Работилница за следење и оценување за новата Национална програма за пристојна работа
во Македонија
11-12 јуни 2018 г., Хотел Арка , Скопје
Контекст
Постои сѐ поголем притисок врз креаторите на политиките за дефинирање материјални
и мерливи резултати за интервенциите во рамки на политиките, како и за нивното следење.
Тоа важи и за МОТ, како и за конституентите, вклучувајќи ги министерствата за труд,
работодавачите и синдикатите.
Интерно, следењето и оценувањето е важна алатка за управување што помага во
утврдувањето дали сме на вистинскиот пат или нешто треба да промениме. Во однос на
надворешниот свет, доброто следење и оценување помага во одговарање на честите барања
од јавноста за известување за она што функционира и што не функционира. Неодамна
спроведените прегледи на Националната програма на МОТ за пристојна работа (НППР1) во
Македонија ја истакнаа потребата од зајакнување на следењето и оценувањето. Секако,
донаторите ( како на пример ЕУ) сакаат навремена и успешна реализација, како и вредност за
парите, што не може веродостојно да се испорача без соодветна рамка за следење и
оценување.
Следствено, канцеларијата на МОТ во Будимпешта планира да организира обука за
потсетување во врска со концептите на следење и оценување и нивна примена во
планирањето на следната Национална програма за пристојна работа (2019 до 2022 г.).
Очекувањата се обуката да придонесе кон натамошно подобрување на квалитетот на
планирањето. Обуката е наменета за специјалистите и раководителите на средно ниво во
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството
за финансии, Агенцијата за вработување, Државниот инспекторат за труд, организациите на
работодавачи, и синдикатите. Очекуван број на учесници е 25.
Цели на работилницата
Целите за учење на настанот што ќе се организира во Скопје вклучуваат потврда на наодите од
прегледот на постојната НППР, потсетување за клучните концепти од мерењето на резултатите
и негова примена во подготовката на новата НППР.
Обуката ќе вклучува сесии за
 Образложение на мерењето на резултатите,
 клучни концепти во мерењето на резултатите и нивна примена во планирањето на
новата НППР,
 подобрување на рамките за следење и оценување на клучните предложени исходи
од НППР.
Очекувани резултати





потврда на прегледот на постојната НППР,
унапредување на вештините за следење и оценување,
надополнување на клучните исходи со солидни показатели за постигнувањето, како и
дефинирање клучени резултати по исход,
договарање на следните активности за подготовка на НППР, вклучувајќи ги и
механизмите за следење.
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Националните програми за пристојна работа се главните двигатели при реализирањето на поддршката
од МОТ во земјите-членки. НППР претставува среднорочна рамка за планирање што ја насочува работата
на МОТ во одредена земја, во согласност со приоритетите и целите договорени со владите, синдикатите
и работодавачите.
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Програма Понеделник, 11 јуни
Време Тема
08.30

Регистрација на учесниците

09.00

09.20

Отворање
г-ѓа Мила Царовска, Министер за труд и социјална политика
г. Маркус Пилгрим, Директор на МОТ за Централна и Источна Европа
г-ѓа Луиза Винтон, Резидентен координатор на ОН
Поставување на сцената (цели, вовед во програмата и учесници)

09.35

Наоди од прегледот на НППР за Македонија

10.05

Образложение на мерењето на резултатите

10.20

Забрзана сесија за потсетување - логички рамки и/или теории за промена - 7
едноставни чекори ; Клучни концепти на следење, преглед и оценување и нивна
примена кај НППР.
Чај/кафе

11.20
11.45

13.15
14.15
15.30
16.00
17.00

Паралелни работни групи по членки ( Влада, синдикати, работодавачи ) (Дел 1):
Градење логичен и јасен синџир од резултати: Цели што треба јасно да се
дефинираат - контрола на квалитет
Пауза за ручек
Контрола на квалитет: Презентации од трите работни групи, дали има области од
заеднички интерес и синергии?
Чај/кафе
Паралелни работни групи по главните исходи (Дел 2): Показатели и методи за
собирање податоци: Показатели и извори на податоци
Преглед на напредокот и повратни информации, затворање на првиот ден

Вторник, 12 јуни
Време Тема
09:00

Контрола на квалитет: Презентации од работните групи за показателите

10.15

Паралелни работни групи (Дел 3), истите работни групи како во Дел 2: Поставување
практична рамка за следење – Планирање на рамката - Кој? Што? Кога? Како?
Чај/кафе

11:00
11:30
12:30
13.30
15.30
16.00
16.30

Контрола на квалитет: Презентации од работните групи за рамката со резултати
Подготовка на конечната презентација за состанокот со високото раководство
Ручек
Состанок за потврда со високото раководство на членките и МОТ: Презентација на
главните структури на НППР, по што следува сесија за прашања и одговори
Чај/кафе
Договарање на следните чекори: Кој ќе има каква улога во финализирањето на
НППР
Оценување и затворање

Учесници: Специјалисти и раководители од средно ниво на членките на МОТ во Македонија,
МОТ.
Обучувач: Фил Диерден, Центар за меѓународен развој и обука, Универзитет во Вулверхемптон,
www.cidt.org.uk/brochure
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