Градење меѓу - секторски партнерства за
одржлив развој
Проектот е финансиран од Европската Унија

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ

за спроведување на тркалезни маси на тема Цели за одржлив развој

Опис на активноста
Здружение Конект, Агора – Центар за промовирање на граѓански вредности и
ОНГД Мрежа Бугарија го имплементираат проектот “Градење меѓу-секторски
партнерства за одржлив развој“ кој има за цел зајакнување на јавнo-приватниот дијалог
и активното учество на граѓанското општество и деловниот сектор во остварување на
целите за одржлив развој (SDGs) во согласност со реформските активности на земјата
како дел од процесот на интеграција во Европската Унија.
Втората компонента на Проектот е наменета за Определување на рамката за
Целите за одржлив развој во Македонија (Outlining SDG framework for Macedonia). Оваа
компонента ќе ги вклучи засегнатите страни во заедничката агенда за одржлив развој
во согласност со интеграцијата во ЕУ.
Во оваа насока планирано е спроведување на 4 еднодневни работилници
(тркалезни маси) во процес на директна консултација со клучните целни групи за
мапирање на главни предизвици и приоритети, можностите за соработка во областа на
одржливиот развој, како и процесот на воведување, спроведување и следење на
Целите за одржлив развој на локално и национално ниво.
Организациите спроведувачи за потребите на проектот и целите на активноста,
го објавуваат овој Повик за експертски ангажман во процесот на спроведување на
Тркалезни маси на темата Цели за одржлив развој (ЦОР).
Специфични цели на тркалезните маси:
Тркалезните маси генерално предвидуваат во еден структуриран формат да се
фацилитира процес кој ќе овозможи: 1) идентификување и аргументирано мапирање
актуелните состојби и приоритетни ЦОР; 2) идентификување на меѓу-секторски
партнерства и активности кои ќе придонесат за исполнување на приоритетните ЦОР 3)
развивање на предлог стратешки документи (преглед и план) за преточување на ЦОР
на национално ниво.
Конкретните цели на овие тркалезни маси се:
- учесниците да се запознаат со главните текови и состојби на глобално и национално
ниво поврзани со одржливиот развој;
- Мапирање на локалните предизвици, потреби и можности за меѓусекторска
соработка кои се во врска со приоритетите на ЦОР;
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- идентификување на приоритетни ЦОР и врските на ЦОР со процесот на интеграција
на земјата во ЕУ;
- разгледување на клучните теми, проблематики и потенцијали, како и процеси на
јавни политики низ кои се одвива националната агенда ЦОР и обезбедување на
препораки за најпотребните дијалози за политики со кои што треба да се започне;
како и дефинирање на можни мерки и активности и клучни чинители
(имплементатори и поддржувачи) кои ќе придонесат за успешно спроведување на
ЦОР.
Место и временска рамка на одржување:
Тркалезните маси ќе бидат еднодневни и ќе се спроведат во различни региони и
градови, и тоа:
1. Битола на 27.09.2018;
2.Тетово, на 16.10.2018;
3.Штип на 18.10.2018 и
4. Скопје на 22.11.2018.
Учесници:
Главна целна група и учесници на тркалезните маси ќе бидат по 30-35 претставници
на засегнатите страни (целната група на проектот) локални институции, меѓународни
организации, локални граѓански организации и бизнис секторот.
Профил на бараните експерти:
Кандидатите кои ќе се пријават на овој оглас треба да имаат одлични познавања на
темата и областите на одржливиот развој на национално и меѓународно ниво, природата
и спецификите на Целите за одржлив развој, актуелните состојби и процеси на креирање
на јавни политики, стратешки документи, како и клучните сегменти на поврзување на
Целите за одржлив развој со процесот на интеграција на земјата во Европската Унија.
Претходно искуство во работа и слични процеси во наведените области се смета за
предност.

Потребни услови и квалификации за аплицирање
Експертите/консултантите треба да ги поседуваат следните квалификации и вештини:
 Диплома за завршено високо образование, магистратура ќе се смета за предност;
 Најмалку 5 години искуство во спроведување слични задачи, настани и активности
кои се однесуваат на горенаведените теми;
 Познавање на процесите на партиципативно учество во креирање на политики,
стратешки документи и носење на одлуки.
 Сертификати и дипломи од конкретната област на експертиза ќе се сметаат за
предност.
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 Одлично познавање на македонски и англиски јазик. Дополнително познавање на
албанскиот јазик ќе се смета за предност;
 Одлични презентациски и комуникациски вештини.

Процедура за аплицирање
Понуда може да испратат експерти/консултанти (тим од двајца, компании или НВОа).
Државни и јавни службеници немаат право да се пријават на овој оглас.

-

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
Писмо за интерес (до 500 зборови) со опис на релевантната експертиза и
причините зошто се сметаат себеси за најдобри кандидати;
Кратка биографија (CV) со податоци за генералното и специфичното искуство за
спроведување на слични задачи и други релевантни податоци
Информација за кои тркалезни маси аплицира (еден експерт може да аплицира за
сите четири тркалезни маси).

Ве молиме доставете ги побараните документи на следната електронска
адреса aneta@agora.org.mk најдоцна до 20-ти септември во 17:00 ч.

Надоместок за ангажманот и други релевантни информации
За избраните експерти од страна на проектот ќе се исплати вкупно бруто надомест
во висина од 130 ЕУР во денарска противвредност, за експертски ангажман на една
тркалезна маса, односно 1 ден учество и 1 ден подготовка и известување.
Избраните експерти, согласно насоките на проектниот тим пред почетокот на
обуката треба да подготват презентации кои ќе бидат фокусирани на следните теми:
- Цели за одржлив развој на глобално и национално ниво
- Врските помеѓу Целите за одржлив развој и ЕУ агендата
- Потенцијали за соработка и активности кои можат да придонесат за спроведување на
Целите за одржлив развој
На крајот на тркалезните маси експертот треба да достави краток Записник или
наративен извештај кој ги содржи клучните прашања и препораки кои произлегуваат од
работилниците.
Исплатата на вкупниот бруто надоместок ќе се изврши по извршување на услугата.
Деталите за ангажирањето на експертите, правата и обврските на двете страни, како и
исплатите ќе бидат уредени со индивидуален договор со секој експерт.
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