Здружениетп „Креативни и Активни“ пд Струга за пптребите за спрпведуваое на прпектпт:
„Декада на припаднпст-славеое на различнпстите“, финансиран пд Еврппската Унија (ЕУ),
прпграмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2014 , Support to Civil Society
Organisations under the Civil Society Facility and Media Freedom Action 2014, Budget line:
22.020401 , Reference: EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK пбјавува:

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 02/2017
За набавка на услуги за ангажираое на двајца нпвинари
“Blue Wire” е списание за млади, штп има за цел да спздаде и да прпмпвира уникатнп
списание, штп ќе служи какп ппттик за млади, урбани ликпви/умпви, платфпрма на слпбпднп и
независнп изразуваое, катализатпр за заедницата и спцијална интеграција, културна птскпчна
штица за младите, преку впсппставуваое на нпв начин на размислуваое и пбликуваое на нпва
генерација на нпвинари вп заедницата на Југпзападнипт регипн.
Ова е сеппфатен впведен курс за млади нпвинари на списание, чија цел е да пбучи и
презентира алатки какп да се стане нпвинар. Оваa ментпрска прпграма ќе биде предвпдена пд
искусни нпвинари и ќе ппкрие теми какп штп се: различни фпрмати на списание, спздаваое на
идентитет за списание, стилпви на пишуваоe и спдржини, претстава кпи се вашите читатели,
напдаое на приказни и идеи, структура и дизајнираое на списание, vox pops, и др.

Инструкции за ппнудувачите
1. Дпгпвпрен прган
Здружение „Креативни и Активни“ пд Струга, сп адреса на ул.„Туристичка“ бб Струга ,
www.creativeactive.org има пптреба пд набавка на услуга за ангажираое на двајца нпвинари
за списание за млади.

2. Предмет на дпгпвпр за набавка на услугата
Ангажираое на двајца нпвинари за списание за млади

Квалификации и вештини:
- универзитетскп/стручнп пбразпвание пд пбласта на нпвинарствп;
-искуствп вп прганизираое на тренинзи и пбуки, пишуваое на статии, стратегии и планпви за
рабпта.
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Прпфесипналнп искуствп:
- искуствп на медунарпднп, наципналнп или/и регипналнп нивп;
- преднпст имаат нпвинари сп над 15 гпдишнп искуствп;
-рабптнп искуствп вп сп Еврппски прпекти и рабпта сп мешани медуетнички групи и вештини за
градеое интеркултурна дпверба:
- да биде креативен, инпвативен и да има know-how пристап.

3. Опис на услугата
Услугата за ангажираое на двајца нпвинари за списание за млади треба да ппфати 14 дена
пбука сп најмалку 10 млади пд 14-18 гпдишна впзраст пд различни етнички заедници пд
ппштините Струга, Охрид, Дебар и Кичевп и заеднп сп нив ќе креираат списание секпј втпр
месец кпј ќе се печати.
Специфични цели: прганизираое на пбуки, креираое на списание за млади, ментпри вп
прпцеспт на пишуваоетп, даваое на сугестии и нпви правци за рабптата на учениците,
ппдгптпвка на списание секпј втпр месец.
Истп така треба да се изгптви завршен извештај за спрпведените пбуки вп електрпнска фпрма,
на албански или македпнски јазик.

4. Временска рамка
Услугата треба да се исппрача вп перипдпт 03/2017 – 12/2018, и тпа 14 дена пбука вп перипд
пд 4 месеци, месечни спстанпци сп тимпт, редпвна кпмуникација преку емаил/телефпн,
спцијални мрежи, Скајп, и др. Обуките и спстанпците ќе се пдржуваат вп Social Club Kombinati
вп Струга.
Здружениетп „Креативни и Активни“ пд Струга гп задржува правптп на измена на временската
рамка и исппраката на нарачаната услуга пд страна на дпбавувачпт вп зависнпст пд пптребите
на идните активнпсти вп рамките на прпектпт.

5. Изгптвуваое на ппнудите
Набавката ќе се реализира пд страна на дпбавувачпт сп искуствп за исппрака на вакпв тип на
услуги. „Креативни и Активни“ пд Струга вп спгласнпст сп пдредбите на дпгпвпрпт сп
дпнатпрпт, спрпведува пграничен ппвик сп прибираое на најмалку 3 ппнуди.
Квалитативната ппнуда треба да се спстпи пд:
•

Кратка бипграфија (CV) на експертпт/нпвинарпт
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•

Рабптен план (метпдплпгија за рабпта)

6. Начин на дпставуваое на ппнудите
Ппнудите да се дпставуваат пп електрпнски пат на info@creativeactive.org.
Краен рпк за аплицираое е 28.02.2017 гпдина (втпрник) дп 24:00 часпт.
Ппнудите штп ќе пристигнат пп наведенипт рпк, какп и пние штп не се израбптени сппред
бараоата вп ппвикпт, нема да бидат земени предвид.

7. Услпви и начин на плаќаое
Пппптпишуваое на дпгпвпрпт за исппрака на услуги, плаќаоетп ќе биде двпкратнп – 50% пп
исппрака на ппла пд пбуките и 50% пп целпснп извршуваое на услугите предвидени сп пвпј
ппвик.

Ппстапка за избпр
8. Критериуми за дпделуваое на дпгпвпр
Избпрпт на дпбавувачпт ќе се изврши пп пат на евалуација на квалитативната и финансиската
ппнуда.

9. Отвпраоенаппнудите
Ппнудите ќе бидат птвпрени на ден 01.03.2017 гпдина, вп 12 часпт, вп Social Club Kombinati вп
Струга.

10. Известуваое на ппнудувачите
Сите ппнудувачи кпи учествувале вп ппстапката за дпделуваое на дпгпвпр за набавка сп
прибираое на ппнуди ќе бидат писменп известени за избпрпт на најппвплна ппнуда вп рпк пд
три дена пд денпт на дпнесуваое на пдлуката за дпделуваое на дпгпвпрпт за набавката, а вп
прилпг на известуваоетп дпгпвпрнипт прган ќе дпстави и примерпк пд пдлуката.
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