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Ппвик за експерт  

за израбптка на стратегија за кпмуникација и видливпст на прпектпт „Партнерствп меду 

граданскптп ппштествп и делпвнипт сектпр – развиваое инпвативен мпдел за мпбилизација 

на финансиски средства“ 

1. Цел на ппвикпт 

Експертпт треба да пбезбеди стручна ппддршка на Прпектпт „Партнерствп меду граданскптп 

ппштествп и делпвнипт сектпр – развиваое инпвативен мпдел за мпбилизација на финансиски 

средства“ (Прпектпт) вп израбптка на стратегија за кпмуникации и видливпст на Прпектпт.  

2. Цел на прпектпт за кпј се израбптува стратегијата 

Прпектпт ќе развие и прпмпвира инпвативен мпдел за спрабптка меду граданскипт и бизнис 

сектпрпт преку впведуваое сертификат за фер пднпс кпн пптрпшувачите, штп ќе гп дпделуваат 

градански прганизации какп услуга наспчена кпн бизнис заедницата. Прпектпт на тпј начин ќе 

придпнесе за диверзификација на извприте на финансираое на граданскптп ппштествп и 

влијаниетп врз спрпведуваое на пплитики за заштита на пптрпшувачите и живптната средина. 

Активнпстите ќе бидат спрпведувани дп 31.07.2019 г. 

3. Надпмест и пчекувани резултати 

Сп експертпт ќе се склучи автпрски дпгпвпр сп брутп надпмест вп изнпс пд 1.000 евра вп 

денарска прптиввреднпст, врз пснпва на кпј ќе дпстави стручен труд-стратегија. Трудпт ќе ги 

дефинира и ппише кпмуникациските цели, целните групи, ппраките за целните групи, алатките 

и каналите за кпмуникација, акциски план кпмуникации и видливпст и да даде наспки за 

визуелен идентитет. Стратегијата, меду другптп треба да пбезбеди видливпст на дпнатпрпт, вп 

спгласнпст сп пфицијалните наспки за видливпст регулирани пд ЕУ, и да предвидува 

кпнсултации сп Делегацијата на Еврппската унија вп Македпнија, пред иницираое и 

пбјавуваое на активнпсти за видливпст, какп и задплжителна ппкана дп Делегацијата на 

Еврппската унија вп Македпнија за учествп вп настаните кпи ќе бидат медиумски експпнирани.  

Од кпнсултантпт се пчекува да исппрача Комуникациска стратегија  со акциски план за 

видливоста на проектот и сертификатот. 

 

4. Начин на пријавуваое и избпр 

Заинтересираните кандидати треба да ги дпстават дпкументите за пријавуваое исклучивп вп 

електрпнска фпрма на  zenith@zenith.org.mk (сп назнака: ппвик за експерт за кпмуникациска 

стратегија) заклучнп сп 14.08.2017 г.  Дпкументите за пријавуваое вклучуваат:  

а) прпфесипнална бипграфија; 

б) предлпг структура на кпмуникациската стратегија; 
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Експертпт ќе се избере врз пснпва на следниве критериуми: 

 квалитет на предлпжената структура на кпмуникациската стратегија; 

 искуствп вп развиваое медиумски и кпмуникациски прпдукти; 

 рабптнп искуствп сп медиуми; 

 искуствп вп рабпта сп претставници на бизнис заедницата вп Македпнија; 

 рабпта на теми ппврзани сп заштита на пптрпшувачи и/или ппштествена пдгпвпрнпст 

на претпријатијата. 

 

За сите дппплнителни прашаоа или ппјаснуваоа вп врска сп ппвикпт, ве мплиме пбратете се 

дп zenith@zenith.org.mk. 
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