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Зајакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со попреченост за 
време на КОВИД-19 и идни катастрофи  

 
Стандардни оперативни процедури (СОП) за финансиска поддршка на 

трети страни (ФПТС) 
 
 

1) Дефиниции  

- Партнери се Црвениот крст на Србија, Албанското здружение за геронтологија 

и геријатрија, Албанскиот Црвен крст, Здружението на Црвениот крст на Босна 

и Херцеговина, Здружението за помош и развој ХАЈДЕ, Црвениот крст на 

Република Северна Македонија, Здружението за поддршка и развој Хуманост, 

Националната организација на лица со инвалидитет на Србија, Косовската 

католичка црква Каритас, Црвениот крст на Црна Гора и Сојузот на слепите на 

Црна Гора.  

Партнерите се главни за трети лица.  

- Трети страни може да бидат членки на Здружение на граѓани  (ЗГ) на 

постоечките мрежи за застапување во целните земји, или други организации, 

активистички групи и регистрирани локални организации на постари лица и 

организации кои работат со постари лица. Третите страни се Изведувачи на 

примениот грант. 

2)  Вовед  
 
Овој документ ги утврдува правилата и процедурите за партнерите и 
корисниците кои спроведуваат „финансиска поддршка на трети страни“ 
(ФПТС) во рамките на проектот финансиран од ЕУ „Зајакнување на 
отпорноста на постарите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-
19 и идни катастрофи“. Акцијата предвидува обезбедување финансиска 
поддршка за локалните ЗГ на шесте проектни локации. Повеќето од нив ќе 
бидат членови на постоечките мрежи за застапување. 
 

3)  Цели и резултати  
 
Kои треба да се добијат со финансиска поддршка се следните: 
 
 - ЗГ спроведуваат активности за подигање на свеста и промовираат социјална 
вклученост на постарите лица и лицата со попреченост  
- ЗГ ги решаваат недостатоците во обезбедувањето услуги на локално ниво 

 
 
 

 
 



4)   Видовите на подобни активности се предвидени како што следува: 

 - Иницијативи за застапување на локални политики  

- Обезбедување на основни услуги засновани на волонтери од мали размери за 

постари лица и лица со попреченост, за кои може да се тестираат и потоа да се 

застапуваат (на пр. да се дојде до оддалечени и рурални, тешко достапни 

области) 

 - Подготовка на материјали за локални и национални политички дијалог, 

подигање на јавната свест и едукација  

- Активности за подигање на свеста и едукација на теми за социјална инклузија 

на постари лица и лица со попреченост, активно стареење, волонтирање 

 - Иницијативи за неформално образование/доживотно учење во локалните 

заедници  

- Културни активности со учество на постари лица и лица со попреченост 

 - Адаптација на социјалната средина во заедницата која не е достапна за 

лицата со попреченост, за поддршка на нивното вклучување на ниво на 

заедницата 

5)  Здруженија на граѓани кои можат да добијат финансиска поддршка:  

Членовите на мрежите на здруженија на граѓани и здруженија на граѓани кои се 
активни на локално ниво врзани со проектните целни и основните иницијативи. 
 

6) Критериуми за избор на субјекти и давање финансиска поддршка: 
 

- Буџетот да е во определената рамка  

- Временска рамка за имплементација -10 месеци   

- Активноста придонесува за специфичната цел на целокупниот проект и е во 
согласност со главната цел на проектот 

 - ЗГ барателот е добро координиран со релевантните засегнатите страни за 
соодветната иницијатива 

 - Апликантот ЗГ обезбедува некои сопствени ресурси, како што се објекти, 
опрема, потрошен материјал, човечки ресурси и други извори на финансирање  

- Апликантот ЗГ има капацитет да спроведе иницијатива и сродни активности и 
да поднесе финансиски и наративни извештаи (потврдени во проектната 
апликација и буџетот)  

- Само пријавите поднесени во дадениот формат ќе бидат разгледани за 
оценување 



 - ЗГ барателот мора да обезбеди транспарентност и доверливост 
 

 

7) Критериуми за утврдување на точниот износ на финансиската 
поддршка: 

 

 - Максималниот износ што може да се даде е 5.700 €, минималниот износ е 
2.000 €. Секоја апликација ќе вклучува детален буџет според кој ќе се додели 
грантот; во постапката за избор посебен акцент ќе се стави на ефикасноста на 
буџетските средства. Времетраењето на проектите ќе биде десет месеци. 

 - Нема да бидат прифатени и поддржани следните трошоци: набавка на 
поголема опрема, изградба и поправка на објекти  

- Едно ЗГ може да поднесе повеќе апликации, но само една апликација може да 
се финансира. 

 
 

8) Оперативни процедури:  
 

а) Преглед 
 Партнерите се одговорни за ФПТС на нивните соодветни проектни локации. 
Активностите и буџетот за ФПТС се наведени во делот 11 од овој документ.  
 
б) Повик за тендер  

Врз основа на овие буџети, партнерите подготвуваат Покана за тендер 
(Анекс А) и Образец за апликација (Анекс Б), следејќи ги дадените обрасци 
(види Анекси). 

 
Тендерот ќе биде објавен на националните веб-страници на секоја 
партнерска организација и на веб-страниците на националните мрежи за 
застапување, како и на веб-страницата на проектот и на страницата на 
проектот Фејсбук, вклучувајќи јасен рок за пријавување. Понатаму, 
информациите за тендерот и поканата за учество ќе бидат прикажани во 
билтените на национално ниво што ќе се испраќаат до граѓанските 
организации на шесте проектни локации. 

 
 

в) Поднесување на апликации  
ЗГ кандидатите ќе имаат рок до 15 септември 2022 година да го подготват и 
поднесат формуларот за апликација. Формуларот за апликација треба да 
содржи детален опис на планираната акција, буџет, детален план за работа 
и опис на капацитетот за спроведување на активноста и на сопствените 
ресурси, како што се објекти, опрема, потрошен материјал, човечки ресурси 
и други извори на финансирање кои можат да обезбедат. 

 

Понатаму, кон апликацијата треба да се приложат следните документи: 
 o Документи кои го потврдуваат правниот статус на барателот.  

- Регистрација на организација  
o Документи кои ја потврдуваат финансиската способност на барателот.  

- Завршни сметки од последните 2 финансиски години  



-  Доказ за ликвидност: потврда дека банкарската сметка на организацијата 
не била блокирана во изминатите 24 месеци. 

 
г)  Евалуација на апликации 

 По добивањето на апликациите, проектната комисија на партнерот ја 
оценува апликацијата по дадениот формулар за евалуација (Анекс Д) и 
изготвува потесен список. Комисијата ќе се состои од претставници на 
проектните партнери на локацијата на проектот, претставник на релевантна 
јавна институција. 

 
д) Постапка за доделување 
 

По заедничкиот избор на Изведувачот, партнерот ги известува апликантите 
за резултатот преку е-маил. Договорот треба да биде потпишан според 
образецот (Анекс Д) од страна на партнерот (како главен) како и од 
избраниот изведувач.  
 

ѓ) Имплементација  
 
Спроведувањето на подгрантираната активност ќе ја врши избраниот 
Изведувач. 
 

е) Мониторинг/следење 
 
Имплементацијата од страна на Изведувачот треба редовно да се следи од 
страна на Партнерот. 
  

ж) Известување 
  
Финансиското известување треба да се врши наспроти буџетот. Трошоците 
ќе бидат наведени и ќе се обезбедат документи како што е наведено во 
Договорот.  
 
Заедно со финансискиот извештај потребен е наративен извештај кој ги 
опишува активностите, како и најважните моменти и предизвиците. Даден е 
образец за наративниот извештај (Анекс Е). 

 
 

 
9) Документи потребни за известување од страна на партнерот до 

координаторот на проектот во Црвениот крст на Србија 
 

 - Резиме на наративниот извештај да биде напишан во кварталниот 
извештај на англиски јазик и сеопфатен извештај во годишниот и конечниот 
извештај 
 - Копија од наративниот извештај од изведувачот 
 - Финансиското известување да се врши во рамките на финансискиот 
извештај до Црвениот крст на Србија со известување за реалните расходи. 
Ова треба да се пријави кога ќе заврши целата поддоделена активност.  
- Обезбедување на сите финансиски и придружни документи во копии 
(копии) според договорот со Изведувачот: изводи од банка, 



фактури/договори, потврди за ослободување од ДДВ, со кратки описи на 
англиски јазик. 
 - Копија од договорот потпишан од двете страни (главниот и изведувачот) 

 
 

10)   Примери на предложени активности 
 
 

1. Наслов на активност 
Дигитална инклузија/ Обука за информатичка 
технологија за постари лица 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022 - Јули 2023 година 

3. Опис на активноста 
Пример. Организирање на серија на 
работилници за обука за помош на стари лица со 
цел да ги разберат и научат информативните 
технологии кои им се на располагање. 
Активностите ќе бидат координирани со 
локалните и приватните служби, со што ќе се 
поттикнат да ги дигитализираат своите содржини 
(интернет страни на општинската 
администрација, Центарот за Социјална Работа, 
Здравствен Центар, служби за обезбедување на 
нега, локални медиуми) со цел да бидат 
поппристапни за старите луѓе. 

 

4.  Резултати што 
треба да се постигнат 

Пример. Старите луѓе користат почесто 
информативни техологии за да се здобијат со 
информации за услуги, учество во животот на 
заедницата, закажување на лекарски прегледи 
или онлајн обезбедување на документи, и помош 
за врсниците во обезбедување на знаења and и 
вештини; дигитална содржина на локални служби 
и институции се попристапни на старите луѓе и 
старите луѓе се едуцирани за безбедна употреба 
на интернет. 

5. макс. Достапен 
буџет 

5.700 Евра 

 

 

1. Наслов Едукативни работилници за лица со попреченост 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022 - Јули 2023 година 

3. Опис на активноста 
на пр. Организирање на редовни едукативни 
работилници за лицата со попреченост на низа 
теми кои го олеснуваат социјалното учество. 



Работилниците ќе ја користат стручноста на низа 
професионалци за покривање на различни теми 
(на пр. креативно пишување, сликање, керамика, 
готвење...) како и работа на лицата со 
попреченост кои веќе поминале едукација , како 
фасилитатори. Знаењето добиено преку 
работилниците потоа ќе се користи за 
започнување на мал бизнис во кој лицата со 
попреченост ќе бидат вклучени во  организирање 
изложби/продаваат производи/организирање 
јавни настани за да ја претстават својата работа. 

4. Резултати што треба 
да се постигнат 

на пр. Лицата со попреченост стекнуваат нови 
вештини и знаења, се поактивни и учествуваат 
во општествениот живот на заедницата. 

5. макс. Достапен буџет 
5700 Евра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наслов Кампањи за подигање на свеста на локално ниво 

2. Период на  
3. имплементација 

Октомври 2022- Јули 2023 

 

 

 

4. Опис на активноста 

 
на пр. Организирање на кампања за подигање на 
свеста на локално ниво која ќе содржи 
производство на печатен материјал, настапи во 
медиумите, јавни настани (панел дискусии, 
улични настани, фокусирање на одредени 
датуми итн.), изложби, сценски претстави итн. со 
цел да се информира јавноста за одредено 
прашање важно за постарите лица/ лицата со 
попреченост и да се промени перцепцијата за 
постарите лица/ лицата со попреченост 

5. Резултати што треба 
да се постигнат 

на пр. Развиени се висококвалитетни материјали 
и пристапи и имплементирани активности за 
подигање на свеста кои ги истакнуваат 
достигнувањата и капацитетите на постарите 
лица/лицата со попреченост и/или проблемите и 
потребите на постарите лица/лицата со 
попреченост поврзани со социјалната вклученост 



и учество. 

6. макс. Достапен буџет 
5700 Евра 

 
 
 

 

1. Наслов 
Подобрување на транспортот во локалната 
заедница за постари лица/лица со попреченост 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022- Јули 2023 

3. Опис на активноста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

на пр. Проценка на капацитетите на заедницата 
за обезбедување структурирани опции за 
бесплатен превоз за постарите лица/лицата со 
попреченост што ќе им помогне послободно да 
се движат низ заедницата. Опциите за транспорт 
ќе се потпираат на личните капацитети на 
доброволните членови на заедницата кои ќе го 
направат своето време и возила достапни за 
постарите лица во договорените временски 
места за договорените дестинации кои 
одговараат на веќе постоечките потреби на 
давателите на транспорт. 

 

4. Резултати што треба 
да се постигнат 

 
на пр. старите лица/ лицата со попреченост 
можат послободно да се движат во заедницата, 
да ги закажуваат потребните состаноци (на пр. за 
здравствени прегледи или социјални повици) и 
да учествуваат на јавни настани. 

5. макс. Достапен буџет 
5700 Евра 

 
 
 
 
 

1. Наслов 
Поддршка на локалните бизниси на социјалната 
инклузија на постарите лица/лицата со 
попреченост 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022- Јули 2023 



3. Опис на активноста 
на пр. Здружување на голем број локални 
бизниси за да понудат специјална услуга за 
постари лица/лица со попреченост, на пр. 
обезбедувајќи посебна „поволна цена“ за шолја 
кафе во одредени периоди од денот за 
постарите лица, рекламирајќи ја оваа услуга. 

4. Резултати што треба 
да се постигнат 

на пр. Постарите лица/лицата со попреченост го 
зголемуваат своето учество во општествениот 
живот на заедницата преку отстранување на 
некои од бариерите за нивното учество и 
рекламирање услуги погодни за возраста  

5. макс. Достапен буџет 
5700 Евра 

 
 

 

1. Наслов Физички вежби кои одговараат за групна работа 
на старите лица и лица со попреченост. 

2. Период на 
имплементација 

Октомври 2022- Јули 2023 

3. Опис на активноста 
Пример. Структурни лесни групни вежби за 
старите лица/лица со попреченосте во затворен 
простор и на отворено, организирани во редовни 
интервали со цел да се промовира физичкото 
вежбање и заедничка активност и групен дух. 
Може да бидат вклучени и млади деца за да се 
промовира меѓу-генерациска солидарност и 
старите лица / лица со попреченост да се 
заложат за повеќе јавни места на отворено да 
бидат соодветно опремени и наменети за 
вежбање на луѓето. 

4. Резултати што треба 
да се постигнат 

Пример. Старите лица / лица попреченост имаат 
подобра физичка подготвеност и имаат развиено 
здрави животни рутини, имаат изградено групна 
припадност / припадност кон заедницата и се 
подобро поврзани со младите генерации преку 
заедничко вежбање. 

5. макс. Достапен буџет 
5700 Евра 

 
 

11) Анекси:  
 
Анекс А: Формулар за апликација  
Анекс Б: Буџет  
Анекс Ф: Повик за тендер 


