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Project “Best practice exchange of evaluation standards towards professionalization BEST-Profy” 

 

Почитувани 

Македонската мрежа на евалуатори - МЕН
1
 спроведува проект „Размена на добри практики на 

стандарди за евалуација–BEST-Profy“ поддржан од меѓународната организација за соработка во 
евалуацијата - IOCE

2
 и меѓународната иницијатива EvalPartners

3
. Проектот се спроведува во повеќе 

земји со цел идентификација на добрите практики од мониторинг и евалуација на институциите и 
организациите  во земјите од Југоисточна Европа. 

На објавениот повикот  од 15.11.до 03.12.2015 година, беа поднесени повеќе апликации за добри 
пракси за мониторинг и евлауција од стана на организации во Република Македонија. Промовирањето 
на поднесените добри практики ќе биде на промотивниот настан што ќе се одржи на 21.12.2015 во 
Хотел Порта од 13:00 до 16:00 часот. 

Како претставник на релевантна институција ве покануваме да присутвувате на националната 
работилница за промоција на искуства и практики од мониторинг и евалуација во Република 
Македонија.  

ПОКАНА  

за Промотивниот настан  

„РАЗМЕНА НА ИСКУСТВАTA И ПРАКТИКИ НА ОРГАНИЗAЦИИТЕ ВО 

МАКЕДОНИЈА“  

Датум 21.12.2015   Локација: Хотел Порта  Време 13:00 – 15:30 часот 

ДНЕВЕН РЕД  

13:00 – 13:15 Воведно излагање  

-Нови глобални трендови во евалуацијата и учество 
на МКА 2000/МЕН во активностите на меѓународната 
година на евалуацијата -2015 

 

Влатко Данилов, претседател на 
МКА2000 и МЕН 

13:15 – 13:30 Искуства на Министертсвото за локална 
самоуправа во мониторинг и евалуација  

Љупчо Пренџов , заменик Министер 
за локална самоуправа  

13:30-13:45 Презентација на проектот -BEST-Profy 

-Цели, активности и резултати од новите  
партнерства на национално и регионално ниво 

 

Ристо Иванов,  проектен менаџер 

13:45 – 14:15 Презентација на искуства и добри пракси во 
Република Македонија 

-Области и  категории на искуства и добри практики  

 

Глигор Стојков, член на проектниот 
тим 

14:15  – 15:30 Дискусија за добрите пратики од страна на 
учесниците  

Бети Деловска член на проектниот 
тим 

15:30 Коктел   

 

                                                            
1 MEN - Macedonian Evaluators Network, е составен дел на МКА-2000, Здружението на менаџмент консултанти во Република Македонија - 

http://www.mca-2000.org/ 
2
 IOCE – International Organization for Cooperation in Evaluation е меѓународна организација која ги зајакнува капацитетите на меѓународната 

евалуација. - http://www.ioce.net/en/ 
3
 EvalPartners е иницијатива покрената од страна на IOCE и UNICEF, која цели да ги унапреди капацитетите на националните мрежи на 

евалуатори.  http://www.mymande.org/evalpartners  

http://www.mca-2000.org/
http://www.ioce.net/en/
http://www.mymande.org/evalpartners

