
 
 
 
 
 
 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО 
 

на локални женски организации во реализација на Програма   
за зајакнување на капацитетите во рамките на проектот  
„Застапување на родово инклузивни локални буџети“ 

 
Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска го 
реализира проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“ кој е 
поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и 
соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна 
администрација (SIPU) од Шведска. 
 
Општата цел на проектот е унапредување на третманот на родовите прашања 
во програмското и буџетското планирање на локално ниво, преку примена на 
застапувачки акции од локални женски организации за воведување и 
финансирање мерки кои соодветствуваат на приоритетите на жените од 
локалната заедница. Специфичната цел е да ја зајакне улогата на локалните 
женски НВО за промоција на интересите на жените и родовата еднаквост во 
процесите на годишно планирање и буџетирање. Целта ќе биде остварена со 
проширување на опфатот на локални организации со стандардизиран модел на 
континуирана поддршка и учење низ пракса, веќе применет во општините 
Битола, Куманово, Тетово, Гостивар, Дебар и Свети Николе. Истиот опфаќа 
стекнување на одржливи знаења и практични вештини, како и ресурси за 
примена на клучните фази и чекори на застапувачка стратегија, воспоставена 
комуникација со локалните власти и мониторинг на планирачките процеси. 1 
 
За таа цел, се повикуваат сите заинтересирани организации, освен оние кои 
дејствуваат во претходно споменатите општини,  да предложат по две лица 
кои се заинтересирани за учество во Програмата за зајакнување на 
капацитетите која се состои од следниве активности: 
 

• Реализација на тримодуларна програма за обука на тема „Родот во 
буџетското планирање”  

• Реализација на три работилници за примена на методологија за 
следење и подготовка на извештај од следење  

• Учество во партиципативно истражување на приоритетни потреби на 
жените од локалната заедница преку реализација на фокус групи 

1 Повеќе информации за моделот на зајакнување се достапни во публикацијата Родовата рамноправност 
во локалните буџети-модел на зајакнување 

                                                 

http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf


• Практична примена на методолошката рамка за следење на буџетски 
процес и подготовка на извештај од следењето со препораки до 
локалните власти 

• Реализација на локални активности за застапување на препораките  
 
Организациите можат да предложат мониторки/и од постоечките ангажирани 
лица во организацијата (вработени и хонорарно ангажирани лица), како и 
волонтерки/и кои во иднина можат да бидат ангажирани како персонал на 
самите организации. 
 
При изборот на предложените мониторки/и организациите треба да ги земат 
предвид следниве критериуми: 

• Да имаат високо образование или да се во завршни години на студии 
• Да имаат интерес за работата на локалните власти и посветеност за 

промовирање на правата на жените и родовата еднаквост 
• Да бидат подготвени да учествуваат во програмата за обука во целост 

 
Секоја од организациите исто така треба да именува локален асистент, кој ќе 
биде вклучен во обуките и ќе обезбедува логистичка поддршка за 
мониторките/ите и при реализацијата на активностите на локално ниво.  
 
Сите заинтересирани организации ги повикуваме да се пријават преку 
доставување на следниве документи: 
 

1. Пополнет образец за пријавување од организацијата (во прилог) 
2. Биографии и кусо мотивациско писмо од пријавените лица   
3. Пополнет прашалник за самопроценка на знаења од пријавените 

лица(во прилог) 
 
Документите треба да бидат доставени преку електронската пошта: 
zdruzenska@t.mk  најдоцна до 16 септември, 2016 година. 
 
Доколку имате потреба од дополнителни информации контактирајте  ја Соња 
Хаџи Николов, Проектен координатор. 
 
Марија Савовска 
Извршна директорка 
 
Здружение за унапредување на родовата еднаквост 
Акција ЗДРУЖЕНСКА 
ул. Никола Тримпаре бр.12-1/12 
1000 Скопје, Македонија 
тел. ++389 2 3 215 660 
zdruzenska@t.mk  
www.zdruzenska.mk 
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