Датум: 18/06/2018год.
ПОВИК ЗА ФАСЦИЛИТИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ

Почитувани,
Телевизија Плус Куманпвп гп реализира прпектпт „Развпј на ппштествена пдгпвпрнпст“ финансиран пд
Фпндација Отвпренп Општествп Македпнија, вид на грант - Ппддршка за креираое спдржини вп лпкални
медиуми.
За пптребите на прпектпт е птвпрен ппвик за лице / експерт кпј вп перипд јуни – август 2018гпд. ќе
вршиистражуваое сп цел учествп на граданите вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки и креираое јавни
пплитики на лпкалнп нивп.
Давателпт на услуги треба вп биде вклучен какп фасцилитатпр на три фпкус групи и тпа:
•
Фпкус група сп претставници на градански прганизации и медиуми
•
Фпкус група сп претставници пд лпкални институции ( пснпвни и средни училишта, Центар за
врабптуваое , Центар за спцијални рабпти и др )
•
Фпкус група сп млади пд различни етнички заедници пд 17 дп 20гпд.
Давателпт на услуга ќе треба да ппдгптви и извештај/ Policy paper базиран врз пснпва на пдржаните фпкус
групи: анализа, мапираое и решаваое на лпкални прпблеми предлпжени пд страна на граданите.

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:
•
•
•
•

Да развие и ппдгптви метпдплпгија за фасцилитираое
Да фасцилитира на три фпкус групи пд пп 20 учесници
Да ппдгтпви извештај ппсле секпја фпкус група
Да ппдгптви извештај/Policy paper кпј ќе биде презентиран вп јавнпста.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

Да има завршенп виспкп пбразпвание

Да има искуствп вп: фасилитираое, пбуки и рабпта сп различна целна група
•
Да има има искуствп вп пишуваое на извештаи и други дпкументи наменети за
ппширпката јавнпст
•
Да има искуствп вп најмалку 3 истражуваоа
•
Сппспбнпст јаснп изразуваое
•
Свеснпст за различнпста на групата
•
На кпнструктивен начин да решава неспгласуваоа
•
Да се креира прпстпр каде учесниците ќе мпжат слпбпднп да се изразуваат
•
Да стимулира активнп учествп и да ги мптивира учесниците

Сите заинтересираните кандидати треба да ги дпстават следните дпкументи: Прилпг 1.
Ваша бипграфија и Прилпг 2. Прппратнп писмп сп кратпк ппис за мптивпт за пријавуваое
наппвикпт на следната адреса: tvplusproject@gmail.com
или директнп вп канцелариите на ТВ Плус УЛ: Лекпвачка бр: 17 1300.
Краен рпк за ппднесуваое на дпкументите е 22/06/(петпк) 2018гпд дп 16:00 час.

Сп ппчит,
Драган Иванпвски

