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Јавен повик бр.12/2021 

За ангажирање на експерт за подготовка на брошура за правата на лицата со попреченост 
во рамки на проект П9407,, From Disability to FoodAbility ” 

 

I. Вовед 

Националната федерација на фармери (НФФ) е најголемата земјоделска организација во 
земјата што ги претставува и застапува интересите на земјоделците, семејните земјоделски 
стопанства, локалните земјоделски здруженија и земјоделските задруги, обединети под 
заедничка визија: профитабилно земјоделство - стабилно село и мисија: организиран 
лидер на земјоделците во земјоделскиот и руралниот развој. 

 НФФ во својата работа посветува посебно внимание на зајакнување и поддршка на 
ранливите категории во руралните области и дава голема поддршка на младите и жените 
и нивно директно вклучување во развојот на земјоделството преку донесување одлуки и 
активно дејствување. Почнувајќи од 2019 година, NFF го спроведува проектот „From 
Disability to FoodAbility" (Од попреченост до безбедност со храна) како дел од соработката 
со We Effect и Radiohjalpen, Шведска. Проектот придонесува за зајакнување на лицата со 
попреченост - деца и возрасни со интелектуална и телесна попреченост и нивните семејства 
кои живеат во рурални области. Предвидените активности се насочени кон социјална и 
економска поддршка на лицата со попреченост и нивните семејства во руралните области 
преку инфраструктурни зафати и прилагодувања во производството на храна како што се 
фарми и градини со храна. 

Како резултат на претходно спроведената Активност 2.1.2 Информативни сесии со лицата 
со попреченост и нивните семејства за нивните права согласно Конвенцијата и правата од 
за лицата со попреченост утврдено е дека има потреба од подготовка на брошура што ќе 
послужи како упатство за лицата со попреченост да се запознаат повеќе со своите права и 
постоењето на центри каде што можат да се обратат за бесплатна правна помош. За таа цел 
во рамки на активноста А.2.1.3. Подготовка, дизајнирање и печатење на брошура со кратки 
информации за правата на лицата со попреченост ќе се отпечати брошура.Брошурата ќе 
содржи кратки информации на лесно читлив и разбирлив начин за правата на лицата со 
попреченост, вклучувајќи информации за пристап до бесплатна правна помош. Ќе им биде 
дистрибуирана на семејствата на лица со попреченост што живеат во рурални области и ќе 
го зголеми разбирањето на правата на лицата со попреченост за нивните права. Брошурата 
ќе биде дистрибуирана до пошироката јавност на локално ниво и до сите други 
заинтересирани. Со поширока дистрибуција и пошироко информирање, ќе се зголеми 
подигнувањето на свеста кај локалното население за правата на лицата со инвалидност, 
како и знаењето за лицата со попреченост за пристап до бесплатна правна помош. 

 

II. Цел на набавка 

Главната цел на оваа набавка е да обезбеди експертски услуги за подготовка на брошура 
за правата на лицата со попреченост, вклучително и пристап до бесплатна правна помош. 
Работната задача е дел од Активноста 2.1.3. Подготовка на брошура со кратки 
информации за правата на лицата со попреченост, бесплатна правна помош, во рамките 
на резултатот од проектот 2.1 Подобрено знаење и разбирање за лицата со попреченост и 
нивните семејства за правата на лицата со попреченост. 

Очекувани задачи од страна на ангажираниот експерт  се: 
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 Да развие содржина на брошурата по претходни консултации со 
координаторот на проектот 

  Преглед на сите важни информации (анализа, извештаи) за тековните 
активности на NFF во областа на правата на лицата со попреченост што 
живеат во рурални области, вклучително и HRBA и родова еднаквост, како 
и преглед на друг релевантен национален документ во специфичната област  

  Прв драфт (нацрт) на брошурата  

  Конечна верзија на брошурата на приближно 20 страници  

  Содржината на брошурата да биде јасна, лесна за читање за целните групи, 
едноставна и ефективна  

 Работна листа за извршени задачи по денови 

 

Очекуван обем на работа, односно време за испорака на услугата  

• Експертот ќе биде ангажиран вкупно 10 работни дена во периодот на спроведување на  

во периодот на спроведување на Активноста 2.1.3. Подготовка на брошура со кратки 
информации за правата на лицата со попреченост, бесплатна правна помош. 

 

Распоред на клучни активности и  документи за верификација на нивното 
завршување  

 

 

Месец Клучна активност Документ за верификација на 
активноста 

3 Август  Ангажирање на експерт  

3 – 9 август Прва (драфт) верзија на брошура Развој на содржина, драфт 
верзија  

10- 16 август Финална верзија  

Работен лист со работни денови 

Финална верзија, работен лист 
со работни денови 

 

 

Референтни активности на проектот / буџетски ставки: 

 • Активност на проектот 2.1.3. Подготовка на брошура со кратки информации за правата 
на лицата со попреченост, бесплатна правна помош во рамките на резултатот од проектот 
2.1. Подобрено знаење и разбирање за лицата со попреченост и нивните семејства за 
правата на лицата со попреченост  

• Буџетска линија: 2.1.3. Подготовка на брошура со кратки информации за правата на 
лицата со попреченост, бесплатна правна помош. 

 

Очекувано времетраење на ангажманот  
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• Експертот ќе биде ангажиран 10 дена во периодот на спроведување на Активноста 2.1.3 
Подготовка на брошура со кратки информации за правата на лицата со попреченост, 
бесплатна правна помош. Временската рамка за спроведување на Активноста 2.1. 3 е 
заклучно со 3 август до 1 септември 2021 година. како што е наведено во Оперативниот план 
P9407. 

 

III. Патување и сместување 

Не е применливо за овој повик. 

 

IV. Координација и известување  

Ангажираниот експерт ќе поднесе извештај директно до координаторот на проектот. 
Периодот за известување е претставен во табелата, т.е. двапати во периодот од 3 
август до 1 септември 2021 година, јасно наведувајќи ги работните денови и 
извршените задачи 

 

Месец извештај документација 

9 август Развој на содржина и испорака на прв 
драфт  

Поднесена прва верзија на 
брошурата  

16 август Финална верзија и работен лист за 
ангажманот  

Поднесена финална верзија на 
брошурата  

 

V. Критериуми за аплицирање на јавниот повик 

 Задолжителни технички критериуми:  

• Соодветно образование (универзитет, правни науки, општествени науки) 

 Најмалку 3 години професионално искуство во подготовка на брошури / анализи / 
студии / прегледи или друг образовен материјал  

 Претходни најмалку три слични задачи придружени со докази, линкови 

  Автор и / или коавтор на најмалку 3 брошури подготвени во последните 3 години 
придружени со линкови и / или слични докази  
 

 Препорачано е да имате: 

  Познавање на пристапот заснован на човекови права, вклучувајќи познавање на 
правата на лицата со попреченост, со посебен фокус на лицата со попреченост во 
руралните области 

  Добро познавање на англиски јазик  

  Силни аналитички способности и вештини за пишување 
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VI. Постапка за аплицирање: 

 Заинтересираните кандидати за овoj повик треба да ги достават следниве документи: 

 • Ажурирано CV јасно укажувајќи на претходни брошури, анализа и / или слични задачи  

• Посебен список на подготвени брошури, т.е. слични задачи 

 • Контакти (препораки) на најмалку три организации кои неодамна ве ангажирале   

• Финансиски предлог со детален преглед на трошоците јасно наведувајќи ја дневницата , 
надоместокот по ден и вкупниот бруто износ на надоместокот.  

• CV и финансиската понуда / предлог треба да се достават по е-пошта со назнака – CV 
brosura covekovi prava  на  daniela.antonovska@nff.org.mk  најдоцна до 28 јули 2021 до 
16.00 часот 

• Доколку имате дополнителни прашања во врска со овој повик, може да не контактирате 
на следната е-поштa daniela.antonovska@nff.org.mk  не подоцна од 25 јули 2021  

 

• Поднесување на Декларацијата за немање конфликт на интерес со објавувачот на овој 
повик и со организацијата донатор на проектот е задолжително за апликантот 

 

VII. Евалуација на понудите  

Нецелосните апликации и / или апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат 
земени во предвид. Понудите ќе се оценуваат според следниве критериуми: Принципот 
финансиски најповолна понуда ќе се земе предвид односно комбинација на образовна 
позадина на апликантите и слични минати задачи (50%) и финансиска понуда / предлог 
(50%)  

 

VIII. Услови на плаќање  

Плаќањето ќе се изврши по завршувањето на целосниот ангажман и по поднесувањето на 
сите очекувани извештаи. Откако сите извештаи и документација ќе бидат доставени од 
експертот, како што е наведено во Дел IV - Координација и известување и одобрени од 
координаторот на проектот, ќе се направи исплатата за ангажманот. 

Патните трошоци ќе се плаќаат по завршувањето на теренските посети, како што е 
наведено во Дел IV. 

 

 IX. Декларација  

Апликантот треба да наведе во самиот мејл дали неговата организација /и /или тој самиот  
има деловни или лични односи и/или дали е во тесна поврзаност со NFF и We Effect, 
регионална канцеларија во Скопје, нејзините раководни тела и вработените. Тесна/блиска 
поврзаност според дефиницијата на We Effect се смета за личност која има можност да 
изврши контрола или значително да влијание врз другата личност кога станува збор за 
финансиско и оперативно донесување одлуки во врска со активност. Целта на 
Декларацијата е да открие такви информации што го прават процесот на аплицирање и 
оценување потранспарентен и ги поддржува понудите во важност според условите на 
отворениот пазар. 
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