
 

 
 

 

 

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-та Школа 

против говор 

на омраза 

 
 

Медиумска писменост и  
критичко размислување 

 
 
 
 
 

 

ОКТОМВРИ 

 ОБУКА: 25.10 – 29.10.2017 

Берово 



Центарот за интеркултурен дијалог (ЦИД) со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, со 

задоволство распишува повик за учесници за 6-та Школа против говор на омраза. 

Центарот за интеркултурен дијалог 6-та година по ред организира обука за младински работници, 

студенти и активисти, чијашто главна цел е да се развијат нивните вештини за справување со 

говорот на омраза, како и развивање на наративи засновани на човековите права. 

 
 

Цели: 
 

● Подигање на свеста за говорот на омраза и неговите можни последици, особено за младите 

луѓе; 

● Развивање на вештини за критичко размислување; 

● Истражување на улогата на медиумските пораки во обликувањето на нашата култура и 

општество; 

● Проценување на медиумските пораки врз основа на сопствените искуства, вештини, 

верувања и вредности; 

● Креирање и дистрибуција на сопствени медиумски пораки и алтернативни наративи 

засновани на човекови права. 

 

По завршувањето на обуката се очекува учесниците да станат мултипликатори, односно  ќе имаат 

задача да развијат и спроведат активности поврзани со човековите права и насочени кон 

подигнување на свеста за говорот на омраза, онлајн дискриминација  како и превенција на 

говорот на омраза. 

 

Профил на учесници: 
 

● Возраст над 18 години; 
 

● Можност за учество на целата обука, а по обуката активно да се вклучат во 

спроведување на активности; 

 
● Да се студенти, младински работници и/или едукатори, активисти, претставници на 

младински организации; 

 
● Да имаат основни познавања во областа на човековите права и претходно искуство во 

организирање на настани; 

 
● По завршување на обуката да бидат во можност да реализираат кратка активност во 

околината во којашто  дејствуваат; 

Обуката ќе биде спроведена од неколку обучувачи и експерти во наведените области. 

 
 



Начин на пријавување: 

 
Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават преку потполнување на формуларот 

тука. 

 

Пријавите треба да ги поднесете најдоцна до 11-ти октомври 2017 година. 

За дополнителни информации можете да нѐ контактирате на тел +389 71 359 957 или е-маил 
nami@cid.mk и/или info@cid.mk. 

 

 

По завршување на обуката, учесниците добиваат сертификат. 
 
 

За Центарот за интеркултурен дијалог: 
Центарот за меѓукултурен 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 живот 

заедно во мултикултурноста. На тоа поле ЦИД тесно соработува со институциите во различни аспекти и со 

различни модалитети на соработка. 

Мисијата на Центарот 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 на меѓународно ниво. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1w0R-Zu-DovfUTP6jQiAudxbOEtHuycwck7cIUtRVSogdCw/viewform
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