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Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за:
Анализа на националните и локалните услуги за социјална заштита, националните и локалните
политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите преку пазар
на труд
Референтен број: 11-Ф/2017

1. ВОВЕД
Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со ЦККО Светла Иднина, ЗРРЗ Сумнал и АДРР
Сонце, го спроведуваат проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија,
преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси (Реф. 12-8413/1) преку корисниците
Министерството за финансии во Македонија и Министерството за труд и социјална политика
Целта на проектот е олеснување на вклученоста на младите Роми кои живеат во општините со
поголем број на ромско население. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 1)
унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста кај младите Роми 2) овозможување на
локален развоен систем кој ќе ги вмрежи потребните на пазарот и 3) развивање на стратешки
прирачник за социјално вклучување и вклучување на пазарот на труд на целните групи.
За да се постигнат целите на проектот, ЦЕА и партнерите ќе изготват и анализа на социјалните
услуги во таргетираните локации во корелација со вклучување на младите Роми на пазарот на
трудот.
2. Предмет на набавка
Спроведување на Анализа на националните и локалните услуги за социјална заштита, националните
и локалните политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите
преку пазар на труд.
Вид на договорот за набавка: услуги
Место на испорака на услугите: Р. Македонија.
Период на извршување: јули 2017 – август 2017
3. Опис на услугата
3.1. Општи и специфични цели на услугата
Општи цели
Контекст: оваа анализа е дел од проектните активности кои се однесуваат на стратешко врамување
на вработливоста на младите Роми на локално ниво.
Како резултат на недостатокот на координација и интегриран пристап за позиционирање на
политиките и мерките за социјална помош, вработување и поврзаните политики се јавува
дисконтинуитет на бројни позитивни активности и резултати од политиките и мерките насочени кон
социјално вклучување на младите, како и на младите Роми. Затоа со цел да се обезбеди оддржливост
и континуитет на позитивните резултати оваа анализа ќе биде еден од инпутите за подготовка на
локален стратешки документ кој предложен на локалните чинители за заеднички пристап за
унапредување на условите за вработливост на младите Роми а со цел поголема социјална
вклученост.
Како дел од имплементацијата на проектот, експертот треба да направи анализа на националните и
локалните услуги за социјална заштита во Скопје, Тетово, Битола, Кочани, националните и
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локалните политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување на Ромите на возраст од 18
до 35 години преку пазарот на труд.
Специфични цели
Со оглед на природата на задачите и одговорностите, експертот ќе развие анализа и ќе направи
преглед на националните и локалните политики, стратешки документи (доколку има) на локално
ниво а кои се однесуваат на социјалните услуги кои се наменети за Ромите во овие локации а со цел
да се утврдат истите од аспект на вклучување на пазарот на труд односно социјална вклученост на
невработените млади лица од ромска национална припадност.
Пристигнатите понуди - Цените треба да бидат изразени во МКД во бруто сума
Ве молиме понудата да ја доставите во форматот кој е даден во прилог на овој допис:
Прилог бр. 1 Образец на понуда
4. Корисници на услугата и времетраење
Директни корисници: ЕЛС Кочани, Битола, Скопје, Тетово, др. засегнати страни.
Крајни корисници: младите невработени Роми
Времетраење на ангажман: најмногу 25 работни дена, во текот на јули до август 2017 година.
Локација: Р. Македонија, (канцелариско и теренско работење).
5. Методологија
Од експертот/експертите се очекува да применат методологија која ќе вклучува но не мора да биде
лимитирана само на прибирање на секундарните податоци и користените извори, до прибирање на
примарни податоци како што се структурирани или отворени интервјуа со главните чинители како
и регионалниот фокус на анализата.
6. Клучни испораки и рокови
Следните резултати треба да бидат доставени на проектниот тим
Распоред на подготовка на аутпути: сите материјали собрани и произведени треба да се поднесат
до ЦЕА проектен координатор и асистент во дадените рокови.
Роковите се утврдени како крајни рокови за изготвување на резултатите/аутпутите:
 Предлог содржина на анализата – унапредена наспроти предложена и усогласување – рок:
1ва недела
 Барања за одредени податоци до институции – до крај на 2 недела
 Анализа на политики во согласност со национални и локални стратегии планови – рок: нацрт
доставен крај на јули
 Добиен фидбек 1 недела на август
 Анализа на политики– финална верзија – рок: до средина на август
Сите документи и материјали ќе бидат подготвени и доставени на македонски јазик.
Предложена Генерална структура на анализата
I:
Извршно резиме
Главните наоди и заклучоци
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II:
II:
III.
IV:
V:
V:
VI:

Вовед - Контекст и потреба, состојбата со Ромите како невработени, како приматели на
социјална помош, младите Роми и слично.
Методологија и пристап
Контекст за социјална заштита во комбинација со вработување и социјално вклучување
Постоечки стратегии за ЛЕР, Роми, Стратегии за млади, постоечки стратегии и степен на
нивна реализација и ефективност,
Меѓународни пракси и примери или
Добри пракси за политики за социјална вклученост на млади
Заклучок
Библиографија и користени извори
Анекси

7. Потребните квалификации и компетентност
7.1. Општи барања
- Најмалку додипломски универзитетска диплома по економија, социологија или др
општествени науки (на пример, менаџмент, човечки ресурси, економија, бизнис или други),
повисок степен на образование ќе се смета за предност
- Најмалку 3 години на општо искуство над минималното релевантно искуство се бара во оваа
област;
- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик;
- Одлично познавање на македонскиот јазик;
- Добри комуникациски вештини
- Работа во тим
- Чувствителност и почитување на етничката припадност, религија, род и култура.
7.2. Посебно професионално искуство
- Искуство од најмалку 3 години при спроведување на истражувања и анализи во областа на
социо-економијата и слично
- Искуство во спроведување на анализи и подготовка на предлог политики и унапредување на
политики во релевантната област
- Искуство со лица кои се социјално исклучени ќе се смета за предност
- Искуство во проекти финансирани од ЕУ
- Искуство во непрофитен сектор
8. Локација
Р. Македонија, Скопје
9. Начин на известување
Експертот ќе известува на одговорните лица на проектот. Лице за контакт Весна Гарванлиева
Андонова 02/2444766, vesna_nl@yahoo.com, и Габриела Димовска gabriela_dimovska@hotmail.com,
02/2444766.
10. Логистичка поддршка
Проектниот тим ќе ја координира логистичка поддршка за спроведување предвидените средби.
.
11. Плаќање и рамка
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Ангажираниот експерт ќе се исплати по успешното спроведување задачите и навремена достава на
документите предвидени со договорот во рок од 10 дена.
Максимален број на денови предвидени за ангажирање на експертот вклучувајќи средба со
засегнатите страни е 25 дена во рок од 2 месеци.
12. Содржина на барањето
Заинтересираните кандидати треба да достават:
1. CV релевантно за целите за оваа барање за понуда
2. Понудата во формат даден во прилог на овој опис и обрасци со бројот на денови подготвени да
се посвети за доделување и дневен надомест, потпишана од експертот. (Образец 1)
3. Дополнителни документи со кои се докажува искуство во кои се поврзани со оваа област
Ве молиме испратете ги вашите апликации на: gabriela_dimovska@hotmail.com, и/или
romayouth2016@gmail.com или на адреса Бул. Јане Сандански бр. 63/3, Скопје по пошта или лично.
Барањата кои нема да стасаат до назначеното време вклучувајќи ги оние по пошта нема да бидат
земени во превид.
13. Рок за поднесување на барањата
17/07/2017 (понеделник), до 16:00 часот
Пристигнатите понуди ќе се разгледуваат од комисија формирана за евалуација на пристигнатите
понуди. Цените треба да бидат изразени во МКД.
Забелешка:
Според правилата на ЕУ за претпристапна помош, државни службеници и други лица кои во
моментот се вработени во јавната администрација не се подобни за поднесување на барања како
експерти.
Само избраните експерти ќе бидат известени за изборот и ќе потпишат изјава за достапност.
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Референтен број: 11-Ф/2017
Предмет: Понуда за краткорочна експертиза
Образец 1 Понуда
Врз основа на Барање за доставување на понуди за краткорочна експертиза за Анализа на
националните и локалните услуги за социјална заштита, националните и локалните политики и
иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите преку пазар на труд
За потребите на проектот ,, “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската Унија,
преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси (Реф. 12-8413/1
Ја поднесувам(е) следнава ПОНУДА
Понудувач 1:
Име и презиме
Адреса:
Телефон:
Е-пошта:
Финансиска понуда
Согласен сум/сме да ги понудиме следниве стоки/услуги/работи:
Активност

Единица
мерка

Количина
(1)

Единична
бруто сума (во
македонски
денари)
(2)

Вкупна цена
(во македонски
денари)
(1)*(2)

Број на денови
Број на денови
Вкупна сума (со цифри)
Вкупна сума (со зборови)
Место и датум
___________________________

Понудувач/и
___________________________
------------------------------------------(потпис)

---------------------------------------------------------------------------------------Cписок на документи за доставување на понуда
бр
Документ
1
Образец 1 Понуда, потпис
2
Биографија-CV
3
Дополнителни документи со кои се докажува искуство во кои се
поврзани со оваа област (по потреба)

√

[Списокот за документи за доставување на понуда е за евиденција и помош на понудувачот/ите,
истата може да се отстрани при поднесување на понудата ]
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