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АИЕ“ПТАХ2013“ пд Струга гп спрпведува прпектпт:”Diversity is trendy”-“Различнпста е вп мпда“финансиран вп
рамките на прпектпт за ре-грантираое “Декада на припадноста-славење на различностите“финансиран пд
Еврппска Унија (ЕУ).За имплементација на прпектните активнпсти пптребен е ангажман на лица,и тпа:

Ппвик за ангажираое на 1 (еднп) лице за ппдгптвуваое на прпмптивни материјали,
брпшура и излпжбени материјали,ппдгптпвка и прпмпција на спбраните материјали пред
ппширпката јавнпст(дизајн)
Ангажманпт за рабпта се заснпва на временскипт перипд 16 Април- 31 Јули 2018 , сп флексибилнп
рабптнп време.
Пптребни квалификации:
•
•
•
•

Искуствп вп пбрабптка на фптпграфии за излпжба.
Искуствп при прганизираое на настани пд пбласта на уметнпста (излпжба на слики).
Искуствп при израбптка на прпмптивни материјали(дизајн).
Сппспбнпст за рабпта ппд притиспк и сп рпкпви.

Опис на рабптата:
•
•
•
•
•

Обрабптка и пптгптпвка на фптпграфии за излпжба.
Обрабптка и дизајн на прпмптивни материјали(ппстери и ппкани)
Пптгптпвка на кпнцептуален дизајн на брпшурата.
Обрабптка на спбраните материјали пд истражувачкипт прпцес за нивна прпмпција.
Пптгптпвка на банер(дизајн) за пптребите на прпектпт.

Кандидатите мпжат да дпстават следниве дпкументи:
•

Кратка бипграфија (сп фптпграфија)

Пптребните дпкументи апликантите мпжат да ги дпстават пп електрпнска ппшта на следнава адреса:
ptah2013@yahoo.com,сп назнака : “Апликација за ангажман на прпмптивни активнпсти“ најдпцна
дп 15.04.2018 пд денпт на пбјавуваоетп 10.04.2018.
Самп кандидатите кпи ќе бидат избрани ќе бидат кпнтактирани и ппвикани на разгпвпр.
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Ппвик за ангажираое на 2(две) лица-Впдители на Културната манифестација
На Македпнски и Албански јазик
Ангажманпте еднпкратен за временскипт перипд 24 Јуни(еден ден) вп Струга
Пптребни квалификации:
•
•

Искуствп вп пдржуваое на јавни настани.
Искуствп при впдеое на настани .

Опис на рабптата:
•
Пптгптпвка на текст за културната манифестација на Македпнски и Албански јазик сп ппсебен
псврт на заедницата на Балканските Египќани.
•
Впдител на културната манифестација.
Кандидатите мпжат да дпстават следниве дпкументи:
•

Кратка бипграфија (сп фптпграфија)

Пптребните дпкументи апликантите мпжат да ги дпстават пп електрпнска ппшта на следнава адреса:
ptah2013@yahoo.com,сп назнака : “Апликација за ангажман-Впдител на културната манифестација
на (МКД или АЛБ) јазик “ најдпцна дп 15.06.2018 пд денпт на пбјавуваоетп 10.06.2018.
Самп кандидатите кпи ќе бидат избрани ќе бидат кпнтактирани и ппвикани на разгпвпр.
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Ппвик за ангажираое на 2(двајца) експерти пбучувачи(фасилитатпри) на тема Предрасуди,Стерептипи и Дискриминација-на Македпнски и Албански јазик
3 Рабптилници(Струга,Дебар,Кичевп)
Ангажманпт за рабпта се заснпва на временскипт перипд 2-15 Мај 2018 , сп вкупнп 3 рабптни дена
Пптребни квалификации:
•
•
•
•

Искуствп при прганизираое на рабптилници/настани
Кппрдинатпрски и прганизациски вештини
Кпмуникациски вештини, тимскп рабптеое и флексибилнпст
Сппспбнпст за рабпта ппд притиспк и сп рпкпви

Опис на рабптата:
•
•
•
•
•
•

Да биде пбучувач на рабптилниците.
Пптгптви сппдветен материјал за презентација на темите(МКД и АЛБ).
Се грижи за ппремата и материјали кпи ќе се кпристат на рабптилниците.
Да се грижи за угпстуваое на учесниците и публиката на рабптилниците.
Асистира вп прганизираоетп на трите рабптилници.
Асистира вп лпгистика на трите рабптилници.

Кандидатите мпжат да дпстават следниве дпкументи:
•

Кратка бипграфија (сп фптпграфија)

Пптребните дпкументи апликантите мпжат да ги дпстават пп електрпнска ппшта на следнава адреса:
ptah2013@yahoo.com,сп назнака : “Апликација за ангажман на рабптилници“ најдпцна дп
03.05.2018 пд денпт на пбјавуваоетп 25.04.2018.
Ппстапка за избпр
Критериуми за дпделуваое на дпгпвпр
Избпрпт за ангажман ќе се изврши пп пат на евалуација на дпставените апликации.Скалата на
бпдуваое врз чија пснпва ќе се изврши евалуацијата и избпр на лица е следната:
Критериум

Бпдпви

Образпвание
Искуствп
Вкупнп бпдпви

40
60
100

Услпви и начин на плаќаое
Плаќаоетп (100% ) ќе биде пп целпснп извршуваое на услугите предвидени сп пвпј ппвик.
Самп кандидатите кпи ќе бидат избрани ќе бидат кпнтактирани и ппвикани на разгпвпр.
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