ПОВИК ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУДОВИ
ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Фондацијата за демократија на Вестминстер за потребите на проектот
„Зголемено политичко учество на маргинализирани групи“ отвора јавен повик за
истражувачки трудови кои ќе придонесат за подобро разбирање на општествените,
економските, политичките и културолошките влијанија за постигнување на зголемено
учество на жените во политиката.
ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот Зголемено политичко учество на маргинализирани групи е дел од
регионалната програма на Фондацијата за демократија на Вестминстер насловена
Иницијатива за демократија во Западен Балкан и има за цел низ комбиниран пристап
на работа со државните институции и граѓанското општество да придонесе кон
поголемо политичко учество на маргинализираните групи во Македонија. За да се
постигне ова, проектот ќе работи на анализирање и зајакнување на можностите за
политичко учество на жените, како една од засегнатите групи.
ЗА ПОВИКОТ
Во рамките на повикот за истражувања е предвидено да бидат поддржани до шест
истражувачки трудови. Истражувачките трудови треба да ја адресираат положбата и
улогата на политичкото учество на жените во Македонија. Потенцијални теми кон кои
истражувач(к)ите може да се фокусираат се:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Политички активизам и учество на жените во општеството;
Улога и влијание на жените во политиката;
Родово специфични елементи во практиката и реториката на политичките
партии;
Анализа на медиумскиот дискурс за жените во политиката (на традиционалните
медиуми и/или новите медиуми);
Манифестации на политичко насилство врз жените;
Идеолошки и семејни фактори кои влијаат на активното учество на жените;
Влијание на регионалниот диспаритет во Македонија врз учеството на жените;
Емпириска анализа за придонес на жените на сениорски и управувачки позиции
и како носители на одлуки;
Структура и динамики на вклученост на жени во државните институции;
Структура и динамики на вклученост на жени во бизнис секторот;
Други теми поврзани со политичкото учество на жените во Македонија.

Истражувачите може да детектираат и друга тема која сметаат дека е важна или да
изведат нова пофокусирана тема од горенаведените.
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УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Заинтересираните кандидат(к)и за повикот треба да ги исполнуваат следните услови:
▪
▪
▪
▪
▪

Да имаат претходно истражувачко искуство и објавени анализи или
истражувачки трудови, искуство во областа на повикот се смета за предност;
Да имаат познавање од македонскиот политички и општествен контекст;
Да се достапни за периодични состаноци и насоки од тимот на проектот;
Да можат да го започнат своето истражување до средината на февруари 2019;
Да можат да достават финален истражувачки труд до 15-ти април 2019.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ
За да може да бидат избрани за изработка на истражувачки труд, заинтересираните
автор(к)и треба да поднесат истражувачки предлог најдоцна до 4-ти февруари 2019
година, 23:59 часот. Апликациите треба да се испратат на мејл адресата
dona.kosturanova@wfd.org, со назнака: Апликација за повик за истражувачки
трудови.
Секој(а) кандидат(ка) треба да достави пополнет формулар со научно-истражувачки
предлог.
Во првиот дел од формуларот треба да се пополнат податоци за апликантот и да се
образложи научно-истражувачкиот предлог.
Вториот дел од формуларот за истражувачкиот предлог, не треба да биде подолг од
1500 зборови и во истиот јасно да бидат дефинирани:
- Предлог насловот на истражувачкиот предлог;
- Темата на предлогот;
- Релевантност на темата;
- Методологијата.
Нецелосните апликации нема да бидат прифатени. При разработка на методологијата
кандидатите треба да ги земат предвид временските и буџетските ограничувања и да
изберат соодветни инструменти. Финалните истражувачки трудови кои ќе се објават ќе
треба да бидат со должина од 10-15 страници.
Вкупниот буџет за истражувањето (вклучувајќи хонорар и трошоци за спроведување на
истражувањето) е 750 фунти (бруто).
Примените апликации ќе бидат прегледани од експертска комисија која ќе избере кои
од предлозите ќе бидат поддржани. Критериуми за избор на истражувачките трудови ќе
бидат: севкупен квалитет на предлогот; изводливост на истражувањето; потенцијален
импакт и релевантност; и квалификации и искуство на истражувачот/истражувачката.
Трудовите ќе бидат објавени од Фондацијата за демократија на Вестминстер. Авторите
ќе треба првата верзија од истражувачките трудови да ја поднесат до 20-ти март, а во
финална форма да ги испратат најдоцна до 15-ти април 2019. Авторите ќе се очекува
да ги презентираат своите трудови на јавен настан.
Рокот за пријавување на овој повик е 4-ти февруари 2019. За дополнителни
прашања, обратете се на dona.kosturanova@wfd.org, најдоцна до 30-ти јануари
2019.
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