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        ПРОЕКТНА ЗАДАЧА (ToR) 6/2020 
 

НАБАВКА  

за ангажирање на  

ОБУЧУВАЧИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТРИ ОБУКИ ЗА ПРИСТАП ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА 

 

1. ВОВЕД  
 
1.1. Позадина на задачата 

 
„Човекови права за сите“ е проект чија што генерална цел е да се промовираат човековите права како 
и да се намали дискриминацијата против маргинализираните и ранливи групи. 

 
Специфични цели на проектот се: 

 

1: Да ја олесни заштитата против дискриминација на маргинализирани групи на луѓе преку 

застапување пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, пред Основниот 

граѓански суд и пред Уставниот суд; 

2: Да се подигне свесноста и да се изградат капацитети за интеграција на примена на 

пристапот заснован на човекови права на сите нивоа на донесување на одлуки; 

3: Да се подигне свеста против дискриминација заснована на сексуална ориентација, родов 

идентитет и попречености и 

4: Да се застапува соодветна легислатива и политики во однос на заштитата на човековите 

права и активно да се следи имплементацијата на EU acquis во однос на фундаменталните 

права и еднаквоста. 

 
2. РАМКА НА ЗАДАЧАТА 
 
2.1. Цел на мисијата/задачата 
 
Генералната цел на задачата е да се креира online платформа за човекови права, истата да се 
дизајнира и одржува во постојан контакт со проектиниот тим на ИЧП. Платформата ќе овозможи лесен 
и ефективен пристап на јавноста до ифнромации во однос на човековите права, заштитни механизми, 
пристап заснован на човекови права, правната рамка за заштита и унапредување на човековите права 
како и други документи поврзани со предметната област која се однесува на човековите права. 
 
Конкретната цел на задачата е да се ангажираат двајца професионалци со долгогодишно искуство во 
работа во областа на човековите права и пристапот заснован на човекови права кои ќе бидат 
одговорни за водење на обуките за примена на пристапот заснован на човекови права наменети за 
преставници на државните институции, граѓанскиот сектор и бизнис секторот. 
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Предвидено е да се реализираат три интерактивни обуки чија што програма ќе се заснова на 
партиципативен пристап и ќе се користат веќе постоечките добри практики на стратешко планирање 
со имплементација на пристапот заснован на човекови права во сите аспекти на програмирањето  
Секоја од трите обуки ќе биде поединечно приспособена за потребите на различните групи на 
учесници и тоа преставници на државните институции, граѓанскиот сектор и бизнис секторот. Секоја 
обука ќе има најмногу 30 учесници. 
 
2.2. Очекувани резултати 
 
Од ангажираните експерти се очекува да ги испорачаат следниве резултати: 

а) Да креираат методологија за работа во која ќе дефинираат теми на обуките, да  определат алатки 

за евалуација на обуките и активно да учествуваат како дел од тимот на обучувачи: 

Ангажираните експерти, заедно со претставници на Институтот за човекови права, ќе имаат неколку 

состаноци со цел да развијат методологија и да ја дизајнираат структурата на обуките. Процесот на 

програмирање и дизајнирање на обуките ќе се направи со цел да се одговори на практичните потреби 

за секоја од идентификуваните групи на учесници. 

б) Да подготват по четири предавања на тема примена на пристапот заснован на човекови права во 

три различни сектори и тоа: државен сектор , во граѓанскот сектор и во бизнис секторот во нашата 

земја.  

Како основа на предавањата ќе служат Методологиите за примената на пристапот заснован на 

човекови права во државните институции, во граѓанскиот сектор и бизнис секторот, кои се изработени 

во рамките на проектот.  

Секое од предавањата треба да биде во траење од 1.5 часа и треба да опфати  теоретски и практични 

аспекти поврзани со темата; 

в) Да подготват работни материјали за учесниците на обуките; 

г) Да испорачаат три дводневни обуки за примена на пристапот заснован на човекови права во 
државните институции, во граѓанскот сектор и во бизнис секторот во нашата земја. така што ќе бидат 
дел од тимот кој ефективно ќе ги спроведе обуките. 

Имајќи ја предвид моменталната состојба, при реализацијата на обуките ќе се гарантира максимално 
применување на сите протоколи и обезбедување на примена на мерките за спречување и заштита од 
ширење на коронавирусот Ковид 19. 
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2.3. Известување 
 

Резултат Опис Кога Со кого 

2.2. а) Да креираат методологија за 

работа во која ќе дефинираат 

теми на обуките и да  креираат 

евалуација на обуките  

 15-18 

септември 

2020г 

 

ИЧП проектен тим 

 

2.2. б) Да подготват по четири 

предавања за трите таргет групи 

18 – 25 

септември 

2020г. 

ИЧП проектен тим 

2.2. в) Да подготват работни 

материјали за учесниците на 

обуките 

25 

септември-

октомври 

2020г. 

ИЧП проектен тим 

 

2.2. г) 

 

 

Да испорачаат три дводневни 

обуки за примена на пристапот 

заснован на човекови права 

Октомври -

ноември 

2020г  

ИЧП проектен тим 

2.2. д) 
Да подготвуваат извештаи  во 
кои ќе сумира работата која се 
врши на обуките. 
 

Ноември- 

декември 

2020г. 

ИЧП проектен тим 

2  
2.4 Временска рамка за реализирање на 
задачата  

 
     

 
Задачата треба да биде реализирана во периодот од 16.9.2020 до 31.12.2020. 

 

Институтот за човекови права во согласност предвидената временска рамка со тимот на експерти ќе 

ги договорат за точните дати во зависност од претходно реализираните активности кои се во рамките 

на овој проекти во зависност од обезбедувањето на сите потребни услови. 

Деталната агенда ќе биде дополнително креирана во договор со сите членови на тимот. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
3.1. Тим за спроведување на задачата 
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За спроведувањето на активностите ќе се ангажираат двајца експерти кои работат на односната 

проблематика - предмет на оваа проектна задача и кои освен експертиза имаат и искуство во 

практично спроведување на обуки. 

Секој од ангажираните експерти ќе работат како дел од тим составен од 2 лица кој ќе биде одговорен 

за целосната  реализација на обуките.  

 
3.2. Специфични квалификации 

 

За реализација на оваа проектна задача се ангажираат двајца експерти кои имаат соодветно искуство 

и експертиза од областа на човековите права и пристапот заснован на човекови права.  

Експертите кои ќе бидат ангажирани покрај универзитетска диплома од правни или сродни 

општествени науки, треба да имаат долгогодишно искуство во областа на човековите права и одлично 

познавање на пристапот заснован на човекови права. Тие ќе ги насочуваат учесниците на обуките низ 

процесите на генерирање и тестирање на идеи, размена на практики, споделување на примери од 

нивната секојдневна работа и ќе ги поддржуваат во градењето компетенции и зголемување на 

ефикасноста и одговорноста во примената на пристапот заснован на човекови права. Експертите 

покрај водењето на обуките ќе бидат одговорни за известување и сумирање на работата која се врши 

на обуките. 

3.3. Временска рамка (денови) – по експерт 

Фаза Вкупно денови за еден експерт 

Подготовка на обуките 3 

Реализација на обуките 6 

Total (max.) 9 

 
3.4. Логистика 

 

За спроведување на активностите од страна на проектниот тим на ИЧП:  

-ИЧП проектен координатор – достапен во текот на целата мисија 

 

3.5.Плаќање 
 Плаќањето ќе биде вршено после секоја реализирана обука.  
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3.6. Библиографија и документација 

Во функција на успешно извршување на задачата на експертите ќе им бидат ставени на располагање 

веќе изработените Методологии за примена на пристапот за човкеови права како и сета потребната 

документација со која располага ИЧП.  

Институт за човекови права 


