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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (ToR) 3/2020 

 

Eксперти за развој на методологии за имплементација на пристапот  

заснован на човекови права за бизнис секторот, граѓанските организации и  

државните институции 

 

1. ВОВЕД  
 

1.1. Позадина на задачата 

 
„Човекови права за сите“ е проект чија што генерална цел е превенција на 

дискриминација, развој и имплементација на пристапот заснован на човекови права кои 
воедно се и стратешки цели на Институтот за човекови права 

 

 

2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА 
 

2.1. Цел на мисијата/задачата 

 

Генералната цел на задачата е изработка на три посебни методологии за имплементација на 

пристапот заснован на човековите права во бизнис секторот, граѓанските организации и 

државните институции. Воедно, се очекува методологиите да содржат практични 

индикатори кои ќе придонесат за поголема инклузивност и  учество на сите чинители. 

 

2.2. Очекувани резултати 
 

Од ангажираните експерти (секој за една од трите методологии) се очекува да ги 

испорачаат следниве резултати: 

 

• Да се изработат три посебни методологии (за бизнис сектор, за граѓански 

организации и за државни институции) за имплементација на пристапот заснован на 

човекови права 

• Да се наведат практични индикатори кои се придонесат кон поголема инклуизвност 

и учество на сите чинители во изработката на методологиите со цел истите да бидат 

“жив инструмент” преку кои ќе се разменуваат знаења и искуства од областа на 

пристапот заснован на човекови права. Воедно ќе бидат организирани фокус групи, 

интервјуа и/или online  консултации со таргет групите со цел подобро развивање на 

индикаторите. 
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2.3. Известување (временска рамка) 

 

Опис Кога  Со кого  

Изработка на три специфични, 

структурни методологии за 

бизнис секторот, граѓанските 

организации и државните 

институции 

25 мај -  20 јуни ИЧП проектен координатор 

Развој на индикатори за трите 

различни методологии со цел 

имплементација на пристапот 

заснован на човековите права 

како и консултации со фокус 

групи со цел подобро 

идентификување на 

индикаторите. 

20 јуни – 1 јули   

ИЧП проектен координатор  

 

Финална верзија на 

методологиите 

1 до 20 јули ИЧП проектен координатор  

 

 

Временска рамка за реализирање на задачата  

 

     
 

Фаза Вкупно денови 

Изработка на три специфични, структурни методологии за 

бизнис секторот, граѓанските организации и државните 

институции  

3  

 

Развој на индикатори за трите различни методологии со цел 

имплементација на пристапот заснован на човековите права 

како и консултации со фокус групи со цел подобро 

идентификување на индикаторите. 

3    

                                    

Финализирање на методологиите со индикатори 2 

Total (max.) 8  

 
Задачата треба да биде реализирана во периодот од 25 мај до 20 јули 2020 година. 

Деталната програма ќе биде дополнително креирана во договор со секој од експертите 

одделно. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

3.1. Тим за спроведување на задачата 

 
За спроведувањето на активностите ќе се ангажираат три (3) експерти, односно по еден 
(1) експерт посебно за изработка на методологија за имплементација на пристапот 
заснован на човекови права за бизнис секторот, граѓанските организации и државните 
институции. 
 

3.2. Специфични квалификации 

 
За реализација на оваа проектна задача ќе се ангажираат тројца (3) експерти кои имаат 
соодветно искуство, секој во својата област на изработка на методлогијата.  
Експертот освен теоретско познавање и универзитетска диплома од општествени или 
хуманистички науки, потребно е да има и препознатливо практично искуство во областа 
на човекови права, односно во пристапот заснован на човекови права, како и да поседува 
трудови од соодветната област која е предмет на оваа проектна задача. Предност ќе 
имаат и кандидати кои имаат мастер или докторски студии во областа на човековите 
права.  
Ангажираните експерти треба да ги познаваат методологиите како и процесите на 
испорачување на анализа. 
 

Крајниот рок за извршување на оваа задача е 20.7.2020 година. 

3.4. Логистика 
За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ИЧП, ќе биде 

обезбедена континуирана поддршка.  
 

Плаќање: Плаќањето ќе биде извршено 100% по целосно извршување на услугите 
предвидени во овој повик. 

 
3.5. Библиографија и документација 

 
Во функција на успешно извршување на задачата на експертите ќе им биде ставена на 
располагање сета потребната документација со која располага ИЧП. 


