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КОНТЕКСТ
Националниот среднорочен експерт во областа на правата на децата ќе работи како
дел од тимот за имплементација на грантот доделен од страна на Европската Унија
„Поддршка на ЕУ за владеење на правото“ во Република Северна Македонија.
Проектот се спроведува од страна на искусно меѓународно партнерство под
раководство на Агенцијата за европска интеграција и меѓународен развој (АЕИ) и
тројцата партнери – Министерството за правда и администрација на Република
Хрватска, Министерството за внатрешни работи на Република Австрија и Лудвиг
Болтцман Институтот за основни и човекови права.
Главната цел на проектот е зајакнување на владеењето на правото во Република
Северна Македонија. Компонента 4 ги опфаќа следните конкретни цели: Зајакнување
на заштитата на основните права и зајакнување на употребата на алтернативни мерки
за притвор. За постигнување на овие цели, Компонентата има за цел да оствари 8
резултати. Меѓу нив, експертот ќе работи на:
•

Резултат 4.5: Зајакнување на политиката за детски права и системот за
заштита на децата

Националниот среднорочен експерт во областа на детските права ќе му помогне на
проектниот тим во исполнувањето на различни задачи поврзани со правата на децата
и ќе има значителен придонес за резултатите и активностите, опишани подетално
подолу.
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УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЕКСПЕРТОТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комуникација и поврзување со релевантните чинители за правата на децата, за
зајакнување на политиката за правата на децата и системот за заштита на
децата
Подготовка на анализа, идентификување на празнини и потреби за конкретни
прашања и давање препораки во однос на системот за заштита на децата
Развивање на практични препораки и законска рамка (насоки, подзаконски
акти, ...) за подобрување на заштитата на децата и правата на децата
Поддршка и насочување на воспоставувањето на инструмент изработен според
потребите за следење на спроведувањето на правата на детето
Подобрување на собирањето податоци преку организирање панели за правата
на децата за конципирање на рамка за следење на правата на децата
Формулирање активности ориентирани кон дејствување и развивање на
индикатори за правата на децата врз основа на меѓународни стандарди
Обезбедување на директно вклучување на децата во проектните активности за
правата на децата
Активна поддршка на националните чинители во изготвувањето на Национален
акционен план за правата на децата
Соработка со проектниот тим и релевантните чинители за подготовка и
спроведување на активности за подигање на свеста за правата на децата

БАРАЊА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соодветна универзитетска диплома (по можност по право)
Одлично познавање на македонски и англиски јазик (писмено и усно)
Докажано искуство со работа во областа на детските права во Република
Северна Македонија (најмалку 5 години)
Докажано искуство и вештини при истражување, анализа и известување
Познавање во областа на мониторингот на детските права
Искуство во изработка на стратешки документи
Способност за соработка со проектните партнери во областа на правата на
децата и ефективна комуникација со нив
Силни вештини за вмрежување
Одлични усмени и писмени за комуникација и вештини за презентација
Чувствителност во однос на политичката средина, одлични аналитички
вештини, прагматичен пристап, силни вештини во стратешкото размислување
и оперативното планирање
Флексибилност, силни вештини за адаптација и способност за тимска работа во
потенцијално стресна средина со кратки рокови

ПРЕДНОСТИ:
•

Искуство со вклучување на децата во развојот на политиките во областа на
правата на децата
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ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИИ
Апликациите треба да бидат испратени до dieter.schindlauer@rol.mk, до 17.12.2021
година, со назнака „Национален среднорочен експерт за правата на децата“ во
насловот на пораката, вклучувајќи Europass формат на CV (кратка биографија) на
англиски јазик и мотивациско писмо. Апликациите кои ќе бидат испратени по истекот
на рокот или непотполни апликации нема да бидат земени предвид. Само кандидатите
селектирани во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.
Одбраниот експерт ќе потпише договор за обезбедување услуги со Лудвиг Болтцман
Институт за основни и човекови права и мора да има статус на самовработен. Тој/Таа
ќе има одговорност да ги почитува законските прописи за самовработување, како и
плаќањето на сите соодветни даноци и давачки.
Експертот не треба да бил во било каков договорен однос во јавната администрација
во Република Северна Македонија најмалку 6 месеци пред почетокот на
неговиот/нејзиниот ангажман.
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