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За ЦЕТ платформа
Здружението за едукација и тренинг ЦЕТ платформа Скопје е доброволно,
непрофитно и невладино здружение на граѓани, формирано со слободно
здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на
своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и
локалните заедници, промоција и заштита на човековите права, како и заради
вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните и граѓанските
вредности, зајакнување на меѓуетничките односи, афирмација на младите во
општеството, промоција и заштита на медиумските слободи, права и стандарди
и економски развој на територијата на Република Македонија и пошироко, а во
согласност со Уставот и Законите.
ЦЕТ платформа е формирана во јануари 2016-та година од млади,
мотивирани, компетентни и искусни младински работници, младински лидери,
активисти и експерти кои се активни во граѓанскиот сектор и вклучени во
младинска работа од 2008-ма година.
ЦЕТ платформа Скопје е македонскиот огранок на CET platform мрежата
која има преставништва во Србија, Хрватска, Црна гора, Словенија, Косово,
Бугарија, Грција, Полска, Италија, Литванија и Босна и Херцеговина.
Преку својата работа, ЦЕТ платформа се обидува да го стимулира личниот,
професионален и општествен развој на младите, како и да поттикне нивно
активно и одговорно учество во општествените, културни, политички, образовни
и економски процеси.

Визија
Визијата на ЦЕТ платформа е остварување на поширок општствен
интерес, делување и остварување на цели во областите на граѓанското
општество, демократскиот поредок и институции, граѓанските вредности,
човековите права, медиумите, неформалното образование и ранливите
категории на граѓани во општеството.
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Основни цели и задачи
















развој на граѓанското општество, демократијата и демократските
институции
унапредување и заштита на човековите права, граѓанските вредности и
правата на ранливите категории на ѓраѓани во општеството
зајакнување на меѓуетничките и меѓурелигиските односи и
придонесување кон еднаквост и солидарност во општеството
унапредување и заштита на медиумските слободи, права и стандарди
промоција на неформалното образование меѓу граѓаните, особено меѓу
младите
поддршка на маргинализираните лица и придонесување кон нивно
социјално вклучување во општеството
понудување на помош на локалните и државните институции за
формулирањето на одговорни јавни политики
афирмација на младите во општеството и потикнување на нивно учество
во процесите на донесување одлуки
поттикнување и промоција на развој и знаење во областа на домашните,
регионалните, Европските и меѓународните односи и соработка
промоција и развој на креативноста, иновацијата и претприемништвото
промоција на одржливот развој и заштита на животната средина
градење на капацитети на граѓанското општество на домашно и
меѓунардоно ниво
унапредување на добротворството, волонтерството и активно учество на
граѓаните во општествениот, политичкиот и економскиот живот
воспоставување соработка со домашни и странски здруженија на граѓани,
фондации, единици на локалната самоуправа, државни институции и други
организации чии цели се компатибилни со целите на ЦЕТ платформа
други дејности од општествениот живот кои се од јавен интерес.

Целни групи




Млади луѓе на возраст од 15 до 30 години
Младински работници
Маргинализирани групи на граѓани
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Програмски задачи во 2017 година
За остварување на визијата и целите на Здружението, ЦЕТ платформа во
2017 година ги имаше следните програмски задачи:
1. Зголемување на бројот на членовите преку промовирање на организацијата
на локални активности организирани од други здруженија на граѓани, како и
промовирање преку социјалните мрежи.
2. Барања за донации и оперативни грантови од домашни и странски
организации, поединци, единици на локалната самоуправа, државните
институции или домашни и странски програми заради обезбедување на
средства за работа.
3. Учество на проекти како партнерска организација и соработка со домашни и
странски здруженија и организации, како и со преставници од граѓанскиот
сектор кои имаат исти или слични цели и задачи како и ЦЕТ платформа.
4. Испраќање на млади луѓе, младински работници и преставници на граѓански
организации на проекти и активности организирани од страна на нашите
странски партнерски организации.
5. Присуство на семинари, конференции, тркалезни маси и слични активности
кои обработуваат релеванти прашања за дејноста на Здружението на кои
настапивме со свои предлози, знаења, идеи и сугестии.
6. Развивање на соработка и склучување на партнерства со слични организации
од земјава и од странство.

Членство
Во 2017 година, ЦЕТ платформа имаше 15 активни членови и волонтери
кои припаѓаат на различни етнички, религиски и родови групи кои живеат во
Македонија.
Членовите имаат различни профили и искуства, меѓутоа повеќето од нив
се активни во младинска работа, неформално образование и граѓански
активизам од 2008-ма година како членови на различни организации. Тие биле
во улоги на учесници, асистенти, логистика, координатори и организатори на
разни локални, национални и меѓународни проекти на различни теми во рамки
на програмите: Млади во Акција, Европа за Граѓаните, Еразмус Плус и No Hate
Speech Movement. Повеќето од членовите на ЦЕТ платформа биле волонтери или
работеле за други непрофитни и невладини организации во Македонија, а некои
од нив биле волонтери (преку ЕВС програмата) во организации во други држави.
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Главни активности во 2017 година
Главните активности на ЦЕТ платформа во 2017 година беа
концентрирани кон меѓународната соработка, склучување на нови партнерства
и реализација на проекти во соработка со партнерски организации од странство.
На овие проекти, ЦЕТ платформа помагаше во фазите на подготовка,
реализација и овозможување видливост на проектните активности и резултати,
а на некои од нив заедно со партнерските организации ги пополнуваше
апликационите формулари, ја планираше програмата, подготвуваше и
координираше имплементацијата и евалуацијата на активностите на проектите
преку испраќање на свои обучувачи или проектни асистенти.
Во 2017 година, ЦЕТ платформа реализираше 33 меѓународни проекти во
соработка со преку 200 странски организации. На овие проекти, ЦЕТ платформа
испрати 123 млади луѓе, младински работници, свои членови и волонтери, како
и преставници на други граѓански организации од Македонија.
Број и тип на реализирани проекти:






19 обуки (training courses)
5 подготвителни состаноци за младински размени (advance planning visit)
7 младински размени (youth exchanges)
1 активност за градење на партнерства (partnership building activity)
1 семинар

Овие активности беа реализирани во следните држави: Хрватска, Србија,
Романија, Грција, Бугарија, Црна Гора, Полска, Турција, Англија, Италија,
Португалија, Кипар.
Сите реализирани проекти во кои ЦЕТ платформа беше вклучена беа
финансирани преку програмата Еразмус+ на Европската Унија.
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Листа на реализирани меѓународни проекти во
периодот од 01.01 до 31.12.2017

Вид на проект

Име на проект

Место

Дати

Број на
учесници

Семинар

No Limits!

Џаково, Хрватска

4-11 февруари

3

Обука

European Values and Youth 2

Белград, Србија

12-18 март

3

Подготвителен
состанок

CREATE - Combating Racism in Europe
by Art and Theatre

Рамнику Валчеа,
Романија

16 - 19 март

1

Младинска
размена

Young Europeans for Active Citizenship

Солун, Грција

19 - 28 март

5

Обука

TOTAL Lab

Узана, Бугарија

03 - 10 април

2

Обука

Gamification for Balkans

Будва, Црна Гора

18 - 25 април

3

Обука

Unlock your NGO's potential through
Coaching

Узана, Бугарија

20 - 28 април

4

Младинска
размена

CREATE - Combating Racism in Europe
by Art and Theatre

Рамнику Валчеа,
Романија

08 - 17 мај

7

Обука

Active Citizenship Training

Крајова, Романија

15 - 22 мај

4

Обука

Nature as a teacher - eco-centric
development in youth work

Гудевица, Бугарија

22 - 31 мај

2

Обука

No Limits! 2

Кшижова, Романија

28 мај - 5 јуни

3

Обука

I am HUMAN, I have RIGHTS!

Гура Хуморулуи,
Романија

1 - 10 јуни

3

Активност за
градење на
партнерства

Partnership building activity for
successful Erasmus+ projects

Истанбул, Турција

8 - 16 јуни

2

Младинска
размена

Diversity In visual Arts (DIVA)

Солун, Грција

11 - 22 јуни

5
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Обука

Youth Workers for Minority Youth
Inclusion

Истанбул, Турција

16 - 24 јуни

4

Обука

GYPSI - Generation of Youngsters
Promoting Social Inclusion

Рамнику Валчеа,
Романија

6 - 15 јули

4

Обука

Creativity Tools for Youth Work Training
course on Storytelling

Глостер, Англија

19 - 27 јули

4

Младинска
размена

You are different but seen through my
eyes

Узана, Бугарија

22 - 30 август

8

Младинска
размена

GYPSI - Generation of Youngsters
Promoting Social Inclusion

Рамнику Валчеа,
Романија

30 август - 9
септември

10

Подготвителен
состанок

Changes of Eternal Exodus

Беневенто, Италија

7-10 септември

1

Подготвителен
состанок

We Stand for Gender Equality

Коимбра, Португалија

11 - 14 септември

1

Обука

Creativity Tools for Youth Work, Training
Course on Theatre

Глостер, Англија

11 - 19 септември

4

Подготвителен
состанок

Raise your voice

Бањакавало, Италија

18 - 21 септември

1

Обука

The Peace project

Ловброу, Англија

15 - 24 септември

4

Младинска
размена

We Stand for Gender Equality

Коимбра, Португалија

3 - 10 октомври

6

Младинска
размена

Changes of Eternal Exodus

Беневенто, Италија

07 - 15 октомври

6

Обука

Social Entrepreneurship Training

Узана, Бугарија

9 - 17 октомври

3

Младинска
размена

Raise your voice

Бањакавало, Италија

16 - 23 октомври

5

Обука

Virtual Youth Workers

Кшижова, Полска

14 - 21 октомври

3

Обука

Creativity Tools for Youth Work Training
course on Music

Глостер, Англија

19 - 27 октомври

5

Подготвителен
состанок

Hands Up for Nature

Неа Каликратија,
Грција

27 - 30 октомври

1

Обука

Turn into powerful youth worker through
media technology

Ларнака, Кипар

11 - 19 ноември

3

Обука

Training on Acceptance of Minorities
and Against Marginalization

Солун, Грција

1 - 10 декември

3
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Финансиски извештај за активности за 2017 година
Приливи
Прилив на пари за рефундација на патни
трошоци за учесници на проект

15.074 ден

Ангажирање на предавач и проектен
асистент за Еразмус+ проект

134.970 ден

Вкупно

150.044 ден

Одливи
Рефундација на патни трошоци за
учесници на проект
Договори за дело за работа на
Еразмус+ проект
Сметководствени услуги
Персонален данок на доход
Банкарски провизии
Вкупно
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13.235 ден
117.800 ден
3.000 ден
14.559 ден
1.414 ден
150.008 ден

