




Цели на работилницата:

 Да се потврди методолошкиот пристап при 
проценката на капацитетите на МТСП и АВРМ;

 Да се изврши проверка на содржината на 
инструментите за анкетирање; 



Методолошки пристап
Задача
Подготовка на Методологија за проценка на капацитети (ПК) на МТСП и 
АВРМ; разгледување на методологијата со корисниците и подготовка на 
финална методологија за ПК со комплет алатки за проценка.

Цел
Проценка на тековните капацитети на 
МТСП и АВРМ за изградба и 
имплементација на кредибилна политика 
во секторот.

Активност 1
Градење на капцитетите на 

националните институции за 
креирање, имплементација, 
следење и известување за 
секторските реформи врз 
основа на силни докази и 

родови анализи



Методолошки пристап – основа

Методологијата се заснова на:
 Проектната програма (ToR) на Проектот
 Воведниот извештај 
 Првиот извештај за самопроценка подготвен во мај 2021. 
 Концептната белешка 
 Ориентациониот документ за проценка на капацитетите



Методолошки пристап – обем 

Ќе се соберат информации за тековната состојба, недостатците/потребите и 
препораки за подобрување на секоја функција на МТСП и АВРМ наведени подолу:

 Политика, законодавство и финансии 
 Потреби, стандарди, проценка и сертифицирање
 Имплементација на услуги 
 Услуги и активности за поддршка: акредитација, селекција на провајдери, 

лиценцирање, обезбедување квалитет, следење и евалуација, истражување и 
иновација

 Меѓусекторски функции 
 Управување со човечки ресурси (HRM)



Методи
Ќе се користат следните методи:

 Метод на самопроценка т.е. употреба на прашалници кои ќе ги пополнуваат надлежните 
лица во МТСП и АВРМ. Подготвени се неколки типови на прашалници: за МТСП, 
централната служба на АВРМ и за локалните центри за вработување на АВРМ. 

 Ќе се спроведат серија на интервјуа со надлежни лица од двете институции

 Ќе се анализираат релевантните закони, подзакони, стратегии, акциони планови, како и 
други релевантни документи.

 Со цел да се добијат повеќе информации за функциите на АВРМ од идните клиенти, ќе се 
анкетираат од една страна невработените, а од друга страна работодавачите.



Инструменти
Подготвени се група на оригинални инструменти-прашалници, како што 
следи:

 Q1 – Прашалник за МТСП
 Q1 – Прашалник за МТСП – Управување со човечки ресурси (HRM)
 Q2 – Прашалник за АВРМ централна служба 
 Q3 – Прашалник за АВРМ локални центри за вработување (30)
 Q4 – Прашалник за работодавачи (во електронска и хартиена форма)
 Q5 - Прашалник за невработени лица



Инструменти – техника на примена

 Прашалниците за МТСП, АВРМ, Централната служба на АВРМ и центрите 
за вработување АВРМ ќе дистрибуираат електронски.

 Прашалниците за работодавачите ќе се дистрибуираат во електронска и 
хартиена форма.

 Прашалниците за невработените ќе се дистрибуираат во хартиена форма.

Рокови:
По можните корекции и прилагодувања за време на работилницата за 
верификација, ќе започне теренската анкета. Рокот за достава на пополнетите 
прашалници ќе биде 1 недела од приемот на истите.



Обработка на резултатите

 Сите собрани сирови податоци ќе се процесираат, систематизираат, анализираат 
и интерпретираат користејќи стандардни методи, анализа на содржина на 
квалитативни податоци и основна статистичка анализа на квантитативни 
податоци. 

 Функционалната анализа ќе вклучува проценка на креирањето, имплентацијата, 
следењето и известувањето на политиките, мерките и услугите, од аспект на 
ефективност, ефикасност, релевантност и одржливост.

 Во извештајот, сите собрани податоци јасно ќе бидат одделени од нашите 
коментари, интерпретации и заклучоци. 



Валидација на содржината на инструментите

 Дали инструментите ги содржат релевантите прашања?
 Дали има прашања кои не се релевантни?
 Дали има прашања кои се непотребни?
 Дали зборовите, термините и концептот ќе им бидат познати на 

анкетираните лица?
 Дали некои прашање може да се модифицира за да биде 

поедноставно и пократко?



Дискусија… 
…за методолошкиот пристап и содржината на валидацијата…



Ви благодариме за соработката!


