Finance Think – Институтот за економски истражувања и политики, Скопје, во склоп на проектот:
„Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките
во Македонија“, поддржан од Централноевропската Иницијатива – КЕП Австрија, распишува

КОНКУРС ЗА ЦРТЕЖ И СТРИП

На тема
„Родова и мајчинска економска нееднаквост“

Темата на конкурсот се однесува на економските нееднаквости помеѓу мажите и жените, и
помеѓу мајките со мали деца и останатите жени, и ги опфаќа, но не е неопходно ограничена на,
следните поттеми:


Разлики во платите, вработувањето, активноста на пазарот на труд



Разлики во можностите и пристапот до образование и здравствени услуги



Стереотипи во домаќинството и одгледувањето деца



Флексибилни работни услови и прекувремена работа



Професии, занимања и пробив до високи позиции во компании и во
општествениот живот, воопшто

Правила на конкурсот
1. Право на учество на конкурсот имаат сите лица државјани на Република Македонија.
2. Поднесокот треба да биде во форма на цртеж и/или стрип. Тој не треба да содржи текст.
3. Поднесокот треба да биде оригинален, со силен израз и порака и поента која ја отсликува
горната тема на конкурсот.
4. Поднесокот треба да биде изработен рачно. Компјутерски изработен поднесок не се
прифаќа.

Фонд на конкурсот
5. Институтот располага со вкупен фонд од 60.000 денари кои ќе ги распореди на најмногу
три поднесоци, со или без нивно рангирање. Институтот го задржува правото да не избере
ниту еден поднесок.
6. Конкурсот ќе се смета за успешен ако пристигнат најмалку три поднесоци.

Рок за поднесување и одлучување

7. Поднесокот треба да се достави во тврда (физичка) форма, најдоцна до 15 јуни 2016
година, исклучиво на адресата на Институтот: ул. Фредерик Шопен ½, 1000 Скопје, со
назнака: „За конкурс“.
8. Заедно со поднесокот, лицето треба да достави и копија од државјанство, како и податоци
за идентификација и контакт.
9. Пристигнатите поднесоци ќе бидат разгледани од двочлена комисија од Институтот.
Комисијата ќе ја цени уметничката допадливост, оригиналноста и иновативноста на
идејата што ја пренесува поднесокот, во контекст на горната тема.
10. Победниците ќе бидат избрани најдоцна до денот на одржување на тркалезната маса
„Родова и мајчинска економска нееднаквост во Македонија“, кон крајот на јуни 2016,
кадешто поднесоците ќе бидат изложени.

Поддржано од:

