Развивање на алатка за управување со правници ризици во граѓанските организации
Непосредна менторска поддршка во следниве области:
a. Подготовка и подобрување на внатрешните акти на граѓанските организации
(статути, политики и правилници) како и правна поддршка за исполнување на
законските обврски кои ги имаат граѓанските организации
b. Подготовка на планови за застапување и помош при поединечни активности за
застапување на граѓанските организации пред локалните и националните власти
c. Изработка на проектни апликации, управување со проектен циклус и
организациски развој

IV.

Обуки за персоналот и членовите на граѓанските организации за:
a. Административно и финансиско работење на граѓанските организации
b. Застапување базирано на докази и подготовка на план за застапување

V.

c. Правни механизми за влијание на политики
d. Изработка на проектни апликации и прибирање на средства
e. Организациски менаџмент, стратешко планирање и мониторинг и евалуација на
проекти
Директна финансиска поддршка за локални граѓански организации за реализација на
активности за застапување за подобрување на политики и прописи

1. Општи информации за анганжманот
Во рамки на проектот во текот на јули - август 2018 година беше објавен повик за
менторирање на граѓански организации во Република Македонија. Во првиот циклус се опфатени
16 граѓански организации кои изразија интерес да ги зајакнат своите капацитети преку обуки и
менторство. За таа цел ќе се организираат обуки за граѓанските организации вклучени во
менторството на следните теми:
1. Застапување базирано на докази и вештини за обезбедување и обработка на податоци;
2. Правни механизми за влијание во процесот на креирање политики и подготовка и
имплементација на план за застапување.


Времетрањето на една обука е три дена (една тема). Сите две обуки треба да се оддржат со
по две групи односно четири тро-дневни обуки. Секоја од групите ќе биде составена од 16
учесници. Временската рамка за планираните обуки е за првата група менторирани
организации во периодот од 15 ноември 2018 до 30 Јануари 2019 година, додека за
втората група на менторирани организации во периодот од 15 Октомври 2019 до 15
Февруари 2020 година. Вкупниот ангажман на обучувачите е 15 дена, односно 6 дена
обука и 1.5 дена за подготовка и известување за секоја од дадените теми. За секоја тема е
предвидено по еден обучувач.

2. Обврски на договорната страна
Цел на обуките е да се зајакнат капацитетите на приближно 30 претставници на граѓански
организации кои работат на локални прашања во Република Македонија.
Целна група на претставници на граѓански организации кои работат на локални прашања.
Специфични цели се:
 Да се подготви план за обука на гореспоменатите теми;
 Да се спроведат 4 тродневни обуки со две различни групи, на две различни теми;
 Да се подготви финален извештај за работата.
3. Временска рамка и потребни ресурси
Обуките треба да се завршат за првата група ГО во период од 15.11.2018 до 30.01.2019
година, а за втората група ГО во период од 15.10.2019 до 15.02.2020.
Договорната страна треба да подготви методологија по која ќе работи (образец во прилог),
предлог дневен ред и да обезбеди примерок од потребни материјали (печатени и електронски).
Логистичката подготовка на обуките е обврска на проектните партнери/нарачателот.
4. Очекувани резултати
 Оддржани четири (4) тродневни обуки
 Зголемени капацитети за застапување базирано на докази и вештини за обезбедување и
обработка на податоци на претставници ГО




Зголемени капацитети за користење на правни механизми за влијание во процесот на
креирање политики
Подготвени планови за застапување на организациите вклучни во обуките (вкупно 30
организации).

5. Услови за ангажирање на експертот
За спроведување на обуките се/е потребен експерт/и кој/и ги исполнува/ат следниве
услови:
 Завршено високо образование;
 Најмалку 5 години искуство во организирање и одржување на обуки;
 3 години искуство во спроведување обуки за градење капацитети на граѓански
организации1
Понудените експерти да се одговорни за целокупното спроведување теоретскиот дел на
обуките и поднесувањето на извештаите. Предлог извештајот се поднесува 3 дена по
завршувањето на обуките на одобрување кај проектниот менаџер. Експертот е должен за секоја
промена на договорените услови да контактира со проектниот менаџер.
6. Буџет
Максималниот буџет за обуките е 92.242,00 МКД. Буџетот за ангажманот треба да биде
даден без ДДВ, по консултантски ден. Секој понудувач може да достави понуда за една или
повеќе теми за обука, максималниот буџет по тема (две тро-дневни обуки), изнесува
46.121,00 МКД
7. Начин на пријавување
Начинот на кој можете да се пријавите детално е опишан во документот „Барање за
прибирање на понуди“, кој е составен дел од тендерската документација.

1

Материјални дпкази за испплнуваое на услпвите (кппии пд диплпми и сл.) не се ппднесуваат при
ппднесуваое на ппнудата. ФРЛЗ гп задржува правптп дппплнителнп да ги ппбара пвие дпкази.

