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ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА
КОНСУЛТАНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ
„СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ“
Здружениеto за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена Порта објавува ОГЛАС за
привремено ангажирање на Консултант/ и или агенции за организирање и спроведување на
работилници со целсподелување на животни приказни помеѓу мигрантите /бегалците и
локалното население , како дел од проектот „Заштита на човековите права на бегалците и
мигрантите “ финансиран од УСАИД.
Ангажман

Консултатaнт/и или агенции
за организирање и
спроведување на настани со цел споделување на
животни приказни-ситуации со кои се соочиле
бегалците и мигрантите во текот на нивното патување
и локалното население како дел од Проект на УСАИД
за заштита на човековите права на бегалците и
мигрантите

Организација

Здружение за акција против насилство и трговија со
луѓе- Отворена Порта
Здружението за акција против насилство и трговија со
луѓе-Отворена Порта/Ла Страда Македонија е
национална
невладина
организација,
целосно
посветена на борбата против трговија со луѓе.
Регистрирана во 2000 година, а денес препознаена
како лидер организација во сузбивање на овој
проблем и релевантен партнер на институциите и
организациите како на национално така и на
меѓународно ниво. Од своето основање па до денес
Отворена Порта сеопфатно го третира проблемот на
трговијата со луѓе и активно учествува во градењето
на политики и стратегии со цел намалување на бројот
на жртвите од трговија со луѓе и обезбедување
подобар третман за тргуваните лица. Отворена Порта
има спроведено преку 100 проекти со кои што

За организацијата

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
,,Отворена порта"
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk

За проектот

значајно придонесе во спречувањето на трговијата со
луѓе и заштитата на тргуваните лица во Република
Македонија
Повеќе од еден милион мигранти/бегалци кои доаѓаат
од Блискиот Исток, Северна Африка и Јужна Азија го
напуштаат својот дом, како резултат на војната,
насилство и принудно иселување, со цел да најдат
подобар и помирен живот во земјите од Западна
Европа. Република Македонија е една од
најзасегнатите земји на Балканскиот полуостров каде
стотици илјади бегалци и мигранти поминаа преку
таканаречената
„западнобалканска
маршрута“
Во текот на нивното патешествие, овие лица се
соочиле со големи предизвици, од жртви на трговија
со луѓе, до принудно задржување и ограничување на
движењето. И покрај огромната поддршка од страна
на домашните и меѓународните организации на терен,
жените-бегалки
без
партнер,
децата,
непридружуваните деца, постарите лица, и други, не
секогаш добивале соодветна и координирана заштита.
Отворена Порта во заедничка соработка со МЗМП го
спроведува проектот „ Заштита на човековите права на
бегалците и мигрантите„ финанскиски поддржан од
УСАИД. Во рамките на проектот Здружението за
акција против насилство и трговија со луѓе ќе се
стреми преку работилници да им помогне на
бегалците и мигрантите да го споделат своето искуство
со локалното население. Дополнително целта на овие
работилници е подигнување на јавната свест во
Македонија за состојбата на бегалците и мигранците
и намалување на ксенофобијата .
Јавните настани ќе се организраат во мали групи со
најмалку 10 учесници во секојдневна, пријатна и
неформална атмосфера каде учесниците ќе бидат

Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
,,Отворена порта"
тел:+389 2 2700107 email: lastrada@lastrada.org.mk www.lastrada.org.mk
слободни да ги споделат своите искуства.
Дополнително, ќе се подготви видео материјал и
информативен материјал кој ќе биде дизајниран и
испечатен
во
контекс
на
приказните
од
мигрантите/бегалците.
Цел на ангажманот

Одговорности

Потребни квалификации:

Организирање и спроведување на 15 настани, во
најмалку 5 градови во Р. Македонија каде бегалците
ќе го споделат своето животно искуство со локалното
население.
 Да изработ план за работа
 Да изработи методологија за собирање на
приказни
 Да селектира лица помеѓу мигрантите и
бегалците кои би ја споделиле својата
приказна и животно искуство
 Да подготви снимен материјал од вистински
приказни не пократок од 10 минути
 Да подготви информативен материјал кој ќе
биде дизајниран во контекс на приказните од
мигрантите/бегалците.
 Да изврши проценка на градови и места каде
ќе се спроведуваат раскажувачките вечери
 Да се поврзе со локалната заедница за
мобилизација на населението кои ќе
присуствуваат на овие настани
 Да организира и спроведе 15 настани/средби
за споделување на животни приказни со
присуство на најмалку 10 лица и траење од
најмалку 1 час.
 Да обезбеди пријателска и неформална
атмосфера каде групите ќе можат да
комуницираат и да ги споделат своите
приказни.
 Да води забелешки за секој спроведен настан
 Да испраќа извештај за секој спроведен настан
Диплома од новинарство,
или поврзани професии

комуникации, маркетинг
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Потребни вештини:

Искуство во маркетинг, односи со јавност, социјални
медиуми итн.
Исклучителни вештини за комуникација и пишување
вклучувајќи ја и способноста да се напише убедливо за
широк спектар на маркетинг и комуникаци потреби,
прилики и стилови.
Искуство за водење на работилници и дискусии за
различни целни групи
Предност ќе се смета искуството во работа и
спроведување на програми поврзани со бегалците и
мигрантите .
 интерес,посветеност ,визуелни уметности
 одлично набљудување и вештини за слушање,
комуницирање и пишување
 способност да се олесни учењето и учеството
 емпатија
 способност за ефективно работење со
поединци и во групи
 креативна имагинација
 разбирање на клиент и неговата доверливост и
справување со чувствителни прашања


Работно искуство

Времетраење на ангажманот
Апликација

флексивилност,чуствителност,емоционална
стабилност и способност да препознае
способности и слабостите.
 Најмалку две години во спроведување на
активности за односи со јавност и комуникациски
активности
 12 месеци
Заинтересираните кандидати потребно е да испратат:
 Кратка биографија на клучните експерти на
англсики јазик за пријава на огласот (во
прилог- Анекс 1)
 Кратка методологија за спроведување на
активностите ( Во прилог-Анекс-2)
 Финансиска понуда во МКД
(во прилог –Анекс 3)
Апликацијите да се испратат најдоцна до 20 ти
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февруари 2017 на адреса lastrada@lastrada.org.mk , со
назнака “Пријава за оглас –Консултант “.

