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Креативни и Активни во Струга за потребите за спроведувње на проектот: „Декада на
припадност-славење на различностите“, финансиран од Европската Унија (ЕУ),
програмата 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 , Referen ce: EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK објавува

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА КУЛИНАРСКА НЕДЕЛА
за готвачи; бариста /кафе познавачи; тренери / производители на храна / социјални
претприемачи / професионалци за одржлив бизнис
Креативни и Активни и Локална Агенција за Развој Струга за потребите на проектот
"Декада на припадност – славење на различноста" охрабрува професионалци и
аматери да аплицираат во овој оглас за следните позиции: готвачи; бариста / кафе
познавачи; тренери / производители на храна / социјални претприемачи /
професионалци за одржлив бизнис за активноста "Кулинарска недела" кои живеат и
работат во високо мултикултурни средини. Проектот има цврста заложба за поддршка
на искусни и нови таленти. Активноста ќе им овозможи на кандидатите да ги
запознаваат и истражуват нашите целни општини и да споделат најдобри практики од
живеење и работа во меѓуетничко општество.

Тековна состојба во релевантниот сектор
Локалните заедници во југозападниот регион на Македонија се поделени по етнички
линии и немаат можности да развиваат вистинска интеракција и да ја повратат
довербата меѓу себе. И покрај тоа што општините се мали, социјалните простори, како
што се кафе барови, ресторани, културни и спортски настани се јасно етнички
поделени. Младите луѓе учат во различни смени и не се среќаваат, и не можат да се
разберат еден со друг, бидејќи тие дури и не го зборуваат јазикот на другите. Со
организирање на заеднички акции и настани поврзани со прашања од заеднички
интерес, ќе го создадеме потребниот простор за интеракција и ќе иницираме
соработка.
Храната е одличен начин за споделување на културата со луѓе од различно потекло.
Собирање заедно и споделување на оброк е најстариот начин за поврзување на
заедниците во речиси секое место во светот и можноста да се готви храна и да
сподели со луѓето што ги цениме е еден од најпознатите универзални концепти,
бидејќи тоа е во основата на нашиот опстанок . Кулинарната недела има за цел да го
стори тоа, да овозможи заедницата да се здружи и да биде способна да ја споделува
својата култура и наследство преку храна и да си се храни така и од други
перспективи.

Општа цел
Преку негување на разновидноста на храната и кулинарската традиција да ги здружи
заедниците.
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1. Готвачи
Специфични цели:
- размена на рецепти со други национални / меѓународни готвачи вклучени во
активноста;
- готвење заедно со други домашни / меѓународни готвачи и учесници за 15 гости
поканети во активноста.
Профил на експертите
- Најмалку 1 година искуство во областа на кулинарството;
- Одлични вештини за готвење;
- Познавање на мултикултурна кујна;
- Способност да готви традиционална и модерна храна.
Поднесете ги следните документи за да се пријавите:
• Писмо на интерес (зошто сакате да учествувате, кратко резиме на работно искуство
во бараното поле, наведете неколку видови на јадења/ храна што знаете да ја готвите
најдобро);
• Дипломи / сертификати / признанија во бараното поле (доколку ги има);
• Слики, веб-линкови, работилници, обуки, настани итн. или било каков друг доказ за
претходните искуства.
2. Бариста / познавачи на кафе
Специфични цели:
- Споделете рецептите за да ја негувате културата на различни заедници кои доаѓаат
заедно за да вкусат кафе;
- Обучете и споделувајте совети за готвење на кафе за 10 учесници бариста.
Профил на експертите
- Најмалку 1 година искуство како бариста;
- Одлични вештини како бариста;
- Познавање на различни видови на кафе и различни стилови на кафе готвење;

Поднесете ги следните документи за да се пријавите:
• Писмо на интерес (краток преглед на работно искуство во бараното поле);
• Дипломи / сертификати / признанија во бараното поле (доколку ги има);
• Слики, веб-линкови, работилници, обуки, настани итн. или било каков друг доказ за
претходните искуства.
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3. Обучувачи / производители на
професионалци за одржлив бизнис

храна

/

социјални

претприемачи

/

Специфични цели:
- да споделат и реплицираат добри практики во областа;
- да се подигне свеста и да се споделат добрите практики меѓу локалните /
регионалните / националните / меѓународните производители и потрошувачи во
областа на кулинарството.
Профил на апликантите
- Најмалку 1 година искуство во областа;
- Експертиза во најмалку една од бараните области: обучувачи / производители на
храна / социјални претприемачи / професионалци за одржлив бизнис.
Поднесете ги следните документи за да се примени:
• Curriculum vita (CV);
• Писмо на интерес;
• Дипломи / сертификати / признанија во бараното поле (ако има).
Јазик на апликацијата: Пријавата, како и целата кореспонденција и документи
поврзани со апликацијата можат да се на Македонски, и/или Албански, и/или Англиски
јазик.
Локација и времетраење
Почетен/завршен период
Датум на започнување/завршување: 23-28 јуни 2018 година. Се очекува кандидатите
да имаат ангажман од најмногу 6 дена.
Агенда:
Кулинарска недела
Датум

Активности

23-ти Јуни

Саем на храна-Струга

24-ти Јуни

Успешни приказни како наследство - Работилница, Струга

25-ти Јуни

Вкус на хармонијата во Струга - Готвење со заедницата

26-ти Јуни

Вкус на хармонијата во Кичево - Готвење со заедницата

27-ми Јуни

Вкус на хармонијата во Дебар - Готвење со заедницата

28-ми Јуни

Да споделиме кафе-Струга
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Локација/и на задачата
Југозападниот регион во Македонија (Струга, Охрид, Дебар, Кичево, Дебарца).
Административни информации
Данок и ДДВ
Сите проекти од ЕУ се ослободени од данок. Под никакви околности, ДДВ не може да
се плати од програмата на Заедницата.
Надомест
За меѓународен учесник, дневница по лице е до 100 евра (сместување и оброци се
вклучени во дневнцата). Патните трошоци се покриени до 240 евра за патување во
Европа.
За национален / локален учесник, дневница по лице е до 70 евра (сместување, оброци
и патни трошоци се вклучени во дневницата).
Исплатата ќе се изврши по договор.

Начин на аплицирање
За да апликацирате и да станете дел од тимот, заинтересираните лица можат да
аплицират по електронски пат на info@creativeactive.org.
Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето 23ти Мај 2018 и краен рок за
аплицирање е 7-ми Јуни 2018.

Евалуација и селекција
Критериуми
Оценувањето и изборот на апликации во рамките на проектот е одговорност на
партнерите во спроведувањето на проектот. Апликациите кои не се целосни и
апликациите кои не ги исполнуваат критериумите за подобност ќе бидат отфрлени на
оваа единствена основа. Сите документи поднесени од апликантите ќе бидат оценети
според следните чекори и критериуми.
Опис на кртериумите
1.

Curriculum vita (CV) и Писмо на интерес

2.
Слики, веб-линкови, работилници, обуки, настани
итн. или било каков друг доказ за претходните искуства.
3.
Дипломи / сертификати / признанија во бараното
поле (доколку ги има);
Вкупно бодови
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Бодови
50
30
20
100
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Апликациите ќе се разгледуваат од страна на комисијата за евалуација на ден
08.06.2018 година, во 12 часот, во просториите на Social Club KOMBINATI во Струга.
Известување на апликантите
Сите апликанти кои учествувале во огласот ќе бидат писмени известени за
резултатите на постапката за избор.

Договорен орган
Креативни и Активни Струга, ул.Туристичка бб, Струга www.creativeactive.org
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