ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ:

7-ма Школа
против говор
на омраза

15 – 19 октомври 2018 г.
х. Монтана, Крушево

Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во
Скопје, со задоволство распишува Повик за учесници на 7-мата Школа против
говор на омраза.
Центар за интеркултурен дијалог веќе 7-ма година по ред организира обуки за
младински работници, студенти и активисти, чија главна цел е да се развијат
нивните вештини за справување со говорот на омраза, како и развивање на
алтернативни наративи засновани на човековите права.

Цели:






Развивање на знаења и вештини за критичко размислување и
анализирање на говорот на омраза како и развивање на противречен
говор;
Подигање на свеста за говорот на омраза и неговите можни последици
во општеството;
Ангажирање на младите во борбата против говорот на омраза преку
организирање на настани и активности во локалните заедници;
Развивање на алатки, методи и пристапи за справување со говорот на
омраза и криминалот од омраза;
Креирање и дистрибуција на алтернативни наративи засновани на
човековите права.

По завршувањето на обуката од учесниците се очекува да станат
мултипликатори, односно ќе имаат задача да развијат и спроведат активности
во областа на човековите права, а насочени кон: подигнување на свеста за
говорот на омраза, дискриминацијата, превенција на говорот на омраза, итн.

Профил на учесници:


Возраст над 18 години;



Да бидат во можност да учествуваат на целата обука, а по
завршување на истата активно да се вклучат во спроведување на
активности во локалните заедници;



Да се студенти, младински работници и/или едукатори, активисти,
членови на младински организации;



Да имаат основни познавања од областа на човековите права и
претходно искуство во организирање на настани;



По завршување на обуката да бидат во можност да реализираат
кратка активност во средината во која живеат и делуваат.

Првиот дел од обуката ќе биде онлајн и служи за вовед во темата и меѓусебно
запознавање на учесниците.
Вториот дел ќе се одржи од 15-ти до 19-ти октомври 2018 год. во х. Монтана,
Крушево и ќе се состои од работилници и предавања на тема: говорот на омраза
и неговите манифестации, последиците од говорот на омраза, криминал од
омраза, справување со криминал од омраза, не-дискриминација итн.
Третиот дел опфаќа организирање на кратки активности од страна на учесниците
во средините во кои работат и делуваат, а се поврзани со темите на обуката.
Обуката ќе биде спроведена од неколку обучувачи и експерти од наведените
области.

Начин на пријавување:
Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку
пополнување на формулар за учество на следниов линк:
https://goo.gl/forms/1O8W4yvM4uJKh1GG2
Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 5 октомври 2018 година.
За дополнителни информации можете да нѐ контактирате на тел.:
+389 71 390 192 или на е-мејл arta@cid.mk и/или info@cid.mk.

По завршување на обуката, учесниците добиваат сертификат.

За Центар за интеркултурен дијалог:
Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е организација која е формирана од младите за младите. Активно
работи на полето на промовирање на меѓукултурниот дијалог и соработка преку градење на модели за
системска поддршка на младите и креирање на активно општество со вредности за заеднички живот во
мултикултурна средина. На тоа поле ЦИД тесно соработува со институциите во различни аспекти и преку
различни модалитети на соработка.
Мисијата на Центар за интеркултурен дијалог е да се промовира и поддржи меѓукултурното разбирање и
соработка, мир и солидарност преку активно учество на младите во општеството, а особено преку
волонтерски ангажман на локално и меѓународно ниво.

