ОГЛАС
Датум на објава: 22.10.2020 година
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за
економски силна рурална заедница “, кој што го спроведува во партнерство со
здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на 2
предавачи/чки за презентација и запознавање на локалното население со содржината
на водичот за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг
за растително и сточарско производство.
Правилниците за олеснета продажба на производи од растително и животинско потекло
се едни од најзначајните подзаконски акти кои што ја уредуваат продажбата на производи
од куќен праг и кои што треба да ги зголемат приходите на земјоделските производители,
а во исто време и да им дадат можност со соодветна регистрација и исполнување на
критериумите за квалитет и безбедност на храна да обезбедат загарантирана и сигурна
продажба на сопствените производи од домот. Ваквите правилници директно ќе
придонесат кон зголемување и на економската сигурност на жените производителки на
земјоделски и традиционални производи.
Од друга страна пак, правилниците како документи не се толку едноставни и лесно
разбирливи за целната група, па токму поради тоа беше изработеен водич со чија што
содржина ќе треба да се запознае локалното население преку пренесување на знаењата
по пат на студиски кружок.
Заинтересираните кандидати/кандидатки треба да ги исполнува следниве општи
критериуми:


Да има минимум средно образование;



Да има општи познавања од секторот земјоделство и рурален развој;



Да е со место на живеење во Полошкиот или во Североисточниот плански
регион како локации каде што се спроведуваат активностите на проектот.

Крајниот резултат кој што треба да се достигне во рамките на оваа активност во проектот
е:
Р.3. Зголемени знаења и вештини за застапување за економско jакнење каj жените
од руралните средини
Секој/ја од избраните кандидати/ки ќе треба да реализира по еден студиски кружок со
поддршка на проектниот тим на организациите-имплементатори на проектот.
Кандидатите кои што се заинтересирани за повикот треба да достават кратка биографија
(CV) најдоцна до 02 ноември 2020 година во електронска форма на следнава e-mail
адреса: rkoalicija@gmail.com

Проектот “Родовата еднаквост - клуч за економски силна рурална заедница“ e
финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на капацитетите на МРР и
нејзините членки" спроведуван од Мрежата за Рурален Развоj, а финансиран од We Effect
и Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида)

