
	
	

	

	

	

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ:	

	

 

5-та Школа 
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на омраза	

	

	

наменета за младински работници,	

 едукатори и активисти	

	

	

НОЕМВРИ	-	ДЕКЕМВРИ	
ОБУКА:	30.11	–	04.12.2016	

Берово	
	



	
	

Центарот	 за	 Интеркултурен	 Дијалог	 (ЦИД)	 со	 поддршка	 од	 Мисијата	 на	 ОБСЕ	 во	 Скопје,	 со	
задоволство	распишува	повик	за	учесници	за	5-та	Школа	против	говор	на	омраза.	

Центарот	за	 Interкултурен	Дијалог	5та	година	по	ред	огранизира	обука	за	младински	работници,	
студенти,	активисти	кои	се	мотивирани	да	ги	развијат	своите	вештини	во	справување	со	говорот	
на	омраза.				

Обуката	се	организира	во	три	дела.		

● Првиот	дел		се	реализира		во	период	од	10-ти	ноември	до	29-ти	ноември	кој	претставува	
онлајн	 запознавање	 на	 учесниците	 преку	 интерактивни	 активности	 и	 истражување	 на	
темата	во	своите	локални	средини	(средини	во	кои	живеат/дејствуваат).		

● Вториот	дел	претставува	обука	која	ќе	се	одржи	од	30ти	ноември	–	4ти	декември	2016	
во	 Берово.	 	 На	 обуката	 ќе	 се	 презентираат	 истажувањата	 на	 учесниците,	 ќе	 се	 одржат	
работници,	предавања	за	што	претставува	говор	на	омраза,	како	се	манифестира,	кои	се	
последиците,	вклучувајќи	го	и	криминалот	од	омраза	и	како	да	се	справуваме	со	него	и	
ќе	се	работи	на	планови	за	третата	фаза.		

● Третиот	дел	претставува	организирање	на	кратки	активности	на	учесниците	на	обуката	
во	средините	во	кои	работат	и	делуваат	во	врска	со	темата	на	обуката.	Овие	активности	
ќе	се	вклучат	во	годишниот	план	на	активности	на	Националната	кампања	против	говор	
на	омраза.	

Главна	цел	на	Школата	е	да	обучи	младински	работници,	едукатори	и		активисти	како	да	
се	справат	со	дискриминација,	нетолеранција,	говорот	на	омраза		и	подемот	на	насилство	
преку	користење	на	едукација	за	човекови	права.	Обуката	ќе	ја	подигне	свеста	за	ефектите	
кои	 говорот	 на	 омраза	 ги	 има	 врз	младите	 како	 превентива	 за	 криминал	 од	 омраза.	 Ќе	
оспособи	 20	 учесници	 да	 промовираат	 човекови	 права	 и	 да	 ги	 едуцираат	 младите	 за	
човекови	 права	 со	 цел	 активно	 да	 се	 вклучат	 во	 борбата	 против	 прекршувањата	 на	
човековите	права.	

Цели:	

● Подигање	на	свест	за	говор	на	омраза	и	неговите	можни	последици,	особено	за	младите	
луѓе	

● Претставување	на	концептот	на	образование	за	човекови	права	и	едукација	за	нив	

● Поттикнување	 на	 младите	 да	 ја	 изразат	 својата	 креативност	 со	 што	 ќе	 промовираат	
толеранција	и		вклученост,	преку	интернет	алатки	

● Запознавање	 на	 учесниците	 со	 придобивки	 и	 можности	 од	 активно	 граѓанство	 и	
охрабрување	на	младински	активизам	



	
	

Се	 очекува	 по	 обуката	 учесниците	 да	 станат	 мултипликатори	 кои	 ќе	 имаат	 улога	 да	 обезбедат	
едукативни	активности	за	човекови	права	во	училиштата	во	државата	и	да	 ја	подигнат	свеста	за	
говорот	на	омраза,	онлајн	дискриминација	и	како	да	го	превентираат	говорот	на	омраза.	

Профил	на	учесници:	

● Да	се	над	18	години	

● Да	 се	 во	 можност	 да	 учествуваат	 во	 текот	 на	 целата	 обука,	 и	 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	за	организирање	на	настан	и	за	човекови	права	

● По	 завршување	 на	 обуката	 да	 се	 во	 можност	 за	 реализација	 на	 кратка	 активност	 во	
околината	во	која	дејствуваат	

Обуката	се	реализира	од	страна	на	обучувачи	и	експерти.		

Начин	на	пријавување:	

Сите	 заинтересирани	 можат	 да	 се	 пријават	 преку	 потполнување	 на	 формулар	 за	 учество	 кој	
може	да	го	најдете	на	овој	линк:	

https://goo.gl/6BR5OS	

	Пријавите	треба	да	ги	поднесете	најдоцна	до	30-ти	Октомври	2016	година.	

За	дополнителни	информации	можете	да	не	контактирате	на	тел:	+389	78	719	117	

или	по	емаил	matej@cid.mk		и/или	florim@cid.mk	.	

На	учесниците	ќе	има	биде	доделен	сертификат	по	завршување	на	обуката		

	

За	Центар	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.		

	


