Thirrje
për pjesëmarrje në grupet punuese tematike mbi hartimin e Strategjisë së RAP
(2023-2030)
Me qëllim të sigurimit të koordinimit kualitativ dhe në kohë, si dhe të komunikimit me sektorin qytetar dhe
me palët e tjera të interesit në hartimin e Strategjisë së Reformave të Administratës Publike (SRAP) për periudhën
2023-2030, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës e publikoi thirrjen për të nominuar anëtarë nga
organizatat qytetare në grupet punuese tematike.
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, Ju njofton se nevojitet që nominimet të
korrespondojnë me katër synimet aktuale të Strategjisë së RAP-it, përkatësisht përfaqësuesit e organizatave të jenë
të nominuar në grupet në vijim:
➢
➢
➢
➢

Zhvillim dhe Koordinim të Politikave;
Shërbime Publike dhe Udhëheqje me Burimet Njerëzore;
Përgjegjësi, Llogaridhënie dhe Transparencë; dhe
Ofrim të Shërbimeve dhe Mbështetje të TIK-ut për Administratën.

Gjithashtu, mund të nominoni përfaqësues për pjesën e veçantë të Strategjisë së RAP-it dhe kjo është
pjesa e Kornizës Strategjike të RAP-it.
Për të marrë pjesë në grupet punuese tematike, organizatat të cilat duan të nominojnë përfaqësues në
grupet punuese, duhet t’i përmbushin kriteret në vijim:
➢
➢

Të ekzistojnë së paku tre vite; dhe
Të kenë të paktën dy projekte në sferën e administratës publike.

Njoftimin për nominimin e anëtarëve në grupet punuese tematike, mund ta dërgoni, më së voni deri më
datë 22 prill 2022, ora 16:00, në e-mail: srja@mioa.gov.mk - duke i dërguar të dhënat në vijim:
➢

Emri dhe mbiemri; titulli (pozita) i vendit të punës; emërtimi i institucionit; numri i telefonit për
Kontakt dhe e-mail të personit/ave të nominuar;
➢ kopje të Aktvendimit për regjistrimin e organizatës, të lëshuar nga Regjistri Qendror i RMV-së;
dhe
➢ Portfolio e Organizatës.

Me respekt,
Njësia e Koordinimit të Strategjisë së RAP-it
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