
 

Оваа активнпст е финансиски ппддржана преку прпектпт Медугранична еднаквпст и рпдпва интеграција  финансиран пд Еврппската унија, 

а спрпведуван пд  Акција Здруженска, Скппје и Институт за развпј на заедницата, Тетпвп. 

За спдржината на пвпј дпкумент целпснп е пдгпвпрна (име на грантист) и вп никпј случај не ги рефлектира ппзициите на Еврппската унија 

и спрпведувачите на прпектпт. 

 
 

 

 

 

Ппвик за експерт/ка 

 за ппдгптпвка на анализа за пграничувачките бариери кпи ги пппречуваат жените пд ранливите категприи да 

се вклучат на пазарпт на труд 

реф.бр. 09-1/16 пд 12.02.2016 

 

Впвед 

Здружениетп Женски Фпрум Тетпвп вп партнерствп сп Здружениетп Златна рака Тетпвп, бара заинтересирани 

експерти за ппдгптпвка на анализа за пграничувачките бариери кпи ги пппречуваат жените пд ранливите 

категприи да се вклучат на пазарпт на труд вп рамките на прпектпт “Сп екпнпмскп зајaкнуваое кпн рпдпва 

еднаквпст” кпј се реализира вп рамки на прпектпт “Медугранишна еднаквпст и рпдпва интеграција” на 

Здружениетп за унапредуваое на рпдпваа еднаквпст Акција Здруженска Скппје вп партнерствп сп Институтпт за 

развпј на заедницата Тетпвп, ппддржан пд ЕУ вп рамки на ИПА инструментпт за прекугранишна спрабптка меду 

Македпнија и Кпспвп  

Целта на прпектпт е: Прпмпвираое на екпнпмскптп зајкнуваое на жените на лпкалнп нивп какп фактпр за 

ппдпбруваое на рпдпвата еднаквпст. Преку специфишните цели на прпектпт ќе се настпјува: да се утврдат 

главните фактпри кпи негативнп влијаат на нискптп ушествп на пазарпт на трудпт на жените пд ранливите 

категприи; да се плесни пристаппт на жените пд ранливите категприи на пазарпт на труд; да се впсппстави 

спрабптка сп српдни прганизации пд Кпспвп, размена на искуства, практики и предлагаое рещенија. 

Опис на рабптните задачи 

Целта на ангажманпт е ппдгптпвка на пращалник врз пснпва на кпј ќе бидат мпдерирани шетири фпкус групи и 

мпдерираое на шетири фпкус групи сп дплгпрпшнп неврабптени жени и неврабптени жени пд рурални средини и 

тпа пп една вп градпт Тетпвп, с.Селце, с.Шипкпвица и с.Јегунпвце. Пращалникпт треба да пвпзмпжи  утврдуваое 

на пгранишувашките бариери кпи ги пппрешуваат жените пд ранливите категприи да се вклушат на пазарпт на труд 

и врз пснпва на истипт да се изврщи прпценка на мптивиранпста на жените да се вклушат вп натампщен прпцес за 

нивнп екпнпмскп зајакнуваое.                                                          

Ангажманпт ќе вклушува и ппдгптпвка на сумарна наративна анализа за пгранишувашките бариери кпи ги 

пппрешуваат жените пд ранливите категприи да се вклушат на пазарпт на труд, а врз пснпва на заклушпците пд 

пдржаните фпкус групи. 

 

 

Тип на дпгпвпр и надпместпк 

Ангажманпт се заснпва на плаќаое пп исппрашана услуга. 

Патните трпщпци ппврзани сп ангажманпт ќе бидат ппкриени пд страна на нарашателпт.  

Услугата вклушува 5 рабптни дена сп следниве специфишни пбврски: 
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1. Ппдгптпвка на пращалник за утврдуваое на пгранишувашките бариери кпи ги пппрешуваат жените пд 

ранливите категприи да се вклушат и да ушествуваат на пазарпт на труд (1 ден) 

2. Мпдерираое 4 фпкус групи и тпа: една сп дплгпрпшнп неврабптени жени пд Тетпвп и пп една сп 

неврабптени жени пд руралните средини: Селце, Шипкпвица и Јегунпвце (3 дена) 

3. Ппдгптпвка на сумарна анализа сп резултатите пд фпкус групите (1 ден) 
 

Пптребни квалификации 

Експертпт треба да ги ппседува следните квалификации и вещтини: 

 заврщенп виспкп пбразпвание и искуствп вп спрпведуваое фпкус групни дискусии сп 

маргинализирани групи 

 експертиза пд пбласта на рпд и рпдпви пднпси   

 ппзнаваое на пплитиките за рпдпва еднаквпст вп Македпнија 

 претхпднп искуствп вп ппдгптпвка на исти или слишни прпдукти 

 ппзнаваое на албански јазик ќе се смета за преднпст 

 ппзнаваое на пплитиките за врабптуваое вп Р.М. ќе се смета за преднпст 

 

Пптребна дпкументација  

Ппнудата треба да гп спдржи следнпвп: 

 Детална бипграфија (CV) 

 Писмп за интерес сп реферци за претхпдни и слишни  ангажмани  

 Бучет  
                             

Критериуми за избпр 

Критериум за избпр на експертпт се: 

 експертиза пд  пбласта на рпд и рпдпви иднпси  (50 ппени) 

 претхпднп искуствп вп ппдгптпвка на слишни прпдукти  (30 ппени) 

 цена на шинеое (20 ппени) 

Рпк за пријавуваое  

Пријавите сп придружната дпкументација треба да се дпстават најдпцна дп 18-ти Февруари 2016 гпдина пп 

електрпнска ппщта на: info@forumi.org.mk 
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