“Поголема партиципација – подобри
политики и регулативи”

П ОВИК

ЗА АПЛИКАЦИИ

ПРОГРАМА ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ГО) ЗА НИВНО
ЗАСИЛЕНО ВЛИЈАНИЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОЦЕНКА (ЕВАЛУАЦИЈА) НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ И
ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ (ОКТОМВРИ 2015 – ЈУНИ 2016)
Центарот за управување со промени – ЦУП (www.cup.org.mk) и Зип Институт
(www.zipinstitute.mk), во рамки на заедничкиот проект насловен “Поголема
партиципација – подобри политики и регулативи”, финансиран од програмата Цивика
Мобилитас, објавуваат повик за апликации за ГО од Македонија, кои работат на полето
на следење и оценка на јавните политики во Македонија.
Програмата за градење на капацитети на ГО се состои од повеќе последователни
активности, кои имаат за цел претставниците на ГО да ги екипираат со знаења и
вештини клучни за да делуваат како надзорни тела и регулаторен индикатор во
процесот на подготовка на политики и законски предлози преку користење на
механизмите, методите и алатиките на ex ante и ex post евалуација. Главните активности
на програмата ги вклучуваат следниве активности насочени кон градење на капацитети
на ГО:
-

Осум дводневни обуки од страна на двајца експерти за процесот, методите и
алатките за оценка на јавни политики

-

Учество во работа на 2 студии на случај од различни сектори што ќе имаат корист
од употребата на РИА и оценка на имплементацијата на политиките.

-

Учество при спроведување на ex-post и ex ante анализите и менторство од врвни
експерти во полето на РИА

-

Учество во подготовка на Документ за јавни политики со анализа врз основа на
студиите на случај од страна на граѓанскиот сектор

Критериуми за подобност
 ГО да бидат официјално регистрирани во Македонија;

“Поголема партиципација – подобри
политики и регулативи”

 ГО да се активни во анализирање и следење на јавните политики
 Номинираните кандидати од страна на ГО да имаат интерес во сферата на
јавните политики и да поседуваат основни вештини за пишување на документи
за јавни политики.

Начин на пријавување
Вашите пријави треба да ги вклучуваат следните документи:
 Кратки биографии од номинираните кандидати (максимум две лица по
организација, максимална должина на биографијата 2 страници)
 Кратко мотивационо писмо кое ги вклучува очекувања од програмата за обука
 Писмо за поддршка на кандидатите од страна на ГО која ги номинира
Рокот за доставување на апликации е 20-ти септември, 2015. Апликациите се доставуваат
исклучиво преку е-пошта, на една од следниве адреси:
info@cup.org.mk
info@zipinstitute.mk

Важна напомена: Трошоците поврзани со учеството на обуките и состаноците ќе бидат
покриени од страна на донаторот и во рамки на средствата од буџетот предвидени за
овој проект.

