Проект на УСАИД за граѓанско општество
Повик за учесници
Обуки за надгледување и застапување
Проектот на УСАИД за граѓанско општество објавува повик за учесници на обуки за
градење капацитети на граѓанските организации за надгледување и застапување.
Обуките имаат за цел да им обезбедат на претставниците на граѓанските организации
соодветно знаење и вештини за надгледување на властите и застапување.
Во периодот септември – октомври, 2013 ќе бидат спроведени 10 обуки на следните
теми:
 Пишување документи за ефективни политики
 Работилници за застапување
 Процесот на пристапување во ЕУ
 Мониторинг на трошењето јавни пари, и
 Мониторинг на процесот на спроведување на децентрализацијата.
Кандидатите за учество на овие обуки треба да ги исполнуваат следните критериуми:
 Активно членство во граѓанска организација или неформална група
 Да покажат интерес и разбирање за клучни прашања за граѓанскиот сектор на
локално и/или регионално ниво
 Да покажат интерес за надгледување на работата на државните институции на
локално и регионално ниво.
Сите заинтересирани кандидати треба да се пријават најдоцна до 25-ти јули 2013
година, со испраќање кратка биографија и комплетно пополнета пријава на
obuki@soros.org.mk. Пријавата може да се преземе од www.soros.org.mk и
http://macedonia.usaid.gov/.
Бројот на учесници е ограничен. Кандидатите може да се пријават за една или повеќе
теми, при што максимум двајца претставници од иста организација може да бидат
прифатени за една тема. При селекцијата на кандидатите предвид ќе биде земен
етничкиот и родовиот баланс на групите. Учеството на обуките е без надомест.
Кандидатите треба да бидат во можност да учествуваат на обуките во горенаведениот
период. Обуките ќе се одржуваат на македонски јазик од страна на искусни обучувачи
на темите наведени погоре.
Повеќе информации на:
02/ 24 77 131
Васко Лазаревски
Проектот на УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во
соработка со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски
истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.

