Насоки за пријавување на
ЈАВЕН ПОВИК БР.01/2020
За финансиска поддршка на женски граѓански организации кои работат на унапредување
на правата на жената и нејзината улога во општеството
проект “Вклучи се – побарај гласно!“
спроведуван од НСРР- Национален совет за родова еднаквост во соработка со АГОРА –
Центар за промовирање на граѓански вредности
финансиски поддржан од UN Women – Скопје, во рамките на проектот на UN Women
„Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно,
инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски
поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за
меѓународна соработка и развој – Сида “
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1. За проектот “Вклучи се – Побарај гласно!“
Иако, изминатите неколку години, се направени значителни напори за унапредување на
агендата за родова еднаквост, родовите нееднаквости во земјата остануваат изразени во
сите сфери на социо-економскиот и политичкиот живот. Она кон што се стремиме со
проектот Вклучи се – Побарај гласно е унапредување на родовата еднаквост и вклучување
на жените во креирање на родово одговорни политики, буџети и нивно зголемено
учество во локалните процеси на планирање и буџетирање. Интегрирање на родовата
перспектива и примена на родово одговорното буџетирање подразбира признавање дека
жените и мажите имаат различни потреби и дека политиките и буџетите, особено на
локално ниво треба да одговарат соодветно на тие потреби.
За да можат жените да ги изразат своите мислења со самодоверба и да влијаат на квалитетот на
управувањето и процесот на донесување одлуки во нивните заедници, потребно е да се работи на
нивно зајакнување. Во овој контекст, зајакнувањето на жените треба да се спроведе на повеќе
нивоа (пристап до информации, стекнување знаење и вештини со цел да се влијае на процесот на
донесување одлуки на локално ниво, развој на самодоверба за преговори, артикулација на
нивните потреби и потребите на други лица во слична ситуација), истовремено земајќи ги
предвид различните нивоа на нееднакви односи на моќ меѓу жените и мажите.
Цел на проектот е цел да го подобри животот на жените и да понуди поддршка во процесот на
вклучување на жените и најранливите групи меѓу нив, преку интеграција на родовата перспектива
во сите фази на локалните процеси на креирање политики и буџетирање.
Посебно внимание ќе посветиме на зајакнување на женското движење и овозможување дијалог
помеѓу женските локални групи и општините заради вклучување на жените во процесите на
носење одлуки на локално ниво.
Очекувани резултати:
•
Зајакнати капацитетите на најмалку 10 граѓанските организации од скопски, источен,
југоисточен и североисточен плански регион;
•
Жените се мобилизирани и зајакнати, гласни и вклучени во локалните процеси на
донесување одлуки:
- најмалку 8 теренски акции развиени и имплементирани од страна на женски
организации во регионите;
- најмалку 350 жени ќе учествуваат во теренските акции и активностите за зајакнување и
застапување;
- најмалку 4 нови мерки донесени од локалните самоуправи за решавање на потребите
на жените како резултат на иницијативите за застапување.
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2. Организации кои го спроведуваат проектот
2.1 Сојуз - Национален совет за родова рамноправност (НСРР)
Сојуз - Национален совет за родова рамноправност (http://www.sozm.org.mk) е национална,
мултиетничка и мултигенерациска мрежа, креативно ориентирана кон иднината. Организацијата
се стреми кон постигнување на родова рамноправност, развој, заштита на женските права и мир.
Националниот совет за родова рамноправност е мрежа во која членуваат околу 116 локални
формални и неформални женски организации и групи од урбани и рурални средини во државата.
Со своите активности НСРР промовира култура на мир и ненасилство, учествува во политичкото и
економското јакнење на жените, се залага за социјално вклучување на жените од руралните
средини и маргинализираните групи, учествува во унапредувањето и подобрување на политиките
за родово базираното насилство, и се залага за сè она што се подразбира со зборот
рамноправност.
Визијата на НСРР е родова еднаквост, загарантирани женски права, елиминирање на
дискриминацијата на жените во општеството и семејството, развој и мир.
Мисија на НСРР е унапредување на правата на жените како човекови права, елиминирање на сите
форми на дискриминација врз жените и градење на општество со еднакви можности.
НСРР е основана во 1994 година и прераснува во една од најголемите мрежи на жени во Северна
Македонија.
НСРР ги обезбедува своите услуги во рамките на нејзините основни програми:
1) Жени, лидерство и учество; 2) Програма за економско зајакнување на жените; 3) Програма
за насилство врз жени; 4) Жените, мирот и безбедноста и 5) Развој на мрежата и градење
на организациски капацитет.

2.2 АГОРА – Центар за промовирање на граѓански вредности
АГОРА - Центар за промоција на граѓански вредности (http://agora.org.mk) е непрофитна,
непартиска организација основана во 2001 година и работи на национално ниво во Македонија.
Визијата на АГОРА е успешно демократско унапредување на луѓето и заедниците. Мисијата на
Агора е зајакнување на сите засегнати страни и промовирање на процеси што би довеле до развој
на демократско општество. Од 2015 година, таа ја фокусира својата работа во три тематски
области:
1) родова еднаквост,
2) добро управување, децентрализација и
3) локален економски развој
Агора својата мисија за исполнува преку раководење со проекти, градење на капацитети и
истражување и анализа во областите на фокусот.
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3. Цели и резултати кои треба да се постигнат со финансиската
поддршка (доделувањето на грантови)
Поконкретно, од организациите/апликантите се очекува да достават проекти со јасен опис на
активностите кои ќе се спроведат, кои ќе бидат конкретните резултати, со наведени конкретни
индикатори по кои ќе се мери успехот и други детали според барањата наведени во самиот
образец за пријавување.
Преку спроведувањето на проектите во планските региони се очекува локалните жени да се
мобилизирани и зајакнати, гласни и вклучени во локалните процеси на донесување одлуки и
општинските буџети. Се очекува општинските програми да ги земат предвид и да одговорат на
потребите и интересите на жените од локалните заедници.

4. Времетраење на проектот
Периодот на реализација на активностите кои ги предлагате проектот треба да бидат од 1 март
2021 до 31 март 2022.

5. Средства
На овој повик ќе се додели финансиска поддршка (ќе се одобрат проекти) која ќе изнесува до
најмногу 10.000 американски долари во денарска противвредност по поединечен проект.

6. Подобни активности за добивање финансиска поддршка
Поднесените пријави/предлози може да опфатат комбинација од следното:
•
•
•

•

•

•

Развивање акции за мобилизација, информирање и зголемен опфат на жени на локално
ниво (прилагодени на локалните услови и ситуацијата со пандемијата);
Градење мрежи за поддршка и мобилизација за застапување;
Развивање и спроведување конкретни акции за застапување со општината со цел
потребите на жените во локалната заедница да се интегрираат во програмите и буџетите
на самата општина во 2022 година.
Активности за подигање на свеста и зголемување на знаењето и разбирањето на жените за
процесите на буџетирање и охрабрување на нивното значајно учество во локалните
процеси на донесување одлуки;
Конкретни активности кои ги охрабруваат жените од заедниците поактивно да бараат
одговорност од локалните власти (може да вклучуваат локални кампањи, петиции и
развивање предлози, тематски тркалезни маси и да предложат други иновативни
пристапи и идеи за да поттикнат промена во однесувањето и ставовите кон жените и
нивното учество во јавниот живот);
Вклучување на локални активистки, жени лидери во теренските активности;
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•
•

Олеснување на соработката помеѓу општините и жените за да се осигурат дека нивните
потреби и приоритети се земени предвид;
Следење на родовата одговорност/перспектива на локалните програми и конкретни
финансиски распределби за решавање на потребите и барањата што ги покренуваат
жените.

7. Критериуми на подобност – кој може да аплицира
Вашиот предлог/пријава ќе биде земена предвид за понатамошно разгледување (оценување)
само доколку ги исполнува следните (3) три критериуми на подобност:
Женски организации: Ќе бидат прифатени само апликации од локални женски
организации/организации чија мисија е насочена кон подобрување на положбата на жените
и/или промовирање на родовата еднаквост, со изграден систем на транспарентно и демократско
одлучување.
Плански региони: Организации кои се регистрирани, работат и ќе ги спроведуваат акциите во
скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион. 1
Технички капацитет: Организации имаат искуство во спроведување теренски активности и акции
за застапување со општината и искуство со администрирање на финансии.
Критериуми за оценка и избор на успешна апликација
Бр. Критериуми за оценка на подобни апликации
1
Технички капацитет :
Организацијата има искуство во:
-спроведени проекти,
-акции,
-искуство со администрирање на финансии;
2
Капацитет на предложениот тим за реализација (предност ќе биде доколку
предложениот тим има претходно релевантно искуство за спроведување на
обврските кои се распределени согласно описот на работни задачи);
3
Посветеност на организацијата на промени во корист на жените од
заедницата (историја на резултати од спроведени локални акции за
мобилизација на жените од заедницата и акции на застапување);
4
Обем на теренски опфат и жени таргетирани со акцијата (организации кои ќе
се фокусираат на зајакнување на жени лидери во општините со цел да го
прошират опфатот на жени во најмалку две населени места (две села,
село/град) или две општини од планските региони;
5
Познавања на предложените општини и локации (Организациите кои
аплицираат се очекува да имаат специфични податоци за предложените
1

Бодови
10

10
5
15

10

Се препорачува, но не е задолжително организациите и акциите да бидат во следниве општини од погоре
наведените плански региони: Град Скопје, Аеродром, Центар, Кисела Вода, Ѓорче Петров, Гази Баба, Велес,
Куманово, Крива Паланка, Штип, Кочани, Струмица и Богданци.
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општини и локации, релевантни за спроведување на теренските активности)
6
Јасно и реално дефинирани промени кај жените од заедницата (едукација,
мобилизација, застапување) - предложениот план на акцијата содржи
образложени и остварливи очекувани резултати / промени
7
Методолошки пристап (предложените теренски активности се соодветни за
остварување на резултатите).
8
Адекватност на предложениот буџет (трошоците кои се побаруваат се
реалистични и предвидени во обем и за намени релевантни за реализација
на активностите. Буџетот да не изнесува повеќе од 10.000 УСД)
Вкупно

20

20
10
100

Напомена: при изборот и оценка на успешните апликации, ќе имаме за цел еднакво
распределување по плански региони.

8. Потребни документи
Напомена: Поднесувањето на апликација за овој повик се врши по електронски пат.
-

Целосно пополнет образец за пријавување. Образецот за пријавување можете да го
преземете на даден линк во Повикот;
Целосно пополнет образец за предлог - буџет во електронска форма, кој може да се
преземе на даден линк во Повикот;
Тековна состојба на организацијата од Централен регистар, не постара од 6 месеци
Статут на организацијата
Годишна програма на организацијата за 2021,
Кратки биографии на персоналот вклучен во проектот,
Годишен наративен извештај за работа и финансиски извештај, за 2019 година.

9. Поддршка и дополнителни информации
Пријавите се доставуваат најдоцна до 17.00 часот, 31.01.2021 истовремено на следните две
адреси: katerina@agora.org.mk и sozm@t-home.mk.
Прашања во врска со повикот можат да бидат поставени исклучиво по писмен пат на двете емаил адреси: katerina@agora.org.mk и sozm@t-home.mk најдоцна до 15.01.2021. Одговорите на
поставените прашања ќе бидат објавени на www.sozm.org.mk и на agora.org.mk најдоцна до
20.01.2021 година.
Во рамки на овој повик ќе се организира информативна средба на ЗУМ на 14.01.2021 во 12ч на
линк даден во Повикот.
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