ЦНВП за потребите од спроведување на проектот „Граѓански организации во
акција за климатските промени“ поддржан од the Swedish International
Development Cooperation Agency, а спроведуван од Центарот за истражување и
информирање за животната средина Еко-свест Скопје, Македонското здружение на
млади правници и Организација за поврзување на природни вредности и луѓе –
ЦНВП, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ИЗБОР НА
Регионални координатори за Источен и Североисточен плански регион во
рамки на Коалицијата за клима

1. Општи информации за проектот
Општа цел на проектот е зајакнување на улогата на граѓанското општество во
процесот на намалување на емисиите на стакленички гасови и декарбонизација;
трансформација и обнова на општеството за создавање на чиста животна средина,
како и поттикнување на зелената економија и подобрување на здравјето на
граѓаните.
Една од посебните цели на проектот е поттикнување на учество на граѓанските
организации во носење на одлуките поврзани со климата, како и преку
подобрување на капацитетите, знаењата и вештините, и пружање поддршка на
граѓанските организации за преземање на активности на локално ниво.
Втората посебна цел е подигање на јавната свест за можностите на постоење на
зелени економии со ниско ниво емисии на јаглен, како и влијание на јавноста врз
институциите, со цел развој на политики и програми за намалување на емисиите на
стакленички гасови и декарбонизација.

2. Опис на активноста предмет на овој повик
Ангажманот во овој повик е предвиден за избор на два Регионални координатори
- еден за Источен и еден за Североисточен плански регион во рамки на
Коалицијата за клима од граѓански организации,
Во организациската поставеност на Коалицијата за клима формирана е мрежа
од 8 регионални координатори во секој од 8-те плански региони, чија
улогапретставува линк помеѓу граѓанските организации, граѓаните и локалните
власти.

2.1.

Опис и работните задачи

Регионалниот кординатор е одговорен да ги испорача следните резултати:


Да оддржува добра соработка помеѓу Коалицијата за клима и планскиот
регион во кој ќе дејствува;



Да развие тригодишен план на активности, преку кој ќе обезбеди соодветна
комуникација и координација на активности во планскиот регион:
- содржината на плановите треба да биде испорачана преку методологија
која ќе обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување на
членките во активности за зголемување на јавната свест во процесите на
декарбонизација, трансформација и обнова на општеството;
- планираните активности да обезбедат комуникација и создавање на
ефективна структура на Коалицијата за клима на локално ниво, преку
формирање добра поврзаност и мрежа на ГО од регионот, кои ќе можат да
влијаат на процесите во креирање на политики;
- планот за работа да обезбеди соодветна застапеност и ги вклучи и
младите, жените и повозрасните генерации, (со цел да им се даде
потребната асистенција или поддршка во справување со последиците од
климатските промени;
- оддржување на комуникација со постоечките членки на Коалицијата за
клима во регионот;
- да ги следи локалните околности и промени, одржување комуникација со
локалните самоуправи и создавање на нови контакти;
- да споделува информации на локално ниво за работата на Коалицијата за
клима и повратни информации до Секретаријатот за локалните потреби и
предизвици;



Спроведување на конкретни активности на регионално и локално ниво (да
комуиницира со до медиумите, да учествува во локални јавни расправи, да
поднесува претставки и предлози до надлежните органи и да вршиследење и
известување за локалните политики поврзани со заштитата на животната
средина и климатските промени.);



Оддржување повремени консултативни средби со проектниот тим при
спроведување на координативните активности;



Да поднесува редовни периодични извештаи на секои три (3) месеци за
спроведените активности, како и да изработи завршен извештај;

3. Временска рамка
Ангажманот за работа на Регионалниот координатор е во период од три (3) години
почнувајќи од датумот на на потпишување на Договорот и ќе трае до до 01 јуни
2024 година.
4. Финансиски надомест
Вкупната сума која ќе му биде исплатена на Регионалниот координатор за сите
три години е во бруто износ од 120.600,00 (сто дваесет илјади и шестотини денари)
МКД.

5. Потребни квалификации
Регионалниот координатор треба да ги поседува следните квалификации и
вештини:





Познавање на политиките за справување со климатски промени во
Република Северна Македонија;
Познавање на граѓанскиот сектор во регионот за кој се аплицира (пожелно
е искуство во областа на животната средина или сродни области);
Искуство во користење на современи интерактивни методи и дигитални
(онлајн и офлајн) алатки;
Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на
политики и носење на одлуки на локално ниво.

6. Потребна документација
Пријавата треба да го содржи следново:
• Детална биографија (CV)
• Писмо за интерес

7. Евалуација на кандидатите
Кандидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:





Познавање на темата и политиките за спровување со климатските промени
во Република Северна Македонија: 30 поени;
Познавање и претходно искуство во работа со граѓанскиот сектор во
регионот за кој се аплицира: 40 поени;
Искуство во користење на современи интерактивни методи и онлајн алатки:
10 поени;
Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на
политики и носење на одлуки на локално ниво: 20 поени..

Вкупно 100 поени.
Договор ќе биде склучен со оној кандидат кој ќе добие најголем број поени. Сите
кандидати ќе бидат информирани за резултатот од постапката на пријавување.
За дополнителни прашања во врска со повикот можете да се обратите на
телефонскиот број (02) 3217 322, лице за контакт: Кристина Бужароска.

8. Рок за пријавување
Апликациите треба да се достават најдоцна до 26 јануари 2022 година
(среда) на следната електронска адреса: kristina.buzaroska@cnvp-eu.org со
назнака „Пријава за Регионален координатор [наведете го регионот за кој
аплицирате Источен или Североисточен]“.

Проектот “Граѓанските организации во акција за климатските промени” финансиски е поддржан од
страна на Шведската агенција меѓународна соработка и развој –Sida. Изразените ставови и мислења се
на организациите имплементатори и не ги рефлектираат тие на донаторот и владата на Шведска.

