ЈАВЕН ПОВИК
за вклучување надворешни учесници за потребите на проектот Дијалог во
образование за возрасни (ДИА)

Врз основа на член 6 од Упатството за реализација на проекти финансирани од
меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“-Битола од 2018 година и Одлука бр.311/1 од
28.05.2020 година за давање согласност за вклучување надворешни учесници во
проектни активности, Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола како носител и
Факултетот за безбедност-Скопје како спроведувач на проектот Дијалог во образовние
за возрасни (ДИА), објавуваат јавен повик за вклучување на надворешни соработници
(associated partners) за потребите на ДИА проектот од програмата Еразмус + КА204.
Согласно пропозициите на проектот, потребно е ангажирање на два надворешни
учесници (соработници) за реализација на активностите од проектот. Според
карактерот на проектот, заинтересираните субјекти кои ќе се јават на повикот, треба да
ги исполнуваат следниве услови:








Како надворешни учесници (придружни партнери-associated partners) се сметаат
високообразовни институции, институции кои се занимаваат со доживотно
учење, локални власти, невладини организации, институции од областа на
безбедноста и други огранизации и институции чија работа опфаќа образование
за возрасни;
Искуство во работата со целни групи (слушатели/ученици) кои влегуваат во
категоријата возрасни, што подразбира да припаѓаат во старосните категории
студенти и повозрасни. Според пропозициите на проектот, учесниците во
целната група (слушателите/учениците), не треба да бидат помлади од 21
година;
Искуство во делот на работата во образованието со овие лица и посебно во
делот на педагогијата, методиката и методологијата на наставата во областите
кои се дефинирани со проектот: справување со конфликти (conflict management),
градење на мирот (peace building), градење на заедницата (community building) и
општествен дијалог (social dialogue). Во ова смисла на зборот, секое вакво
искуство на надворешниот учесник ќе се смета за предност во изборот на
надворешен учесник за потребите на проектот;
Надворешните учесници кои ќе изразат интерес за учество во проектот, треба да
работат на соодветната проблематика на национално ниво, иако и работата на
меѓународно ниво посебно ќе се вреднува и ќе се смета за предност во изборот
на надворешен учесник за потребите на проектот.

Ангажманот на избраните надворешни учесници во проектот би вклучувал:





Ангажирање во својство на едукатори со кои, заеднички со партнерот
спроведувач на проектот-Факултетот за безбедност-Скопје, ќе работат на
осмислување, подготовка, спроведување и оценување на добрите практики и
паметните методи во образованието за возрасни;
Учество на нивни претставници на мултинационалните состаноци предвидени
со проектот, како и на тренинг состаноците на кои ќе се врши оценување на
успешноста на споменатите практики и методи во образованието за возрасни;
Активна вклученост во обезбедувањето одржливост, преносливост и ширење
(дисеминација) на резултатите од проектните активности, т.е. иновативните
практики и паметни методи во образованието за возрасни.
Заинтересираните субјекти треба да ги достават следните документи:





Пријава со назнака Јавен повик за вклучување надворешни учесници за
потребите на проектот Дијалог во образование за возрасни (ДИА);
Краток опис (CV) на субјектот (организацијата апликант);
Доказ за искуство во работата со целни групи во областите дефинирани со
проектот (копија од документи за учество и спроведени активности во
соодветни проекти било во својство на едукатори или слушатели, како
сертификати, потврди и сл.).

Јавниот повик трае седум дена сметано од денот на објавувањето на веб
страните на Универзитетот (www.uklo.edu.mk) и Факултетот (www.fb.uklo.edu.mk),
односно од 30.06.2020 до 07.07.2020. Заинтересираните субјекти потребните документи
треба да ги праќаат по пошта, на следната адреса на Факултетот за безбедност: „1“
Колонија – Идризово бр.2А, П.Фах 103 1000 Скопје, со назнака за Јавен повик за
вклучување надворешни учесници за потребите на проектот Дијалог во образование за
возрасни (ДИА), или да ги достават преку Архивата на Факултетот за безбедност –
Скопје, а може да ги достават и во електронска скенирана форма на оригиналните
документи со печат и потпис на следнава е-маил адреса: nade.trajanovska@yahoo.com
За краен рок на доставување на пратените документи по пошта се смета доколку
документите се пратени по пошта заклучно со последниот ден од важноста на повикот,
а за документите кои се доставуваат лично или електронски доколку истите се
доставени лично или електронски заклучно со последниот ден од важноста на повикот.
За изборот на субјектите кои ќе бидат вклучени во проектните активности како
надворешни учесници, Факултетот за безбедност ќе формира Комисија, а избраните
субјекти ќе бидат писмено известени. Избраните субјекти, правата и обврските кои
следуваат од ангажманот, согласно пропозициите на проектот, дополнително ќе ги
уредат со склучување договор со носителот/спроведувачот на проектот.
Сите дополнителни информации во врска со Јавниот повик, заинтересираните
субјекти-апликанти можат да ги добијат од Координаторот на проектот, Вон. проф. д-р
Саше Герасимоски, на следната е-маил адреса: sasegerasimoski@gmail.com
30.06.2020, Скопје

Факултет за безбедност

