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Повик до тренинг провајдери
за
спроведување на втор циклус на обуки за дигитални вештини во рамки на
проектот МЛАДИХАБ – Дигитална младина
Почитувани,
Ве информираме дека МАСИТ како партнер во проектот МЛАДИХАБ – дигитална младина објавува
повик за прибирање на понуди за спроведување на обуки за дигитални вештини за вториот циклус
на обуки кои ќе се спроведуваат во периодот Април 2020 – Јуни 2020.
Повикот за однесува за спроведување на следните обуки по градови:

СКОПЈЕ
Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници по обука, локација
МЛАДИХАБ)
1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Албански јазик)
3. Продажба и продажни вештини
4. Комуникациски вештини и јавно говорење
5. Основна анализа на податоци со примена на MS Excel
6. ИТ безбедност
Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници по обука, локација
МЛАДИХАБ)
1. Adobe Ilustrator
2. Анализа и статистики на податоци во MS Excel со примена на Pivot Table
3. SEO – Search engine optimization
4. Основи на проектен менаџмент
5. Дигитален маркетинг (на Албански јазик)
Група 3 - Обуки за напредни ИТ вештини (од 40 до 90 часа, 10-15 учесници по обука, локација
тренинг провајдер)
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1.
2.
3.
4.
5.

Q/A Software Testing
Data science
Front-end web developer
UX/UI Design
Android developer

ГОСТИВАР
Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
1. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Aлбански јазик)
2. Рекламирање на Facebook и Instagram (на Aлбански јазик)
3. ИТ администратор
Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
4. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
5. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) (на Aлбански јазик)

БИТОЛА
Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Комуникациски вештини
3. ИТ безбедност (cyber security)
Група 2 - Обуки за дигитални вештини (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
4. Почетен курс за програмирање
5. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

ШТИП
Група 1 – Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини (4 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
1. Рекламирање на Facebook и Instagram
2. Комуникациски вештини
3. ИТ администратор
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Група 2 - Обуки за дигитални вештини, (од 16 до 20 часа, 15-20 учесници, локација тренинг
провајдер)
1. Дигитален маркетинг
2. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Општи информации и услови:
За обуки од Група 3 - Обуки за напредни ИТ вештини предвидено е тренинг провајдерот да спроведе
претходна селекција на пријавените кандидати преку тестирање, па соодветно во вашата понуда ве
молиме вклучете ја и оваа ставка. За оваа група на обуки тестирање исто така треба да се спроведе и
по завршувањето на обуката.
Планирано е спроведувањето на обуките да почне од месец Април 2020 и сите да бидат реализирани
во период од три месеци, односно заклучно со Јуни 2020. Обуките е предвидено да се одвиваат во
попладневни часови, почнувајќи од 17:00 часот. Сите обуки е предвидено да бидат на Македонски јазик
освен оние каде е наведено дека треба да бидат на Албански јазик.
Договорите и плаќањето ќе одат преку главниот имплементатор на проектот - Национален младински
совет на Македонија – НМСМ.
Местото на одвивање на обуките од група 1 и 2 во Скопје ќе биде МЛАДИХАБ – Претседателска
канцеларија (ул. Димитрие Чуповски бр. 7) а местото на одвивање на обуките од група 3 во Скопје, и
сите обуки во градовите надвор од Скопје, ќе биде во просториите на тренинг провајдерот. Согласно
ова, тренинг провајдерите соодветно треба да понудат и простор за одвивање на обуките (во зависност
од тоа за која обука и од која група доставуваат понуда).
Критериуми за тренинг провајдери:
-

Повикот е наменет за специјализирани тренинг центри за обуки од областа на ИКТ и дигитални
вештини
Потребно е релевантно искуство во организација на обуки за дигитални вештини
Предност ќе имаат компании членки на МАСИТ.

Начин на доставување на понуди и содржина:
Понудите ве молиме доставете ги поединечно по обуки кои сте во можност да ги понудите.
Понудата треба да содржи:
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-

-

-

Назив на обука и содржина на обуката (курикулум), број на часови, информација за
времетраењето на еден час, предавач со кратка биографија,
Цена по обука во која се вклучени сите трошоци за реализација на обуката: тренер, материјали
(сите материјали поврзани со спроведување на обуките печатени или електронски треба да
бидат обезбедени од страна на тренинг провајдерот и вклучени во понудената цена) и простор
(доколку е неопходно да се одржи во простории на понудувачот), како и пред и по-тестирање
(кое се однесува само на третата група на обуки)
Доколку понудувачот понуди и сертификација во пакет со обуката тоа ќе се смета за предност
Доколку понудувачот нуди обуки за реализација во град различен од неговото седиште во
цената треба да бидат вклучени и трошоците за превоз (и сместување доколку е потребно) за
тренерот.
Информација за сертификати, искуство и референци на тренинг провајдерот понудувач

Понудите се доставуваат на е-маил: biljana.prlichkova@masit.org.mk и gordana.kolova@nms.org.mk
најдоцна до 16.03.2020.

Начин на евалуација на понудите:
- Содржина на обуката (курикулум) и фонд на часови 25%
- Понудени тренери 25%
- Цена 25%
- Сертификати, искуство и референци 25%
Обврски на тренинг провајдерите кои ќе бидат избрани:
•
•

•

Определување на датум на секоја поединечна обука максимум до 10 дена од склучување на
договорот
Минимум 10 дена пред обуката да бидат испратени потребни информации за тренерот како
што се: контакт (мобилен и маил) од тренерот, слика, кратка биографија, содржина на обуката,
материјали потребни за обуката како и потреба од дополнителна опрема (лаптопи – доколку
обуката не е во просториите на тренинг провајдерот).
Минимум 20 минути пред почеток на обуката да биде присутен тренерот на местото на
одржување на обуката
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•

•
•

•

Материјалот од обуката да биде испратен еден ден пред одржување на обуката во електронска
или хартиена форма и да даде инструкции за начинот на поставување на седењето на
слушателите.
Промена во понудените тренери може да настане до максимум 20% од вкупниот број на
понудени тренери.
За времетраењето на обуката, во отсуство на претставник од проектот, тренерот е должен да
изврши евиденција на присутните слушатели и да води грижа за непречено спроведувње на
обуката.
Најдоцна 3 дена по завршување на обуката тренинг провајдерот има обврска да достави
сертификати за учество на сите учесници на обуката до контакт лице од МЛАДИХАБ.

За проектот
Проектот МЛАДИХАБ - Дигитална младина е имплементиран од страна на Националниот младински
совет на Македонија – НМСМ во партнерство со Стопанската комора за информациски и
комуникациски технологии –МАСИТ, финансиран од Британската амбасада во Скопје и Фондот за
добро владеење УКАИД, поддржан од Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.
Целта на проектот е да се создаде платформа за дигитални вештини МЛАДИХАБ која ги гради
дигиталните вештини на младите луѓе, овозможувајќи им да одговорат на потребите за дигитализација
на економијата и јавните услуги. Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена
за општо-корисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на
заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата,
стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај
практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и животно
искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество.

