
 
 

 

Е-пошта: 

 

Датум и место: 15 јуни 2017, Битола
 
До: Сите заинтересирани страни 
 
Предмет: Барање за понуда од психолог за 
 
Почитувани, 
 
Здружението за граѓански активизам 
млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска 
фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт
односно психолог за одржување на работилница за тимот на проектот
 
Овој проект има за цел да воведе трајни промени во системот за справување со говор на омраза во 
средните училишта од Битола, Македонија. Предвидени се
двајца претставници од училиште), четири дена интензивна обука за ученичките лидери (по четворица 
претставници од училиште), и нивна заедничка средба за финално планирање на планови и методи во 
секое од училиштата за адресирање на говорот на омраза, следе
превенција и справување со говор на омраза.
 
Проектниот тим се соочува со значителни предизвици во ангажирање и вклучување на учесниците 
на претставниците на училишната служба, така и на учениците) 
темата. За олеснување и охрабрување
проектот треба да се оспособи за обезбедување на 
за време на обуките. Затоа, како дел од подготвителн
стручна обука за управување со емоционални реакции на учесниците
програмата. 
 
Експертот треба да ги задоволува следниве услови
1.Да има минимум три години искуство 
2.Да има искуство како обучувач 
3.Да покаже проактивност и флексибилност во креирање на програмата согласно барањата на 
проектниот тим за понатамошна имплементација на проектните активност
 
Работилницата треба да трае еде
помеѓу 28 и 31 август 2017 година во 
задолжено за мониторинг и евалуација, 7 лица од младинскиот тим на возраст од 18 години)
користени од експертот треба да бидат одлучени во консултација со проектниот менаџер. 
завршувањето на работилницата, експертот треба да подготви извештај.
 
Понудите можат да се испраќаат до 30 јуни 2017 година.
биографии (CV) можат да ги достават на е
 
Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се работи за 
вклучен персонален данок, доколку станува з
 
 
Контакт лице 
Наташа Чавдаровска 
078/535 606 
 
Ви благодариме, 
Проектен тим на ФОРУМ 16  
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Датум и место: 15 јуни 2017, Битола 

 

психолог за одржување на работилница  

Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола го спроведува проектот „Нова генерација 
млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска 
фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт

психолог за одржување на работилница за тимот на проектот.  

Овој проект има за цел да воведе трајни промени во системот за справување со говор на омраза во 
средните училишта од Битола, Македонија. Предвидени се: еден ден од обука за училишна служба (по
двајца претставници од училиште), четири дена интензивна обука за ученичките лидери (по четворица 
претставници од училиште), и нивна заедничка средба за финално планирање на планови и методи во 
секое од училиштата за адресирање на говорот на омраза, следејќи ги насоките од експерти за 
превенција и справување со говор на омраза. 

соочува со значителни предизвици во ангажирање и вклучување на учесниците 
на претставниците на училишната служба, така и на учениците) поради чувствителната

За олеснување и охрабрување на нивното учество во активностите на проектот
треба да се оспособи за обезбедување на емотивно безбедна и ефикасна околина

ако дел од подготвителните активности, проектниот тим 
стручна обука за управување со емоционални реакции на учесниците за време на спроведување на 

Експертот треба да ги задоволува следниве услови: 
Да има минимум три години искуство како психолог 

 
Да покаже проактивност и флексибилност во креирање на програмата согласно барањата на 

проектниот тим за понатамошна имплементација на проектните активност 

Работилницата треба да трае еден работен ден, односно 8 часа. Истата би се одржала во 
и 31 август 2017 година во Битола, со 9 члена на тимот на проектот (проектен менаџер, лице 

задолжено за мониторинг и евалуација, 7 лица од младинскиот тим на возраст од 18 години)
користени од експертот треба да бидат одлучени во консултација со проектниот менаџер. 

, експертот треба да подготви извештај. 

Понудите можат да се испраќаат до 30 јуни 2017 година. Сите заинтересирани страни понудите 
можат да ги достават на е-пошта: contact@forum16.eu 

Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се работи за 
персонален данок, доколку станува збор за индивидуален понудувач.  

Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола 

Поштенски фах 135, 7000 Битола, Република Македонија  
Телефон: +389 (0) 78 535606 | Мобилен телефон: +389 (0) 75 581416 

: www.facebook.com/FORUM16 
 

Битола го спроведува проектот „Нова генерација 
млади лидери за справување со говор на омраза“ кој е финансиски поддржан од Европската младинска 
фондација. За остварување на целите на проектот, ФОРУМ 16 има потреба од ангажирање на експерт, 

Овој проект има за цел да воведе трајни промени во системот за справување со говор на омраза во 
еден ден од обука за училишна служба (по 

двајца претставници од училиште), четири дена интензивна обука за ученичките лидери (по четворица 
претставници од училиште), и нивна заедничка средба за финално планирање на планови и методи во 

јќи ги насоките од експерти за 

соочува со значителни предизвици во ангажирање и вклучување на учесниците (како 
поради чувствителната природа на 

на проектот, тимот на 
емотивно безбедна и ефикасна околина за дискусија 

проектниот тим треба да добие 
за време на спроведување на 

Да покаже проактивност и флексибилност во креирање на програмата согласно барањата на 

би се одржала во еден ден 
(проектен менаџер, лице 

задолжено за мониторинг и евалуација, 7 лица од младинскиот тим на возраст од 18 години). Методите 
користени од експертот треба да бидат одлучени во консултација со проектниот менаџер. По 

Сите заинтересирани страни понудите и 

Напомена: цените да бидат изразени во МКД со вклучен ДДВ (доколку се работи за компанија), а со 
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