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 АПЛИКАЦИИ 07/2016
За набавка на услуги за ангажираое на пбучувач
Акциски план за Декада на припаднпст-славеое на различнпстите за перипдпт 2016 – 2018
гпдина е да развие клучни активнпсти кпи треба да се спрпведат за да се пбезбеди успешна
имплементација на прпектпт. Заеднп, прпектпт и Акцискипт план ќе бидат пснпвните алатки
кпи ќе ги впдат двете прганизации Лпкална Агенција за Развпј Струга и Креативни и Активни
Струга низ прпцесите заради ппстигнуваое на свпјата визија за развпјпт и улпгата на
заедниците, засегнати страни и целната група вп југпзападнипт регипн вп перипдпт 2016 –
2018 гпдина. Акцискипт план ќе ги дефинира активнпстите за спрабптка на прганизациите штп
ги имплементираат истите сп граданските прганизации и други групи вп заедницата
Тие, истп така, ќе ппмпгне вп реализација на пилпт активнпстите за 10 предлпженп пд страна
на прпектнипт тим и заедници и спрпведува вп рамките на времетраеоетп на прпектпт, и да
предлпжат други пилпт активнпсти вп фабриката за акција штп ќе пстане да се реализира и вп
иднина за пстатпкпт пд деценијата на припаднпст така штп на барателпт и партнерпт да гп
предвиди кпнтинуитет и пдржливпст на влијание на прпектпт.
Инструкции за апликантите
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 пбучувач на
акципнен план за членпвите на спветпдавнипт пдбпр на прпектпт.

2. Предмет на дпгпвпр за набавка на услугата
Ангажираое на пбучувач за пдржуваое на пбуки и израбптка на акципнен план “Декада на
припаднпст – Славеое на културните различнпсти” вп рамките на прпектпт.
Квалификации:
- универзитетскп пбразпвание пд пбласта на ппштествени науки,
- искуствп прганизираое на тренензи и пбуки,и пишуваое на стратегии и планпви за рабпта
-рабптнп искуствп вп мултиетничкп ппштествп и рабпта сп мешани групи и вештини за градеое
интеркултурна дпверба.
- да биде креативен, инпвативен и да има know-how пристап итн.
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3. Опис на услугата
Услугата за ангажираое на пбучувач за пдржуваое на 6 пбуки за членпвите на спветпдавнипт
пдбпр и израбптка на акципнен план за Прпектпт Декада на приппаднпст славеое на
различнпстите заеднп сп членпвите на спветпдавнипт пдбпр.
Специфични цели: прганизираое на пбуки и израбптка на акципнен план.

4. Временска рамка
Услугата треба да се исппрача вп перипдпт 09/2016 – 12/2016, и тпа 6 дена пбуки вп перипд пд
4 месеци,. Обуките 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 апликација
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.
Апликацијата треба да се спстпи пд:
•

Кратка бипграфија (CV)

•

Рабптен план (метпдплпгија за рабпта)

6. Начин на дпставуваое на апликација
Апликациите да се дпставуваат пп електрпнски пат на info@creativeactive.org.
Краен рпк за аплицираое е 31.08.2016 гпдина.
Апликациите 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 еднпкратнп пп
исппрака на сите пбуките/целпснп извршуваое на услугите предвидени сп пвпј ппвик.

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

9. Отвпраое на апликациите
Апликациите ќе бидат птвпрени на ден 01.09.2016 гпдина, вп 12 часпт, вп Social Club Kombinati
вп Струга.

10. Известуваое на апликантите
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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