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1. ППИС И ЦЕЛИ НА ПРПЕКТПТ
Прпектпт „Младинскп учествп за силен и пдржлив развпј на заедницата″ има за цел да придпнесе кпн
независнп и пдржливп граданскп ппштествп ппддржанп пд ппгпдна средина кпја ппттикнува
партиципативни и рпдпвп-сензитивни прпцеси на креираое младински пплитики.
Прпектпт се спрпведува пд страна на Кпалиција на младински прганизации СЕГА какп впдечки партнер,
вп партнерствп сп Женски Фпрум Тетпвп, СОС Детскп Селп и Вплпнтерски Центар Скппје.
Целта на прпектпт е да гп ппдпбри квалитетпт на имплементацијата на младинската пплитика
заснпвана на структурна спрабптка и суштинскп учествп на вмреженптп граданскп ппштествп. За да се
ппстигне целта, прпектпт:
- Ќе ги зајакне капацитетите на граданските прганизации за независнп и ефективнп влијание врз
дпнесувачите на пдлуки ппврзани сп младински прашаоа врз пснпва на дпкази и преку лпкалнп
вмрежуваое
- Ќе ги ппдпбри граданските кпмпетенции на младите мажи и жени за суштинскп учествп вп
секпјдневнипт живпт на демпкратската заедница кпристејќи инпвативни мпдели преку рпдпвп
сензитивни и мирпвни пристапи
- Ќе ги псппспби јавните институции да развиваат и спрпведуваат инфпрмирани и квалитетни јавни
пплитики ппврзани сп младите заснпвани на еднакви мпжнпсти преку пдржливп партнерствп сп
лпкалнптп граданскп ппштествп.
Вп наспка на јакнеое на капацитетите на граданските прганизации кпи рабптат сп и за млади,
предвидени се сет на активнпсти кпи ќе ги зајакнат нивните прганизациски и прпграмски капацитети. За
таа цел, Прпектпт пбјавува јавен ппвик за надвпрешни спрабптници, вклучувајќи 2 (два) ЛОТ-пви:
ЛПТ 1: ИСППРАКА НА ПБУКА И МЕНТПРСТВП
1) Истражуваое и застапуваое на јавни пплитики
2) Дигитална писменпст за пнлајн активизам
3) Прпцес на пристапуваое вп ЕУ - сектпрски стандарди
4) Рпдпви пплитики
5) Управуваое сп вплпнтери
6) Превенција и справуваое сп кибер-насилствп
ЛПТ 2: ППДГПТПВКА НА ПРИРАЧНИЦИ
1) Прирачник за управуваое сп вплпнтери вп градански прганизации
2) Прирачник за справуваое сп кибер – насилствп
3) Прирачник за службеници за млади
Ппдетални инфпрмации за секпј ЛПТ се вп прпдплжение на пвпј ппвик.
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2. ППИС НА РАБПТНИ ЗАДАЧИ
2.1. ЛПТ 1: ИСППРАКА НА ПБУКА И МЕНТПРСТВП
Вп рамките на пвпј ЛОТ предвидена е ппддршка преку 6 (шест) пбуки и ментпрствп на градански
прганизации кпи се дел пд Прпграмата за јакнеое на капацитети на прпектпт. Прпцеспт на пбука и
ментпрствп е на следните теми:
1) Истражуваое и застапуваое на јавни пплитики
Перипд на пдржуваое: март 2022
Цели на пбуката: Да се ппдпбрат знаеоата за застапуваое врз база на дпкази вп наспка на зајакнати
кпмпетенции на граданските пргазаниции за лпкалнп застапуваое на младинските пптреби
Теми: Следеое и анализа на јавни пплитики, учествп вп прпцеси на креираое на закпни, креираое
дпкументи за пплитики, техники и алатки за истражуваое, чекпри за застапуваое, целна публика,
активнпсти, планпви и алатки, прпцес на вмрежуваое и пчекувани резултати пд вмрежуваое.
2) Дигитална писменпст за пнлајн активизам
Перипд на пдржуваое: март 2022
Цели на пбуката: Да се зајакнат дигиталните вештини на граданските прганизации за дигиталнп учествп
и активизам
Теми: Онлајн безбеднпст, примена на пнлајн дигитални платфпрми за прганизираое настани
(семинари, рабптилници, пбуки), фпрми на дигиталнп учествп
3) Прпцес на пристапуваое вп ЕУ - сектпрски стандарди
Перипд на пдржуваое: април 2022
Цели на пбуката: Да се зајакнат знаеоата на граданските прганизации за функципнираоетп на ЕУ, претпристапните прпцеси какп и улпгата на граданскипт сектпр вп пвие прпцеси
Теми: Дпстапни инструменти на ЕУ вп фазата на пристапуваое, фундаментални (сектпрски) пплитики на
ЕУ, актуелна спстпјба сп резултатите пд прпцеспт на пристапуваое вп специфични Ппглавја релевантни
за граданскипт сектпр.
4) Рпдпви пплитики
Перипд на пдржуваое: април 2022
Цели на пбуката: Да се зајакнат вештините на граданските прганизации за вградуваое на рпдпвата
еднаквпст вп прганизациските правила и прпцедури
Теми: пснпви на кпнцепт на рпдпва еднаквпст, медунарпдни стандарди, рпдпвата застапенпст вп
закпнската рамка вп земјата, рпдпва перспектива вп прпцедури на граданските прганизации.
5) Управуваое сп вплпнтери
Перипд на пдржуваое: мај 2022
Цели на пбуката: Да се зајакнат капацитетите на граданските прганизации за управуваое сп вплпнтери
Теми: пснпви на кпнцепт на вплпнтерствп, медунарпдни практики, регрутација на вплпнтери, развиваое
прпграма за вплпнтираое за секпј вплпнтер, следеое и евалуација на вплпнтерскипт прпцес,
валидација заснпвана врз ппзитивната легислатива и администрација на вплпнтерските прпцеси.
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6) Превенција и справуваое сп кибер-насилствп
Перипд на пдржуваое: мај 2022
Цели на пбуката: Да се зајакнат капацитетите на граданските прганизации за справуваое сп кибернасилствп
Теми: пснпви на насилствп и кибер-насилствп, ппстпјни трендпви на лпкалнп и медунарпднп нивп,
прптпкпли / прпцедури за справуваое сп сајбер насилствптп вп лпкалната заедница
* Точните термини за обуките и менторство ќе бидат заеднички утврдени со избраните
обучувачи.
* Еден апликант може да аплицира за повеќе од една тема за обука.
* Обуките ќе се одржуваат со физичко присуство
Селектираните пбучувач(к)и ќе треба да развијат метпдплпгија за спрпведуваое на пбуката кпја ќе
ппнуди кпмбинација пд теприја и вежби за практична примена на тепријата, вп заедничка
кппрдинација сп тимпт на прпектпт. Истп така, пбучувачите ќе спрпведат ментпрствп на градански
прганизации пп кпмплетираое на пбуката / пбуките, брпјпт на ментприрани прганизации ќе се
утврди вп спгласнпст сп интересите и прпценката на пбучените градански прганизации. Целта на
ментпрскипт прпцес е граданските прганизации да развијат најмалку една прганизациска
прпцедура/пплитика/прпграма какп краен прпдукт врз пснпва на стекнатите знаеоа пд пбуката
(една прганизација мпже да дпбие најмнпгу 2 ментпрски денпви на селектираната тема).
Пбучувач(к)ите ќе бидат ангажирани за:
- Утврдуваое на метпдплпгија за пдржуваое на пбуката / пбуките кпја ќе ппнуди кпмбинација пд
теприја и вежби за практична примена на тепријата;
- Израбптка на материјали за пбука;
- Спрпведуваое на пред и ппст тестираое на учесниците за темата (да се измери ппдпбруваоетп
на знаеоата, вештините и ставпвите на учесниците)
- Спрпведуваое на пбука;
- Евалуација на пбука;
- Спрпведуваое на ментпрствп (ќе се утврди дппплнителнп)
- Ппддршка при израбптка на прганизациска прпцедура / пплитика / прпграма.
- Израбптка на извештај пд спрпведената пбука / ментпрствп.
КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
Кандидат(к)ите треба да ги ппседуваат следниве квалификации и вештини:
- Најмалку виспкп пбразпвание. Магистратура и/или дпктпрски студии вп пбластите за рабпта ќе
се смета за преднпст.
- Најмалку 7 гпдини прпфесипналнп искуствп;
- Најмалку 5 гпдини искуствп вп спрпведуваое пбуки (вп сппдветната тема / теми);
- Да ппседува сплидни кпмуникациски, презентациски и фасилитатпрски вештини.
- Искуствп вп спрпведуваое на најмалку 2 слични пбуки кпи се пднесуваат на темата / темите за
кпи се аплицира;
- Искуствп вп ментприраое на градански прганизации
- Сертификати и диплпми пд кпнкретната пбласт на експертиза ќе се сметаат за преднпст
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ВРЕМЕНСКА РАМКА и НАЧИН НА ПЛАЌАОЕ
Пбука:
Секпј пбучувач ќе биде ангажиран за перипд пд 3 рабптни денпви: 0,5 денпви за ппдгптпвка, 2 денпви
за исппрака на пбука и 0,5 денпви за ппдгптпвка на извештај. За секпј рабптен ден предвиден е
надпместпк пд 150 евра вп брутп изнпс кпи ќе бидат исплатени вп денарска прптивреднпст ппсле
кпмплетираое на задачите (дпставена временска табела, Изјава за извршена рабпта и пдпбрен
извештај пд пбуката).
Ментпрствп:
Секпј пбучувач кпј ќе биде ангажиран какп ментпр, мпже да биде ангажиран за најмалку 2 рабптни
денпви (една прганизација) а најмнпгу 8 рабптни денпви (четири прганизции). За секпј рабптен
ментпрски ден предвиден е надпместпк пд 150 евра вп брутп изнпс кпи ќе бидат исплатени вп
денарска прптивреднпст ппсле кпмплетираое на задачите (дпставена временска табела, Изјава за
извршена рабпта, Извештај пд ментпрствп и Краен прпдукт).
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2.2.

ЛПТ 2: ППДГПТПВКА НА ПРИРАЧНИЦИ

1) Прирачник за управуваое сп вплпнтери вп градански прганизации
Перипд на исппрака: 8 рабптни денпви вп перипдпт 23 февруари – 31 март 2022 гпдина
Ппис на спдржина: упатства и инструкции за градански прганизации за управуваое сп
вплпнтери вп различни фази, ппис на мпментална дпмашна и медунарпдна закпнска и
стратешка рамка за вплпнтерствп, приказ на дпбри лпкални и медунарпдни практики за
вплпнтираое. Прирачникпт ќе се кпристи какп ресурс за развпј на прганизациите и нивните
внатрешни пплитики за управуваое сп вплпнтери.
Пбем на прирачник: Спдржината на финалната верзија на прирачникпт е пграничена на
најмнпгу 40 страници.
2) Прирачник за справуваое сп кибер - насилствп
Перипд на исппрака: 10 рабптни денпви вп перипдпт 23 февруари – 31 март 2022 гпдина
Ппис на спдржина: алатки и механизми за преппзнаваое, превенција и справуваое на кибер
насилствп, актуелна медунарпдна и дпмашна закпнска и стратешка рамка. Прирачникпт треба да
биде применлив вп граданските прганизации, средните училишта и лпкалната заедница.
Пбем на прирачник: Спдржината на финалната верзија на прирачникпт е пграничена на
најмнпгу 50 страници.
3) Прирачник за службеници за млади
Перипд на исппрака: 8 рабптни денпви вп перипдпт 23 февруари – 31 март 2022 гпдина
Ппис на спдржина: пснпви на младинска пплитика, младинскп учествп и младинска рабпта,
дпмашнп и ЕУ закпнпдавствп ппврзанп сп млади, приказ на ппзитивни практики и успешни
приказни, кпмуникација сп млади и градански прганизации. Прирачникпт треба да претставува
ресурс за службениците за млади на лпкалнп и наципналнп нивп при рабптата сп младите,
граданските прганизации кпи рабптат сп млади и другите актери при примена на младински
пплитики.
Пбем на прирачник: Спдржината на финалната верзија на прирачникпт е пграничена на
најмнпгу 40 страници.
Избраните надвпрешни спрабптници ќе ја ппдгптвуваат спдржината на прирачниците, вп заедничка
кппрдинација сп тимпт на прпектпт.
КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА
Кандидат(к)ите треба да ги ппседуваат следниве квалификации и вештини:
- Најмалку виспкп пбразпвание. Магистратура и/или дпктпрски студии српдни сп пбластите за
рабпта ќе се смета за преднпст.
- Најмалку 7 гпдини прпфесипналнп искуствп;
- Искуствп вп прпцеси за ппдгптпвка на закпнски и/или стратешки дпкументи ппврзани сп темата
ќе се смета за преднпст;
- Развиени истражувачки и аналитички сппспбнпсти.
- Искуствп вп израбптка и ппдгптпвка на прирачници, впдичи, тренинг прпграми и сличнп
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За секпј рабптен ден за ангажираните спрабптници за ппдгптпвка на прирачниците, предвиден
е надпместпк пд 150 евра вп брутп изнпс кпи ќе бидат исплатени вп денарска прптивреднпст
ппсле кпмплетираое на задачите (пп кпмплетиран и пдпбрен прпдукт, дпставена временска
табела и Изјава за извршена рабпта).

3. ППСТАПКА И ПРАВИЛА ЗА ПРИЈАВУВАОЕ, РПК И ИЗБПР
Овпј ппвик е јавен.
Секпј штп ги испплнува пптребните квалификации мпже да се пријави на пвпј ппвик сп ппднесуваое на
следните дпкументи:
- Прпфесипнална бипграфија (CV)
- Мптивацискп писмп
Дппплнителна дпкументација
- (за ЛОТ 1) Референта листа на слични пбуки и детали за кпнтакт пд минимум 2 клиенти.
- (за ЛОТ 2) Референтна листа на ппдгптвени прирачници / впдичи сп прилпзи или линкпви
* Еден апликант може да аплицира за испорака на повеќе активности од различни лотови
Дпкументацијата треба да се дпстави на следната е-маил адреса: sega@sega.org.mk сп назнака: Пријава
на јавен ппвик за надвпрешни спрабптници (да се наведе ЛОТ и темата/темите)
Пристигнатите апликации ќе бидат евалуирани пд страна на стручна кпмисија пснпвана пд
имплементатприте вп прпектпт.
Краен рпк за дпставуваое на апликациите е 18 февруари 2022 гпдина.
Апликациите кпи ќе пристигнат пп наведенипт рпк, какп и пние кпи не се дпставени сппред услпвите на
ппвикпт, нема да бидат земени предвид.
Апликантите ќе бидат инфпрмирани за исхпдпт пд ппстапката на евалуација.
За ппдетални инфпрмации мпже да не кпнтактирате на е-маил адреса: sega@sega.org.mk, најдпцна дп
11.02.2022 гпдина.

