Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор
24 ноември 2020

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на два претставници на здруженија и фондации во работата
на Главниот штаб за управување со кризи, без право на глас
Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија бр.44-11138/1 од
20.11.2020 година за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна
Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија
прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест Ковид-19
предизвикана од вирусот САРС-КОВ-2 и заради спречување од негово ширење во
зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението, Главниот
штаб за управување со кризи е во постојано заседание. На седницата одржана на
20.11.2020 година донесе заклучок за зајакнување на своите капацитети со надворешни
соработници од граѓанскиот сектор, односно преку Советот за соработка со и развој на
граѓанскиот сектор да обезбеди присуство/учество без право на глас на две лица од
областа на човековите права.
Кандидатите за претставници на здруженија и фондации за присуство/учество без право
на глас во работата на Главниот штаб за управување со кризи, треба да имаат
професионални компетенции и граѓанска активност во областа на човековите права.
Кандидатите потребно е да бидат поддржани од организации кои:
1. се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации
најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
2. во статутот имаат утврдено дејности и цели во областа на човековите права;
3. работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите
на заедницата.
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
1. да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во
граѓанскиот сектор во областа на човековите права;
2. да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во областа на човековите
права (број на спроведени проекти, објавени публикации, учество во работни
групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.);
3. активно да го познаваат англискиот јазик;
4. да не се членови на органи на политички партии;
5. да не се избрани или именувани лица;
6. да не се вработени во орган на државната управа.
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Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата
www.nvosorabotka.gov.mk.
Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на организацијата и заверен
со печат на организацијата) треба да се приложи:
кратка биографија на кандидатот и
профил на организацијата која предлага кандидат.
Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 30 ноември 2020 година.
Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава.
Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок
нема да се разгледуваат.
Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на
nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за учество во ГШУК“.
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