
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет: Повик за аплицирање 2017-1  
 
Наслов: Проект на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот  

 
Датум на издавање: 30 мај, 2017  

 
Краен рок за прашања: 23 јуни, 2017 до 12:00 часот  

Краен рок за аплицирање: 30 јуни, 2017 до 12:00 часот 
 
Универзитетот на Југоисточна Европа, преку проектот на УСАИД и LCIF за децата 

со пречки во видот бара апликации од Лајонс клубовите во Македонија за 

финансирање на активности во рамките на проектот на УСАИД и ЛЦИФ за децата со 

пречки во видот.  

 

Сите Лајонс клубови во Македонија имаат право да аплицираат.  

 

Оваа можност за финансирање е објавена на cvip.seeu.edu.mk и може да 

претрпи минорни измени. Потенцијалните кандидати треба редовно да ја 

проверат веб-страната  за да ги имаат најновите информации кои се однесуваат 

на оваа можност за финансирање. 

 
Крајниот рок за поднесување на апликациите е строго до 12:00 часот (пладне), 

на 30 јуни, 2017 година. Апликацијата треба да се поднесе по електронска пошта 

на електронската адреса на проектот: cwvi@seeu.edu.mk. 
 
За било какви прашања во врска со повикот за аплицирање ве молиме обратете се 

во писмена форма до директорот на проектот Шптим Латифи на 

sh.latifi@seeu.edu.mk. 
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ДЕЛ I: Опис на програмата 

 

Проектот на УСАИД и LCIF за деца со пречки во видот (CwVIP) е 6 годишен проект 

кој започна во октомври 2014 година и се спроведува од страна на Универзитетот на 

Југоисточна Европа (УЈИЕ), а финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен 

развој (УСАИД) и Меѓународната Фондација на Лајонс Клубовите (LCIF). Главниот 

фокус на проектот е да им обезбеди на децата со пречки во видот, писменост и нивен 

пристап до образование. 

 

Главната цел на проектот (CwVIP) е да се зголеми образовната можност за децата 

со пречки во видот како и детекција и превенција на очни болести во рана фаза. 

Проектот се состои од три компоненти како: образовна, медицинска и социјална 

компонента. 

 

Резиме на проектот 

 

Лицата со пречки во видот во Македонија немаат основни можности и пристап до 

ресурси и услуги. Ова вклучува мобилност, пристап до услугите за образование, 

здравствена и социјална заштита, психолошко советување, достапни материјали во 

Браеово писмо и аудио содржини. Поради недостиг од институционална поддршка, 

многу често нивните хоризонти и животни можности се строго ограничени, и многу 

често се дискриминирани кога бараат можности за вработување. 

 

Lions клубовите во Македонија ќе се вклучат во остварување на општата цел на 

проектот, преку некои или сите активности кои произлегуваат од четирите 

специфични цели на проектот наведени подолу (наведените цели подолу ги 

вклучуваат само активностите за кои Лајонс клубовите може да аплицираат, но не 

сите активности на проектот) . 

 

ЦЕЛ 1: Подобрување на образовните можности за децата со пречки во видот 

(CwVI). 

 

Активност 1д: Организирање на воннаставни активности за проектот (CwVI) од 

волонтерите на Lions клубовите. 

[Пр. Организирање на креативни работилници, излет во природа, учество во културен 

или социјален настан за децата со оштетен вид (CVI) од ресурсните центри (RC) по 

градовите Скопје (Државното училиште за лицата со оштетен вид "Димитар Влахов"), 

Велес (ОУ. "Јордан Хаџи Констандинов Џинот"), Штип (ОУ. "Гоце Делчев"), Битола 

(ОУ. "Трифун Пановски") и во Тетово (ОУ. "Вудроу Вилсон"), поединечно или заедно со 

нивни типични врсници. 

 

Цел 2: Подобрување на раното откривање и лекување на оштетување на видот. 

 

Активност 2б: Организирање на дополнителни скрининг кампањи од страна на Lions 

клубовите, во оддалечени локации и руралните средини (под надзор на 

офталмолози). 



[Пр. Организирање на очен скрининг заедно со офталмолози од проектниот тим на 

офталмолози во руралните средини, села, во маргинализирани средини и ученици до 

трето одделение во основните училишта.] 
 

* За очните прегледи во основните училишта - во соработка со канцеларијата на 

проектот. 

 

Активност 2в: Презентации за родители на деца запишани во градинките и основните 

училишта за подигање на свеста за рано откривање на очните болести и 

презентирање на програмата Lions Eye Health Program - Лајонс програма за здравјето 

на очите, која е веќе адаптирана и преведена на македонски и албански јазик. 

 
[Пр. Одржување на презентации за подигање на јавната свест за здравјето на очите во 

градинките и основните училишта за родителите и вработените] 

 

ЦЕЛ 3: Зголемување на јавната свест за вклучување на учениците со оштетен 

вид. 

 

Активност 3а: Организирање на тркалезни маси со говорници од образовните власти, 

експерти, дефектолози, говорници од универзитети, од Институтот за дефектологија 

со цел за понатамошно промовирање на инклузивното образование. 

 
[Пр. Настани за подигање на свеста со релевантни говорници за промоција и поддршка 

на инклузивното образование со фокус на децата со оштетен вид;)  

 

ЦЕЛ 4: Воспоставување на функционален центар за поддршка на лица со 

оштетен вид. 

 

Активност 4б: Психолошко советувалиште, дружење, размена на информации и 

совети за вклучување; поддршка во интеракција со системите на социјална и 

здравствена заштита ќе биде обезбедена за членовите на Сојузот на слепи во 

Македонија во дневна основа. 

 

[Пр. организирање или подржување на активности во рамките на центарот за поддршка 

за лицата со оштетен вид (кој се наоѓа во Црвениот крст на Република Македонија а се 

води од страна на Црвениот крст на град Скопје) за членовите на Сојузот на слепи.] 

 

Проектот (CwVIP) нема да прифати апликации од поединци. Сите апликанти 
мора да бидат признати како регистрирани Лајонс клубови во Македонија од страна 

на Дистрикт 132 Македонија. Јавните организации и невладините организации, 
различни од Лајонс клубовите, не се квалификувани да аплицираат на повикот за 

финансирање во рамките на овој проект. 
Сите Лајонс клубови кои ќе аплицираат на повикот треба да бидат во добра 

финансиска состојба. 

Споделувањето на трошоците не е дозволен под овој конкурс; сепак клубовите се 
охрабруваат да бараат други извори на финансирање за да направат донации. 
 

Апликанитите може да поднесат само една апликација. 



 

Следните активности и програми нема да се финансираат: 

 

- Програма која содржи било какви градежни активности. 

- Програма која вклучува било каква набавка на опрема. 

- Програма која вклучува дејности освен оние опишани во активностите и целите во 

делот Резиме на проектот. 

 

Содржина и форма на поднесувањето на Aпликацијата  

 

Апликациите треба да се доставуваат по електронски пошта во две поединечни дела: 

(а) технички и (б) апликација на трошоци.  

Поднесувањето преку електронска пошта треба да го содржи следниот наслов: 

 

"Техничка примена RFA-2017-1, поднесена од:. [Име на Лајонс клубот]."  

"Апликација на трошоците  RFA-2017-1, поднесена од:. [Име на Лајонс клубот]." 

 

ДЕЛ II: ФОРМАТ НА ТЕХНИЧКАТА АПЛИКАЦИЈА  

 

Техничката апликација ќе биде најважниот фактор при разгледување и изборот на 

грантот на предложениот Договор за соработка. Техничката апликација треба да биде 

конкретна, целосна и концизна. Апликацијата треба да ја докаже способноста и 

експертизата на апликантот во однос на постигнување на целите на проектот.  

Апликацијата треба да ги земе предвид барањата на проектот и критериумите за 

евалуација кои се наоѓаат во самиот Повик за аплицирање.  

 

Техничката апликација не треба да го надмине лимитот од 10 страни со еден проред, 

куцан во форматот на Times New Roman, големина на фонт 12, напишан во 

стандардна големина А4 со маргини од еден инч (десно и лево), и нумерирање на 

секоја страна.  

 

Апликантите се информираат дека секоја страна што го надминува лимитот 

од 10 страни, нема да се евалуира.  

 

Техничката апликација треба јасно да одговори на наведените фактори 

набројани во критериумите за евалуација, кои се наоѓаат во делот 

КРИТЕРИУМИ. 

 

Сите документи за апликација треба да бидат на англиски јазик, освен ако 

не е поинаку наведено.  
 
 

Содржина на апликацијата: Техничката апликација, најмалку треба да ги 

содржи подоле наведените елементи, сите во рамки на лимитот од 10 

страни: 
 

i. Насловна страна (да не надмине 1 страна) 
Е една страна со наслов на проектот, бројот на Апликацијата, и името на Лајонс 
клубот кој аплицира. Дополнително, насловната страна треба да содржи контакт од 



лицето за апликација, вклучувајќи име на апликантот (куцано и своерачен потпис), 
назив и позиција во Лајонс клубот, адреса, телефон, број на факс и електронска 
адреса.  
 
Нагласете дали лицето за контакт е истовремено лицето кое е овластено за 
вклучување на договор. Во случај да не е, наведете ги и контакт информациите на 
овластеното лице.  
 

ii. Техничкa апликација 

Апликантите треба детално да ја објаснат предложената програма и нејзиниот 

технички пристап; на кој начин ќе ги постигнат програмските цели и како таа 

програма ќе придонесе кон остварување на истите. Описот на програмата 

треба да вклучува целна група и  подрачја на фокус, со предложени 

интервенции и активности кои ќе бидат спроведени за времетраење на 

грантот.  

 

Описот на програмата треба да воспостави девет месечна временска рамка 

(јули 2017 – март 2018) на целите со доволно детали кои укажуваат на 

напредокот на активностите кои треба да се извршат за постигнување на 

целите.  

  

Предлог за следење на активностите и план за евалуација (да не надмине 2 страни). 

 

Нацрт предлог за надзор на активностите и план за евалуација треба да се достави 

заедно со апликацијата, и треба да содржи: 

 

• Специфични, мерливи индикатори и таргети за целите вклучени во првичната 

апликација и активностите во годишниот план за работа; 

 

• Опис на мониторинг системот за мерење на напредокот на проектот според 

севкупните цели; и 

 

• План за собирање и мерење на вкупните резултати и исходи од проектот, 

вклучувајќи собирање на основни податоци, како и користење на собраните податоци 

од страна на проектот за негово подобрување во планирање и извршување. 

 

 

КРИТЕРИУМИ 

 

Проектот (CwVIP) ќе ги оценува апликациите според следните критериуми за 

евалуација: 

 

Степенот до кој предложената програма ги исполнува наведените цели во Резиме на 

проектот и главната цел на проектот.   

 

Степенот до кој предложената програма вклучува реални и релеватни цели со 

значајни индикатори за мерење на успехот во исполнувањето на поставените цели во 

делот Резиме на проектот. 

 



 

 

ДЕЛ III: ФОРМАТ НА ПРИМЕНАТА НА ТРОШОЦИ  

 

Примена на трошоците треба да се поднесе како посебен документ заедно со 

апликацијата. ЗАБЕЛЕШКА: Наградата нема да обезбеди надомест на трошоци за 

апликација од претходен грант. Примена на трошоците треба да ги вклучи сите 

трошоци поврзани со спроведување и завршување на активностите. 

 

Овие износи се предмет на ревизија во зависност од достапноста на финансиски 

средства. 

 

Предложениот буџет мора да обезбеди проценки на трошоците за спроведување на 

програмата. 

 

Сите средства ќе бидат достапни само за активностите на проектот. Плати и други 

исплати на членовите на Лајонс клубовите нема да бидат одобрени. 

 

Иако не постои ограничување на бројот на страници за овој дел, апликантите се 

охрабруваат да бидат колку што е можно концизни, а притоа да ги приложат 

следните информации: 

 

Детален буџет, вклучувајќи ги и трошоците, и наративно објаснување на сите 

трошоци. Ве молиме имајте предвид дека наративот на буџетот освен што треба да 

изрази пресметка и проценка на трошоците, исто така, треба са да е образложена со 

фер и разумни проценки на трошоци.  

 

Можноста за финансирање на годишно ниво не може да надмине $ 1,000.00. 


