
   

 

 

НИЕ МОЖЕМЕ ● AMEN SHAJ ● WE CAN! 

 

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА  ТЕРЕНСКИ КОНСУЛТАНТИ 

Почитувани, 

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги 

сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 

1. Општи услови 

 

1.1 Набавувач на услуги ЗГ Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово. 

 

1.2 Предмет на барањето: Прибирање пријави за ангажирање на теренски  консултанти 

 

1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и 

семејно насилство во ромските заедници” во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и UN 

Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми 

промена на ставови”. 

  

1.4 За потребите на проектот јавно го објавуваме ова барање преку својата интернет страница 

www.nationalromacentrum.org  

Главна цел на проектот е жените Ромки, девојчиња, мажите и момчињата на заедничко и индивидуално ниво да 

имаат подобро разбирање и прифаќање на родовата еднаквост во 4 региони во земјата. Проектот се 

имплементира во Куманово, Кочани, Кичево, Штип и Прилеп. 

1.5. Понудувачот треба да ги исполни следниве услови: 

 Завршено средно образование; 

 Минимум 3 годишно работно искуство со граѓански организации, Роми/ Ромки или на прашања поврзани 

со Роми/Ромки; 

 Познавање за Microsoft Office и обезбеден пристап до интернет; 

 Дигитална писменост за користење на современи алатки за комуникација( Zoom, Blue Jeans и други). 

 

 

http://www.nationalromacentrum.org/


   

 

 

2. Пријава 

              Понудувачот треба да достави :  

 Работна биографија; 

 Писмо за интерес со краток опис кој ќе докаже дека поседува соодветно знаење и искуство за 

спроведување на проектните активности; 

 Понудена бруто цена  за ден ( 8 работни часа) 

 

3. Опис на позиција: Повик за ангажирање на теренски  консултанти 

Број на позиции: 

 3 технички консултанти ( по 1 за Кочани, Кичево и Куманово) 

Времетраење: во период од септември 2021 до јануари 2023 година. 

Работни задачи за потребите на проектот „Кампања за  превенција на насилство врз жени и семејно 

насилство во ромските заедници” 

Селектираниот субјект ќе треба да ги постигне следниве резултати, задачи и активности: 

Ангажманот вклучува имплементација на активности поврзани со логистичка подршка, контакт со учесниците, 

комуникација со локалното ромско население и со проектниот тим. Согласно проектните документи 

ангажманот ќе биде во период од септември 2021 година до јануари 2023 година. 

Ангажманот е со следниве резултати, задачи и одговорности: 

 Спроведување на проектни активности со жени Ромки, девојчиња, мажи и момчиња во 

координација со проектниот тим во  општини( Куманово,Кочани, Кичево, Штип,Прилеп); 

 Логистичка поддршка на локално ниво (Куманово,Кочани, Кичево, Штип и Прилеп); 

 Теренска работа и комуникација со ромското население на локално ниво (Куманово,Кочани, 

Кичево, Штип и Прилеп); 

 Учество на месечни координативни состаноци со проектниот тим; 

 Дистрибуција на летоци при најмалку 200 посети локално од врата до врата во 5 општини со 

посебен фокус  да се допре до мажи и момчиња, информирање за тоа што е насилство врз 

жените, форми на насилство врз жени, превенција против насилство, информирање за штетни 

родови стереотипи и рани бракови; 

 Учество на две еднодневни online обуки    за ефикасно спроведување на кампања од врата до 

врата , за зајакнување на капацитети на теренски консултанти и користење на zoom платформа; 

 Идентификација на водачи од локалните заедницикои ќе се вклучат во проектот како агенти за 

промени; 



   

 

 Учество на дводневна обука за градење на капацитетите  на лидери во заедниците да дејствуваат 

како агенти за промени; 

 Учество на најмалку 10 состаноци на мрежата( по два во секој регион), каде ќе се идентификуваат 

Ромки кои имаат потреба од правна помош; 

 Подготовка, реализација  и учество на осум дијалог  состаноци( по два во секој регион) на кои ќе 

се разговара за проблемите поврзани со семејно насилство лице в лице; 

 Прифаќање и почитување на принципите и етичките вредности на организацијата; 

 Комуникација и соработка со сите лица вклучени во проектот; 

 И други работи за потребите на проектот; 

 Здружение Национален ромски центар со избраниот субјект ќе склучи договор за соработка. Извршителот ќе 

биде ангажиран по потреба еден ден 8 работни часови или повеќе денови во  тек на еден месец. Исплатата ќе се 

врши на месечно ниво по доставен  и одобрен извештај и timesheet. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:  
Критериум за избор на најповолен понудувач е квалитетот и личното искуство на понудувачот согласно бараните 
критериуми: 

 Работна биографија- 40 поени 

 Искуство и квалитет- 40 поени 

 Понудена бруто цена во денари- 20 поени 
 

За добитник на повикот по барањето за доставување на понуди се смета понудувачот кој ќе добие најмногу 
поени. Бодувањето на  понудените цени се определува согласно проценетиот сооднос на најниската и 
највисоката понуда. 
 

Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса 

info@nationalromacentrum.org и ramadanovska@nationalromacentrum.org најдоцна до понеделник  23.08.2021 

до 16 часот. 

 

Куманово 12.08.2021 
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