Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе
,,Отворена порта"
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ЈАВЕН ПОВИК
за изработка на видео

Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе во рамките на проектот „Заедно
против насилството и трговијата со луѓе” објавува повик за изработка на видео.
Тема за видеото
Видеото кое ќе треба да се изработи со овој повик е во рамки на кампања која ќе има цел
да ги доближи резултатите од проектот „Заедно против насилството и трговијата со луѓе” до
граѓаните и да придонесе кон подигање на свеста за проблемот од насилство и трговија со луѓе.
Видеото ќе треба да содржи секвенци од спроведувањето на локалните младински
кампањи во комбинација со впечатокот од процесот од самите млади. Избраниот понудувач ќе
треба да изработи видео во должина до 210 секунди и една кратка верзија од истиот материјал во
должина до 180 секунди.
Видеото ќе биде потребно да содржи креативни илустрации и анимации кои на
поедноставен и визуелно привлечен начин ќе ги презентираат локалните младински кампањи и ќе
повикаат на активно вклучување на јавноста во борбата против трговијата со луѓе. Видеото треба
да биде прилагодливо за споделување на социјални медиуми и ТВ, и изработено во адекватни
формати. Ангажманот ќе вклучува тесна соработка со проектниот тим.
Видеото ќе се снима во текот на спроведувањето на младинските иницијативи во соработка
со Отворена Порта. Снимањето ќе опфати снимање на неколку локации и внесување на превод на
англиски јазик.
Опсег на работа и клучни задачи
 Разработка на креативен и идеен концепт кој ќе ги претстави наодите и
комуникациските пораки на достапен начин;
 Подготовка (снимање, анимација, едитирање, аудио продукција) на видео со
нарација;
 Снимање на видеото.
 Монтирање и продукција на снимениот материјал.
 Презентација на видеото.
 Селекција на младите кои ќе бидат вклучени во снимањето на видеото.
 Комуникација со проектниот тим на Отворена Порта.

Квалификации
Кандидатите на овој повик можат да се пријават како индивидуалци или како тим.
Кандидатите со следното искуство се добредојдени да аплицираат:



Искуство во подготовка (претходно спроведени) видеа.
Како предност ќе се смета искуство во претходна подготовка на видеа кои се однесуваат на
младински кампањи.

Проценети трошоци
Кандидатот/те ќе бидат избрани врз основа на пристапот "најдобра вредност за парите". Таа / тој
ќе се плаќа по успешното завршување на задачите и доставување на испораките.
Отворена порта го задржува правото да го задржи целиот или дел од плаќањето, ако работата е
незадоволителна, ако работата / резултатите се нецелосни, не се испорачани или не се исполнети
роковите.
Временска рамка
Испорака на услугите ќе се случува во временската рамка:
 Отпочнување на координација со проектниот тим на Отворена Порта до 30. март. 2019.
 Доставување на пред финален производ до 20 мај 2019г.
 Доставување на финален производ со вклучени сугестии од проектниот тим на Отворена
Порта до 31.мај. 2019г.
Сопственост
Продуктот( видеото) кои ќе произлезе од ангажманот ќе останат во сопственост на Отворена Порта.
Добавувачот се согласува да не го користи продуктот надвор од овој ангажман без претходна
писмена согласност од Отворена Порта.
Како да аплицираш
Сите заинтересирани кандидати треба да достават кратка биографија, нацрт сценарио и очекуван
буџет на: stojne@lastrada.org.mk; lastrada@lastrada.org.mk до: 15.март 2019, 17:00 часот.
Со назнака“ Апликација за изработка на видео“.
Отворена Порта обезбедува еднакви можности и фер и правичен третман при
вработување/ангажирање на сите луѓе без оглед на раса, религија, пол, националност, возраст,
политичка припадност, брачен статус или сексуална ориентација.

