ПОВИК ЗА ИЗБОР бр. 01/20
на граѓански организации и неформални граѓански групи кои ќе добијат менторска поддршка
За потребите на проектот „Поттикнување на граѓанскиот активизам за следење и известување на
незаконито постапување на локалната самоуправа“ (Boosting Citizens’ Activism to Monitor and
Report Unlawful Conduct of Local Administration), Институтот за стратешки истражувања и едукација
– ИСИЕ од Скопје објавува Повик за избор на граѓански организации и неформални граѓански
групи кои ќе добијат менторска поддршка.
Услови кои треба да ги исполнуваат избраните субјекти:
-

Да имаат претежно локален карактер на делување на териториите на Скопје, Битола,
Струга, Тетово и/или Штип или односните плански региони;
Да имаат претходно искуство од најмалку две години и
Да имаат работено на теми поврзани со борба против корупција, граѓански активизам,
како и прашања поврзани со работа на локалните институции за што треба да достави
доказ (да достават портфолио на проектот).

Менторската поддршка трае три месеци и предвидено е да започне од 1 март 2020 година. Во
рамките на менторската поддршка, локалниот партнер ќе добие посебно определен ментор кој ќе
ги обучи избраните претставници на организациите за примена на методологијата за мониторинг.
Менторската поддршка ќе се остварува преку средби и Skype состаноци.
Во рамките на менторската поддршка, избраниот субјект ќе треба да изготви кратка анализа на
работата на локалните институции, поврзана со примената на Законот за заштита на укажувачите,
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Законот за постапување по
претставки и предлози. Методологијата за изработка на извештајот и за собирање на податоци,
како и собирањето на податоците се претходно изработени од страна на ИСИЕ, во рамките на
првата фаза од истражувањето. Анализата ќе биде направена заедно со менторот, врз основа на
форматот на методологијата. Надоместот за подготвување на анализите изнесува 300
американски долари (во бруто износ) по избран субјект. Трошоците за печатење и за издавање на
анализата од мониторингот на македонски јазик и албански јазик ги покрива ИСИЕ.
Начин на пријавување: Заинтересираните кандидати/организации треба електронски да достават
кратка биографија на номинираното лице како и доказ за претходно спроведени проекти на
организацијата/неформалната група на isie@mail.org. Наслов на пораката „пријава за повик
бр.01/20“. Рок за апликација: 1.2.2020 година до 16 часот.
Проектот е поддржан од страна на Амбасадата на САД во Северна Македонија.

www.isie.org.mk

