Повик за учесници: Тренинг курс за наставници за
младински активизам и волонтеризам за достапност на
ниво на заедницата
Место на проектот: Хотел Манастир, Берово
Датуми на проектот: 6.11 – 9.11.2022 година
Краен рок за пријавување: 30.10.2022 година

ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот „Млади агенти на промената“, финансиран од Европската Унија, го спроведува
Центар за интеркултурен дијалог во партнерство со Сојуз на извидници на Македонија и
Центар за истражувања и анализи - НОВУС од Струмица. Овој проект ги адресира
младинските иницијативи, активизмот и волонтерството како еден од клучните предуслови
за подобрување на демократијата и учеството на локалната власт, како и зајакнување и
сеопфатно директно вклучување на граѓаните во демократските процеси на локално ниво.
Проектот има за цел да го зголеми младинскиот активизам преку волонтирање со цел да
обезбеди сеопфатна социјална вклученост и развој на локалните заедници. Крајни
корисници на проектот се средношколци, студенти, младински активисти, млади, жени,
млади лица со попреченост, младински иницијативи, локални младински совети и локални
членови на заедниците на општините Центар, Куманово и Струмица како примарна целна
група, и уште 7 секундарни таргетирани општини во Северна Македонија.

Специфични цели на проектот:




Да се зајакнат неформалните мрежи на млади активисти и волонтери, за нивните
теренски капацитети пред локалните власти и граѓаните, како и во нивните
капацитети за мониторинг и застапување.
Да се изгради одржлив образовен систем во средните училишта за зајакнување и
поттикнување на младите и младинскиот активизам за нивните теренски капацитети
кон локалните власти и граѓаните, како и во нивните капацитети за мониторинг и
капацитети за застапување.

Проектните активности имаат за цел да постигнат четири главни резултати:

1. Воспоставен механизам за соработка на младите активисти и волонтери со
општините „пријатели на волонтерите“ во процесот на носење позитивни промени
2. Развиени компетенции и вештини на професорите во средните училишта преку
воспоставување програми за младински активизам на локално ниво преку
неформално образование
3. Млади луѓе со стекнати вештини за дејствување во локалните институции директно
и преку локалните младински совети
4. Подигната свест за важноста на младинските иницијативи, активизмот и
волонтерството на локално ниво

Проектот започна со реализација во март 2022 година и се очекува да биде завршен во
август 2024 година.

ЗА ТРЕНИНГ КУРСОТ
Центар за интеркултурен дијалог организира тридневен тренинг курс за наставници од
средните училишта од три општини за младински активизам и волонтеризам за достапност
на ниво на заедницата. Учесници на обуката ќе бидат 50 професори од средните училишта
од општините Куманово, Скопје и Струмица. За време на обуката, истите ќе стекнат знаења
за тоа како да развијат стратегии за да им помогнат на учениците да ги идентификуваат
прашањата за кои се страстни и како таа страст да ја претворат во активизам. Тие ќе научат
како да ги учат учениците за нивните односи со нивните локални заедници и како тие можат
да имаат активна улога во создавањето промени. Дополнително, тие ќе почнат да
дизајнираат проекти кои поттикнуваат и групна работа и критичко размислување и кои
учениците ќе можат да ги искористат за да изградат свест за различни теми, вклучувајќи ги
човековите права, екологијата, глад и др. По обуката, професорите ќе бидат добро
запознаени со придобивките од младинскиот активизам во училиштата и во заедницата.
Тие ќе можат да го истражат развојот на младите и како тоа изгледа внатре и надвор од
училницата, да испитаат како партиципативното акционо истражување може да се
искористи за да се вклучат учениците во општествените промени и да формулираат план за
спроведување на акциско истражување.

ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИТЕ:




Вработени во средно училиште;
Жители на општините Куманово, Скопје или Струмица;
Подготвени да придонесат со своето искуство на курсот за обука;





Мотивирани да го пренесат своето знаење од тренинг курсот за придобивките од
младинскиот активизам во училиштата и во нивните локални заедници;
Подготвени да работат со ученици на дизајнирање проекти кои се однесуваат на
младинските прашања во нивните локални заедници;
Може да присуствуваат на целото времетраење на тренинг курсот.

СМЕСТУВАЊЕ и ФИНАНСИИ:
Сите трошоци поврзани со сместување и храна ќе бидат покриени од организацијата
домаќин. Патните трошоци ќе бидат надоместени до износот на повратен автобуски билет.

Прашања?
Доколку имате прашања во врска со курсот за обука или процесот на аплицирање, можете
да не контактирате на andrijana@cid.mk и info@cid.mk

