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 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 и 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. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 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. 
 
 
 
 

               За ЦЕТ платформа 

               Визија 
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 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. 
 
 
 
 
 

 
 

 Млади луѓе на возраст од 15 до 30 години 
 Младински работници 
 Маргинализирани групи на граѓани 

 
 
 
 
 

               Основни цели и задачи 

               Целни групи 
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 За остварување на визијата и целите на Здружението, ЦЕТ платформа во 2019 
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. 
 
 
 
 

 
  
 
 Во 2019 година, ЦЕТ платформа имаше 20 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 домашни и странски непрофитни и 
невладини организации во Македонија, а некои од нив биле волонтери (преку ЕВС 
програмата) во организации во други држави. 

 
 

               Програмски задачи во 2019 година 

               Членство 
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Главните активности на ЦЕТ платформа во 2019 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 2019 година, на локално ниво, ЦЕТ платформа реализираше 2 национални 
проекти кои се состоеа од повеќе активности и на кои учество земаа голем број на 
граѓани, особено млади лица. 
 
Првиот проект „Здружение за посилно граѓанско општество“ беше реализиран во 
периодот од 1-ви  јануари до 31-ви јуни со финансиска поддршка од Агенцијата за млади 
и спорт. 
 
Вториот проект „Денови на традицијата“ беше реализиран во септември и октомври со 
финансиска подршка од Министерството за Економија. 
 

Во 2019 година, ЦЕТ платформа реализираше 30 меѓународни проекти во 
соработка со преку 200 странски организации. На овие проекти, ЦЕТ платформа 
испрати 95 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) 
 4 младински размени (youth exchanges) 
 4 семинари (seminars) 
 2 почетни состаноци за проекти (kick-off meetings) 
 1 активност за градење на партнерства (partnership building activity) 

 
Овие активности беа реализирани во следните држави: Украина, Полска, Грција, 
Шпанија, Португалија, Англија, Романија, Кипар, Турција, Хрватска, Бугарија, Естонија, 
Италија, Австрија. 
  
Сите реализирани проекти во кои ЦЕТ платформа беше вклучена беа финансирани 
преку програмата Еразмус+ на Европската Унија. 
 

               Главни активности во 2019 година 
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 Во ноември 2018 година, ЦЕТ платформа поднесе предлог-проект „Здружени за 
посилно граѓанско општество“ до Агенцијата за млади и спорт кој беше одобрен за 
финансирање во декември 2018.  
 
Проектот се реализираше на различни локации во Скопје во периодот од јануари до 
јуни 2019 година и целеше кон информирање на здруженијата на граѓани за различните 
европски и регионални програми кои нудат финансиски средства за организирање 
разни активности и проекти на различни теми, мотивирање на младите и презентирање 
на придобивките од волонтирањето и различните можности и програми кои нудат 
младинско учество, развој и едукација.  Проектот целеше и кон здружување на 
здруженијата на граѓани и фондации во формални или неформални мрежи на 
здруженија со цел организација на активности и заедничко подготвување апликации за 
финансиски средства од програми од ЕУ, регионални иницијативи или 
локални/национални програми. 
 
Целна група на проектот беа граѓански организации од Скопје и млади лица на возраст 
од 16 до 30 години, односно млади лица или неформални групи на граѓани кои се 
заинтересирани да основаат свои здруженија на граѓани и понатаму да се вклучат и 
аплицираат во овие програми. 

 
Главните преоритетни цели од овој проект за младинско учество и младинско 
информирање, зголемување на бројот на изворни младински иницијативи и 
здружувања како и достапност и транспарентност на информации од интерес на 
младите за остварување на нивните потреби  кои беа постигнати при реализација на 
проектните активности. 
 
ЦЕТ платформа од спроведените активности во рамките на проектот успеа да ја иницира 
важноста на поголема вклученост на младинските организации и младите во 
активностите на  институциите како и активна партиципација во програмите на 
Европската унија. Создадена е база на активисти кои преку граѓанскиот сектор активно 
би се вклучиле во подобрување на младинската вклученост и иницијативност. 

 
Со реализација на проектните активности се подобрија личните и професионални 
знаења на учесниците: за Европските и регионалните програми, можностите кои ги 
нудат тие програми, критериумите за учество, начинот на аплицирање за финансиска 
подршка, потребна документација и регистрација, практични знаења за пишување 
проекти за различни програми, менаџирање на активности и проекти, различни 
пристапи во работата и организирање на активностите на здруженија на граѓани, работа 
во мешани групи од различни генерации итн.  
 

               Проект „Здружени за посилно граѓанско општество“ 
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Учесниците стекнаа компетенции и професионални вештини за пишување на проекти, 
менаџирање и водење на активности и проекти, комуникациски, презентирачки, 
интерперсонални и лидерски вештини, тимска работа и работа во групи. Проектот 
овозможи креирање на платформа за запознавање со работата и активностите на 
вклучените здруженија со цел формирање  на неформална или формална партнерска 
мрежа на здруженија на граѓани кои можат заеднички да организираат идни активности 
или да си понудат помош и подршка во различните сфери од нивното делување. 
 
Проектот беше и во фокус на медиумското известување, каде ЦЕТ платформа ја пренесе 
идејата за проектот, но и акцентираше потреба за соработка на граѓанскиот сектор со 
институциите со цел подобро граѓанско општество кое се гради врз демократските 
принципи на отвореност и транспарентност. На работилниците активно учество земаа 
над 100 учесници, и покажаа голема заинтересираност за креирање силно младинско 
јадро преку граѓанскиот сектор.  
 
Преку реализација на проектните активности успешно ги постигнавме поставените 
цели: 
 

1. Информирање на здруженија на граѓани и млади за различните европски и 
регионални програми кои нудат финансиски средства за организирање или 
учество во разни активности и проекти на различни теми 
 

2. Понудување на знаења, искуства, практични примери и вештини на граѓанските 
здруженија за како да се регистрираат, соберат потребна документација, 
пишуваат проекти и апликациони формулари за различни програми, 
 

3. Понудување на извори за тоа каде да се најдат повеќе информации за овие 
програми и за тоа кои се контакт центрите или координатори на истите. 
 

4. Развивање на партнерства и формални или неформални мрежи на здруженија на 
граѓани, 
 

5. Информирање на младите за можностите за вклучување во работата на 
здруженијата на граѓани, како и информирање за придобивките од учеството на 
локални, регионални и интернационални проекти и програми, 
 

6. Мотивирање на младите да волонтираат и промовираат можности и програми 
кои нудат младинско волонтирање или активно учество.  
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Првата работилница беше организирана  на 16-ти февруари во просториите на Мала 
Станица, објект на Националната Галерија на Северна Македонија каде претседателот 
на ЦЕТ платформа Бојан Коцевски, на 20 учесници активни членови на неколку НВО 
организации, им ја презентираше идејата за проектот и неговото влијание во 
општеството.  
 
Учесниците преку интерактивна комуникација потврдија дека невладиниот сектор се 
соочува со недостаток на информации кои ќе овозможи транспарентна и еднаква 
можност на градење на внатрешен капацитет на организациите. Се лоцираа и низа 
проблеми со кои се соочуваат младите кои се трудат да бидат активни чинители во 
носењето на одлуки во општеството. Според нив неинформираноста и недоволните 
вештини за аплицирање на проекти ги замрзнува активностите на матичните 
организации. 
 
 
На втората работилница која се организираше на 2-ри март во социјалниот центар 
Дуња, активно учествуваа над 30 учесници, а обучувачот Кире Василев, активист и 
политиколог, ја потенцираше важноста за грасрут активизмот и низ мултимедијални 
алатки прикажа како се креираат активности кои се иницирани од граѓани и  нивното 
влијание во секојдневното живеење.  
 
Обучувачот успеа да ја доближи целта на активистичките иницијативи и преку примери 
се обиде да ги објасни начините за покренување прашања во јавноста. Се осврна и на  
нивно адресирање до релевантните институции и други чинители засегнати од 
проблемите.  
 
Работната група покажа голема заинтересираност за ваквиот начин на граѓанско 
здружување, но укажа на потребата од поголема иницијативност на граѓанскиот сектор 
за организирање обуки кои ќе им помогнат на граѓаните да стекнат вештини за градење 
на успешни кампањи. Учесниците потенцираа дека треба да бидат информирани за 
алатките на грасрут движењата, но да се работи и на поголема освестеност кај 
граѓаните за покренување на прашања од јавен интерес во општеството. Учесниците 
создадоа свои идејни проекти и потенцираа актуелни проблеми кои можат да се 
адресираат преку грасрут здружување. 
 
 
Во рамките на проектот, на 23-ти март беше реализирана посета на Агенцијата за млади 
и спорт, како и еднодневна работилница на која учествуваше и Александра Дичевска, 
претставник на АМС. На околу 30 учесници им беше пренесена важноста и идните 
заложби на АМС во однос на креирањето на младинските политики и младинското 
учевство, како и изготвувањето на Законот за млади.  

               Главни активности од проектот: 
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ЦЕТ платформа даде можност учесниците директно да постават прашања кои ги 
засегаат граѓанските организации и  имаа можност да слушнат за различните форми и 
европски практики за младинско учество, како и да направат рефлексија на нивното 
лично учество во општествените работи и процесот на донесување одлуки. Учесниците 
дискутираа и за проблемите кои го попречуваат младинското учество и споделија идеи 
и препораки за нивно надминување. 
 
 
Завршниот настан беше организиран во објектот Мала станица на 13-ти април каде 
беше претставена  програмата Еразмус+ на Европската Унија и нејзините можности за 
младите и граѓанските организации.  
 
Обучувачот Бојан Коцевски ги објасни целите и приоритетите на Еразмус+, нејзините 
клучни акции и можности, а истовремено детално го објасни и начинот за аплицирање 
на проекти, за кој учесниците побараа да се спроведат дополнителни работилници на 
кои активно би пишувале проектни идеи за кои би добиле менторство и фидбек.  
 
На работилницата беа разработени и идеи за проекти за кои беа изработени скици за 
идно реализирање. Учесниците покажаа голема заинтересираност, но истовремено 
изразија потреба од дополнителен водич, практични совети и конкретни успешни 
примери за олеснување  на апликативниот процес кои би го овозможила Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност, институција која ја координира 
програмата Еразмус+ во Република Северна Македонија. 
 
 
Во рамки на проектот, на 17-ти април, 10 учесници беа во посета на Националната 
агенција за европски образовни програми и мобилност каде присуствуваа на инфо 
настан за новата програма „Европски солидарен корпус“ - ЕСК, на Европската комисија. 
При посетата, учесниците дознаа за значењето на Европскиот солидарен корпус за 
развојот на волонтерството и солидарноста на национално и интернационално ниво. 
Присутните научија за начинот на аплицирање и критериумите за користење на 
програмата „Европски солидарен корпус“. Посебно беше потенцирано, до идните 
апликанти, во своите проектни активности да ги вклучуваат младите со помали 
можности и посебни потреби. 
 
Присутните детално беа запознати и со т.н. Волонтерски активности и Солидарни 
проекти и начинот на аплицирање за ознака за квалитет, која е предуслов за 
апликантите кои сакаат да аплицираат за волонтерски проекти, што ќе бидат достапни 
и отворени за аплицирање во Националната агенција за европски образовни програми 
и мобилност. 
 
Учесниците имаат можност да поставуваат прашања за новата програмата ЕСК, но и за 
програмата Еразмус+ која истотака е координирана од Националната Агенција. 
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 Во март 2019 година, ЦЕТ платформа поднесе предлог-проект „Денови на 
традицијата“ до Министерството за Економија кој беше одобрен за финансирање во 
јули 2019.  
 
Со овој проект, поточно со реализацијата на манифестацијата „Денови на традицијата„ 
се овозможи промоција на културно-историското богатство на општина Крива Паланка, 
а со тоа унапредување и развој на туризмот на североисточниот плански регион. 
ёСамата манифестација содржеше промоција на стари занаети и промоција на стари 
традиционални рецепти за храна од нашата држава, кои на овој проект му даваат една 
друга дополнителна  димензија во насока на негување, заштита и зачувување на 
културните традиционални вредности. Општина Крива Паланка беше избрана за место 
на реализација на ваков вид на манифестација, затоа што општина Крива Паланка е 
место кое поседува значајна културно-историска традиција.  
 
Проектот обезбеди вклучување на претставници од Здруженија на граѓани кои негуваат 
стари занети, индивидуални занаетчии, претставници од Здруженија на жени и 
пензионери кои негуваат стари традиционални рецепти, како и други заинтересирани 
граѓани од целата држава. Исто така на манифестацијата беа поканети и претставници 
од бизнис секторот, граѓански друштва и организации, како и претставници од 
локалните власти, а преку реализација на проектните активности бенефит од целиот 
проект има целокупното население од општина Крива Паланка, па и пошироко во 
целиот североисточен плански регион.  
 
Проектот беше реализиран во месец септември и месец октомври 2019 година, со што 
најпрвин се пристапи кон подготовка, печатење и дистрибуција на флаери/покани и 
промотивни материјали, пријавување и избор на учесници во манифестацијата, како и 
други подготвителни активности во контекст на главниот настан на проектот. На првиот 
ден од манифестацијата се одржи работилница и презентација на стари занаети 
(копаничарство, изработка на накит, преработка на кожа и сл.) со вклученост на 
индивидуални занаетчии и претставници на Здруженија кои негуваат стари занети од 
целата држава. На настанот учествуваа заинтересирани граѓани, но и претставници на 
бизнис секторот, локалната самоуправа и други.  
 
Вториот ден од манифестацијата беше работилница и презентација на стари 
македонски традиционални рецепти на храна (туршија, ајвар, пинџур, слатко, равании и 
сл.) со вклученост на вешти лица и претставници на Здруженија на жени, пензионери и 
пензионерски клубови. И овој настан беше од отворен карактер, односно истиот го 
следеа заинтересирани граѓани, претставници на бизнис секторот, локалните 
самоуправи од регионот и други. 
 
За време на проектот како клучен проблем за развој на туризмот во општина Крива 
Паланка беше нотирано дека е тоа што граѓаните во нашата земја многу малку имаат 
познавање за природните богатства и културно-историското богатство на општината.  

               Проект „Денови на традицијата“ 
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Затоа приоритетна потреба е што поголема презентација и промоција на културно-
историската традиција и туристичките можности кои ги нуди општина Крива Паланка. 
Самата општина не располага со некои развиени стопански капацитети и затоа туризмот 
може многу да придонесе во подобрување на квалитетот на живот на населението и 
јакнење на економската моќ на домаќинствата во општината. За таа цел значајно е да се 
работи на претставување на општината пред релевантни групи на интерес, како што се 
ентузијасти кои веруваат и практикуваат негување и развивање на традиционални 
вредности, како и сите оние граѓани кои сакаат да запознаат, видат и проучуваат 
културно-историско богатство. 
 
Реализацијата на овој проект на долгорочен план ќе придонесе за промовирање на 
туристичките можности на општина Крива Паланка и можност за нејзино вклучување во 
туристичките понуди на туристичките агенции, но овозможи и многу лица директно да се 
запознаат со културно-историското богатство на Крива Паланка и истите ќе можат да ги 
пренесат на останати лица и граѓани-потенцијални туристи и посетители на општина 
Крива Паланка. Идејата е оваа манифестација е да започне традиционално да се 
одржува секоја година, со можност за проширување на активностите, а самата 
манифестација која е од национален карактер да премине во манифестација од 
регионален или меѓународен карактер. 

 
 
 
 
 
Активност 1 – Подготовка, печатење и дистрибуција на промотивен флаер/покана – во 
првата половина од месец септември; 
 
Активност 2 – Подготовка, печатење и дистрибуција на промотивен материјал во првата 
половина од месец септември; 
 
Активност 3 - Јавен повик за занаетчии и здруженија на стари занаети за учество во 
манифестацијата. Повикот беше дистрибуиран преку социјалните мрежи, но и со 
директни контакти со занаетчии и здруженија во втората половина од месец септември; 
 
Активност 4  – Јавен повик за здруженија на жени, пензионерски здруженија и клубови за 
учество во манифестацијата. Повикот беше дистрибуиран преку социјалните мрежи и со 
директни контакти со здруженијата и други ентузијасти во втора половина на септември; 
 
Активност 5 – Реализација на целодневна работилница и презентација на стари занаети 
(копаничарство, кожар, изработка на накит и сл.) одржана на 5-ти октомври. Секој учесник 
имаше свој посебен штанд каде што го изработуваше и го презентираше својот занает, а 
исто така на секој штанд имаше и веќе готови производи од конкретниот занает. 
 
Активност 6 – Реализација на целодневна работилница и презентација на стари 
традиционални рецепти (туршија, ајвар, пинџур, раванија, слатко, макало и сл) на 6-ти 
октомври. Секој учесник имаше свој посебен штанд со потребните реквизити  каде што 
изработуваше и презентираше одреден рецепт. 
 
Активност 7 – Подготовка на наративен и финансиски извештај од проектот-во втората 
половина од месец октомври. 

               Реализирани активности 
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Вид на проект Име на проект Место Дати 
Број на 

учесници 

Пoчетен 
состанок 

European Mobility Dream - EU MODE Лвив, Украина 21 - 23 јануари 1 

Обука 
Deep Democracy - Fostering 
Respect in Group Facilitation 

Кшижова, Полска 21 - 28 февруари  3 

Обука European Mobility Dream - EU MODE Трикала, Грција 24 февруари - 3 март 2 

Младинска 
размена 

The limits of your language are the 
limits of your world 

Гранада, Шпанија 31 март - 7 април 6 

Обука 
Social Inclusion of Young People with 
Fewer Opportunities through Sports 

Функал, Португалија 3 - 11 април 3 

Обука 
New Faith in the Future: Inter-

religious Dialogue and Youth Work: 
Indian Religions 

Глостер, Англија 1 - 9 април 4 

Обука Youth Activators in Harmony Јагниатков, Полска 9 - 17 април 2 

Младинска 
размена 

European Mobility Dream - EU MODE Кшижова, Полска 12 - 19 април 6 

Обука 
Be Well - Mental Wellbeing in Youth 

Work 
Кшижова, Полска 10 - 17 мај 3 

Обука 
Entrepreneurship Training for 

Women in Rural Areas 
Крајова, Романија 22 - 31 мај 3 

Обука 
Training of Youthworkers on Conflict 

Resolution 
Паралимни, Кипар 30 мај - 8 јуни 3 

Обука 
Un-labelling, a TC about 

discrimination and acceptance 
Толедо, Шпанија 7 - 14 јуни 2 

Обука Be in the Right(s) Place! Трикала, Грција 7 - 16 јули 3 

Обука 
New Faith in the Future: Inter-

religious Dialogue and Youth Work: 
Sufism & Islam 

Глостер, Англија 16 – 24 јули 4 

               Реализирани меѓународни проекти во 2019 година 
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Обука 
Increasing Youth Employment 

Opportunities Through Innovative 
Non Formal Approaches 

Кајсери, Турција 2 - 10 август 3 

Обука Either Innovate or Disappear Самсун, Турција 18 - 23 август 3 

Семинар Let's Get Online Јагниатков, Полска 7 - 12 септември 2 

Семинар European Mobility Dream - EU MODE Џаково, Хрватска 20 - 26 септември 2 

Обука 
SMILE! - Positive psychology for 
inclusion of marginalized youth 

Гудевица, Бугарија 26 септември - 4 октомври 3 

Семинар United for Diversity and Inclusion Солун, Грција 5 - 12 октомври 4 

Младинска 
размена 

The Road to Success of Future 
Leaders 

Узана, Бугарија 12 - 20 октомври 5 

Обука 
New Faith in the Future: Inter-

religious Dialogue and Youth Work: 
Chinese Religions 

Глостер, Англија 15 - 23 октомври 4 

Обука 
Rites of Passage: Youth Worker Tools 

for Change Глостер, Англија 6 - 15 ноември 4 

Обука 
Youth workers for Peaceful Conflict 

Transformation 
Пампорово, Бугарија 12 - 20 ноември 3 

Младинска 
размена 

HQ Leader Палмсе, Естонија 13 - 21 ноември 5 

Обука Youth Work for Equality and Unity Касерта, Италија 16 - 24 ноември 3 

Активност за 
градење на 
партнерства 

Sport as a tool for social inclusion 
and active citizenship 

Виена, Австрија 18 - 23 ноември 2 

Семинар Let them be heard Брага, Португалија 18 - 25 ноември 2 

Почетен 
состанок 

Living Spaces Леида, Шпанија 29 ноември - 2 декември 2 

Обука 
Everybody is Welcome! Inclusive 

methods of youth work 
Кшижова, Полска 2 - 10 декември 3 
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1. Почетен состанок за КА2 проект „European Mobility Dream“  | Лвив, Украина | 21 - 
23 јануари 
 
Почетен состанок за започнување на проектот „European Mobility Dream” чија главна цел 
е да придонесе за информирање и едукација на младите во Европската Унија и Источна 
Европа за европските можности за мобилност и европските вредности преку 
зголемувањето на капацитетите на младинските организации и компетенциите на 
нивните младински работници. На состанокот зема учество претседателот на ЦЕТ 
платформа Скопје заедно со преставници од другите организации од Украина, 
Хрватска, Полска, Грција, Италија, Грузија, Ерменија, Молдавија и Белорусија. На 
состанокот организациите се запознаа меѓу себе, разговараа за нивните задачи и 
одговорности, се договорија за роковите за реализација на проектните активности, ги 
дефинираа практичните и технички работи и разговараа за други елементи на проектот. 
 
Повеќе информации: www.eumode.wordpress.com  
 
2. Обука „Deep Democracy - Fostering Respect in Group Facilitation“ | Кшижова, 
Полска | 21 - 28 февруари 
 
Главна цел на проектот е да ги научи претставниците на партнерите организации за 
концептот на Deep Democracy и да им овозможи да спроведат поефикасни локални 
активности и соодветна реакција на какви било знаци на радикализам или екстремизам 
во нивните локални заедници. Главниот исход на проектот е зголемување на обемот на 
активности реализирани од страна на партнерски организации и други невладини 
организации кои користат методи на Deep Democracy, со што ќе се намалат 
радикалните тенденции кај младите, а во исто време и да се промовира социјалната 
кохерентност во Европа. На обуката учествуваа 3 преставници од ЦЕТ платформа.  
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1184375808397652  
 
3. Обука „European Mobility Dream: Introduction to European mobility and European 
values“ | Трикала, Грција | 24 февруари - 3 март 
 
На обуката учествуваа 30 учесници, младински работници и младински лидери од 
вклучените организации, мотивирани да спроведат неформални активности за 
едукација на младите од нивните локални заедници во врска со можностите за 
европска мобилност и европски идентитет. Преку различни активности, базирани на 
методите на неформално образование, учесниците разменија искуства, ги презентираа 
тековните ситуации во нивните земји и научија за концептите на европски вредности, 
европската интеграција и европско граѓанство. На обуката учествуваа 2 преставници од 
ЦЕТ платформа. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1185636414938258  
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4. Младинска размена „The limits of your language are the limits of your world“ | 
Гранада, Шпанија | 31 март - 7 април 
 
Шест претставници од ЦЕТ платформа учествуваа на младинската размена која 
промовираше учење на јазици и јазична разновидност со тоа што на младите учесници 
од различни култури им се даде можност да соработуваат и активно да учествуваат во 
програмата. Главна цел на размената беше да ги охрабри младите да станат полиглоти 
и на тој начин да создадат подобра иднина за себе, лично и професионално. Со учење 
зборување на повеќе јазици, младите можат да бидат пофлексибилни, поконкурентни и 
подготвени за предизвиците што ги носат модерните општества. Младинската размена 
помогна полесно да се разбијат стереотипите за различните култури и понуди начини и 
алатки за полесно учење на јазици, па истовремено на тој начин ги зголеми и можности 
за вработување на учесниците. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1210539212447978  
 
5. Обука „ Social Inclusion of Young People with Fewer Opportunities through Sports“ 
| Функал, Португалија | 3 - 11 април 
 
Целта на проектот беше да се обучат младински работници и споделат со нив 
методологии за користење на спортот како едукативен метод за постигнување на 
специфични цели со целни групи кои имаат помали можности или се маргинализирани. 
Обуката покажа дека спортот е корисен за младите луѓе на повеќе начини, бидејќи не 
само што придонесува за нивното физичко здравје, туку и им дава искуство и вештини 
кои се неопходни за секојдневниот живот, како што се лидерство, тимска работа, фер 
игра, соработка, справување со различни видови предизвици и работа фокусирана кон 
постигнување на цели. Обуката, исто така им овозможи на учесниците да развијат 
европски спортски тематски активности за млади луѓе со помалку можности преку 
европските младински програми. На обуката учествуваа 3 наши преставници. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1211779695657263  
 
6. Обука „New Faith in the Future: Inter-religious Dialogue and Youth Work: Indian 
Religions“ | Глостер, Англија | 1 - 9 април 
 
Целта на оваа обука на која испративме 4 преставници беше да понуди вовед во 
религиозните традиции на Индија и да се погледнат нејзините значења и важност за 
младите европјани денес. Активностите на обуката се фокусираа на три главни области: 
1) вовед во потеклото, филозофијата и практиките на индиските религии; 2)пристапи кон 
клучните прашања од индиската и јужноазиската култура, особено важни за европската 
младинска работа (на пр. лидерство, политички ангажман и одржливост на животната 
средина, како и личен развој и благосостојба); и 3) меѓуверски дијалог, неговите цели, 
техники, алатки и како да се направи тоа во сопствен контекст. На овој начин, обуката се 
осврна на растечкиот национализам, расизам и чувство на незаинтересираност низ 
цела Европа, преку корективниот поглед на мулти-верското разбирање. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1214682762033623  
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7. Обука „Youth Activators in Harmony“ | Јагниатков, Полска | 9 - 17 април 
 
Главната цел на проектот беше да понуди знаење на младинските работници за како да 
го пронајдат, изнесат и да го подигнат потенцијалот на младите луѓе преку работа со 
глас, движење и користење импровизации со цел да им помогнат на младите да ја 
пронајдат својата внатрешна хармонија, рамнотежа и меѓусебно разбирање. Методите 
кои беа користени при обуката вклучуваа: основи на AcroYoga, PlayFight, контакт 
импровизација, говорна работа, едноставна и полифонска песна, ритамирање, 
репродукција на глас и елементи на mindfulness. На обуката учествуваа 2 преставници 
од ЦЕТ платформа заедно со 22 преставници од други организации од 5 држави. 
 
Повеќе информации: www.yahbyysc.wordpress.com  
 
8. Младинска размена „European Mobility Dream: I am free European“ | Кшижова, 
Полска | 12 - 19 април 
 
На младинската размена учестуваа 60 млади и младински лидери, меѓу кои и 6 од 
нашата организација. Младинската размена имаше за цел да ги едуцира младите за 
различни европски младински теми меѓу кои најважните беа за европска мобилност, 
миграции, социјална инклузија и младинско учество. За време на размената беше 
направена симулација на работата на Европскиот парламент при што учесниците беа 
поделени во различни политички фракции, работни групи и други реални поделби во 
парламентот. На овој начин тие имаа можност да дебатираат и дискутираат за различни 
теми, но истовремено и да научат за процесот на донесување одлуки, учеството на 
младите, водење кампањи, комуникација со јавност, лобирање, застапување и 
интеркултурно учење. 
 
Повеќе информации:  www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1218622648306301  
 
9. Обука „Be Well - Mental Wellbeing in Youth Work“ | Кшижова, Полска | 10 - 17 мај 
 
Заедно со учесници од 8 други земји, 3 наши преставници имаа можност да научат 
повеќе за младинска работа во областа на менталното здравје, со акцент на 
признавање и брза реакција во критични ситуации. Младински работници, едукатори, 
луѓе кои работат активно со млади, наставници, социјални работници, психолози и 
социолози открија различни пристапи на неформално образование кои може да се 
користат за отворање на перспективи и поддршка на младите луѓе, како и за 
подобрување на локалните средини. Учесниците ги зајакнаа партнерствата меѓу 
вклучените организации, развија нови проектни идеи, создадоа нови партнерства и 
исто така научија повеќе за можностите од програмата Еразмус + на Европската унија. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1241095526059013  
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10. Обука „Entrepreneurship Training for Women in Rural Areas“ | Крајова, Романија | 
22 - 31 мај 
 
Главни цели на проектот беа да се опремат 32 младински работници со методи за 
рурално претприемништво за маргинализирани рурални жени и да се промовира 
еднаквоста меѓу жените и мажите на пазарот на трудот. За време на обуката, 3 наши 
преставници заедно со другите учесници научија како да направат бизнис план и кои се 
чекорите при започнување на сопствен бизнис.  
 
11. Обука „Training of Youth workers on Conflict Resolution“ | Паралимни, Кипар |  
30 мај – 8 јуни 
 
Младински работници од 10 европски земји земаа учество на оваа обука која им понуди 
имплементација на неформални алатки и методи (симулации, медијација и активно 
слушање, надворешни активности, сесии базирани на театар, рефлексија) за 
препознавање на конфликти, како да се превенираат и да се решат одредени случи. 
Согласно ова, цели на проектот беа: зголемување на вештините кај учесниците за 
менаџмент и решавање на конфликти, развивање на самодоверба при превенирање и 
решавање на неочекувани конфликти и дискиминирачки акти, создавање продукти и 
материјали како добри примери за соработка, да им се овозможи развивање на 
стратегии и активности за справување со конфликти, да се зголеми нивната свесност за 
важноста на рано препознавање и решавање на конфликтни ситуации. ЦЕТ Платформа 
беше претставена од тројца волонтери. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1258917270943505 
 
12. Обука „Un-labelling, a TC about discrimination and acceptance“ | Толедо, Шпанија 
| 7 – 14 јуни 
 
На оваа обука беа присутни 16 младински работници чија цел е да станат подобри 
примери за младите во нивната држава во борбата против радикализацијата и 
интолеранцијата, истовремено овозможувајќи им на овие млади и организациите кои 
тие ги претставуваа можност да ги зголемат нивните интеркултурни димензии и 
способности да ги прифатат различностите. Ова се постигна преку работилници на кои 
се работеше кон тоа да се разберат и прифатат различностите за да се избегнат 
предрасуди, конфликти, говор на омраза, да се разберат емоциите кои стојат позади 
овие човечки односи за да се превенира дискриминација и насилство. На учесниците им 
беа пренесени алатки, вештини и методи за препознавање дискриминирачки 
однесувања и справување со истите кои ќе им помогнат во нивната работа со млади 
лица и врсници. ЦЕТ Платформа беше претставена со 2 учесници. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1262102470624985 
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13. Обука „Be in the Right(s) Place!“ | Трикала, Грција | 7 – 16 јули 
 
Главните цели кои беа поставени за овој проект и постигнати од страна на младинските 
работници се: промоција на соработка и толеранција помеѓу млади лица од различни 
држави, охрабрување на младите да решаваат проблеми на дисктриманција преку 
креативни алатки, да се подобрат методите кои се користат за борење со расизмот во 
вклучените земји, да се подобрат капацитети на партнерските организации и да се 
промовира Еразмус+ програмата и нејзините можности. Овие цели беа постигнати 
преку комбинација на различни неформални методи базирани на игри, воведни сесии, 
работа во групи, професионални предавања и јавни настапи. На обуката учествуваа 3 
наши преставници заедно со 24 преставници од други организации од 8 држави. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1284016505100248 
 
14. Обука „New Faith in the Future: Inter-religious Dialogue and Youth Work: Sufism & 
Islam“ | Глостер, Англија | 16 – 24 јули 
 
Овој проект беше вториот дел од серијалот „New Faith in the Future“. Учествуваа 7 
држави, секоја претставена од 4 учесници. Целта на оваа обука беше учесниците да се 
запознаат со Суфизмот, како најартистичен и мистичен дел од Исламот. За таа цел, се 
работеше на две главни теми: 1. Вовед во потеклото, филозофијата и практики на 
Суфизмот, вклучувајќи поезија, музика и танц и 2. Пристапи кон клучните прашања во 
Суфиската култура, особено значајна за младите во Европа и младинската работа, како 
само-развој, благосостојба, живот со цел и стабилност со животната средина. За да се 
постигне ова беа користени методи на неформално образование, презентации, групна 
работа, споделување и игри. Специфичните сесии на кои се работеше со Суфиски 
танци, медитаци, поезија беа од исклучителна важност за учесниците 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1291014131067152 
 
15. Обука „Increasing Youth Employment Opportunities Through Innovative Non 
Formal Approaches“ | Кајсери, Турција | 2 – 10 август 
 
Целта на оваа обука беше да се подобрат професионалните компетенции и вештини на 
учесниците, особено оние за подобрување на можностите при вработување. На обуката 
учествуваа 28 млади лица од 11 земји и локални волонтери. ЦЕТ Платформа беше 
претставена од 3 учесници. Обуката им понуди единствена можност каде што можеа да 
ги искажат своите ставови на темата за вработување, со кои предизвици се соочуваат и 
како да ги надминат истите. Друга цел на тренингот беше да се запознаат учесниците 
со различни можности за вработување и како да се истакнат на пазарот на труд. 
Користејќи алатки и методи на неформална едукација како групни активности, игри, 
енерџајзери, презентации и симулции им беше полесно на учесниците да ги разберат 
клучните проблеми во врска со вработување во различни земји. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1301325753369323 
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16. Обука „Either Innovate or Disappear“ | Самсун, Турција | 18 – 23 август 
 
Тројца претставници од нашата организација, заедно со 24 млади од 7 други држави 
учествуваа на оваа обука, која како цел имаше да придонесе кон развојот на иновативни 
млади преку збогатување на нивното знаење, можности и вештини. На обуката се 
работеше со 8 иновативни методологии, и тоа: бура на идеи, креативни техники за 
решавање на проблеми, морфолошки анализи, биомимикрија, 6 мисловни капи (six 
thinking hats), min mapping, анализи на социјални мрежи и Fishbone методи. Темите кои 
беа покриени се: генерални, социјални и културни проблеми, интегрални активности, 
европско државјанство, национални агенции. На крајот од проект, сите учесници беа 
запознаени со Еразмус+ програмата. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1314087635426468 
 
17. Семинар „Let's Get Online“ | Јагниатков, Полска | 7 – 12 септември 
 
На семинарот учество земаа 24 младински работници од 12 европски држави. Нашата 
организација беше претставена од двајца учесници. Главна цел на семинарот е да им 
обезбедби на младинските работници и организациите практично знаење, вештини и 
материјали со цел да го подобрат квалитетот на својата работа, да развијат онлајн 
комуникација со цел да бидат поактивни и полесно да дојдат до своите таргет групи. 
Ова беше постигнато со интерактивни работилнци, групни задачи и предавања. 
Учесниците се здобија со знаење и вештини за користење на дигитални алатки, 
програми и канали, како да анализираат и да создаваат стратешки комукации со 
организации преку Интернет, како да препознаат онлајн закани и соодветно да 
реагираат на истите. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1337728306395734 
 
 
18. Семинар „European Mobility Dream: Tools and practices on European Mobility 
Education“ | Џаково, Хрватска | 20–26 септември 
 
Овој семинар целеше кон размена на искуства, добри практики, заклучоци, алатки и 
други релевантни информации поврзани со младинска едукациjа и информации за 
Европски можности, идентитет, свесност и интеграција. Главен резултат од семинарот 
е организирање кампањи чија цел е разјаснување на правата и задачите на патувањето 
без визи за младите лица од Источна Европа, како и важноста Европските вредности и 
на програмите кои кои ги нуди Европската Унија. На семинарот учествуваа 2ца 
претставници на ЦЕТ Платформа. 
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19. Обука „SMILE! - Positive psychology for inclusion of marginalized youth“ | 
Гудевица, Бугарија | 26 септември – 4 октомври 
 
На оваа обука учествуваа 3 претставници од ЦЕТ платформа. Главна цел беше да се 
овозможи личен развој и надоградба на вештините кај младинските работници. Беа 
користени иновативни методи и модерни психолошки концепти кои го таргетираат 
личниот и професионалниот развој на учесниците. Ова допринесе да учесниците 
откријат како овие методи можат да се употребат како алатки за зголемување на 
среќата, самодовербата и да потикнат позитивен начин на размислување, особено кај 
маргинализирани млади групи.  
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1345854335583131 
 
20. Семинар „United for Diversity and Inclusion“ | Солун, Грција | 5 – 12 октомври 
 
Овој семинар е првата активност од проектот „United for Diversity and Inclusion“. На 
истиот учествуваа 24 учесници кои се младински работници, лидери или волонтери кои 
се вклучени во работата на партнерските организации. На семинарот се работеше на 
подигнување на свесноста кај учесниците и ставајќи акцент на социјалната инклузија, 
Европските вредности, интеркултурен дијалог, младински активизам, промоција на 
диверзитетот. Понатаму, беа претставени различни политики од ЕУ, стратегии и 
механизми за социјална инклузија и работа со млади луѓе со помалку можности, како и 
поврзување и склучување партнерства на организации кои се активно вклучени во 
полето на социјална инклузија на млади со помалку можности, човекови права и 
младинско учество. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1357152434453321 
 
21. Младинска размена „The Road to Success of Future Leaders“ | Узана, Бугарија | 12 
– 20 октомври 
 
Главни цели на проектот беа да се поттикнат и насочат младите во процесот на 
сопствениот развој, да се усовршат нивните лидерски способности како и да се стекнат 
со добри комуникациски вештини. За време на обуката, учесниците имаа можност да 
учествуваат во дебати, интерактивни презентации, игри и работилници. Покрај оваа 
пракса, учесниците се здобија со знаења во областа на лидерството, како има различни 
стилови на лидерство и секој стил има свое место и своја примена, којашто беше клучна 
за нивниот процес во сопствениот развој. Доловувањето на оваа тематика преку игри, 
дозволи на секој од учесниците да се најде себеси во различни ситуации и да го 
применат теоретското знаење. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1364933543675210  
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22. Обука „New Faith in the Future: Interreligious Dialogue and Youth Work: Chinese 
Religions“ | Глостер, Англија | 15 – 23 октомври 
 
Оваа обука беше трет дел од три последователни обуки наречени “Faith in the Future”, 
како главна цел на оваа обука е запознавањето на кинеската култура и религија, со која 
истовремено се залага за подобрување на свеста за различните култури и нивните 
филозофски традиции ширум светот. Доловувајќи ја кинеската култура, во оваа обука 
беа претставени столбот – I Ching, Јин и Јанг од подоцнежната кинеска философија, 
таоизмот како правец и посета на будистички храм. Младинските работници имаа 
можност да се запознаат со кинеската калиграфија како и да вежбаат Таи Чи. 
Раскажувањето на кинески приказни и легенди преку театарски перформанси изведени 
од страна на младинските работници, доведе до голем интерес и продлабочување на 
веќе спознаените работи за оваа култура кај секој од нив. 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1364012540433977 
 
23. Обука „Rites of Passage: Youth Worker Tools for Change“ | Глостер, Англија | 6 – 
15 ноември 
 
Главни цели на оваа обука, на којашто присуствуваа 4 претставници од нашата 
организација, беа прифаќање на промената секоја индивидуа, поддржување на 
патувањето кое секоја млада индивидуа го поминува до својата зрела адолесценција, 
со осврт на античката мудрост и заедничкото културно наследство за да понудат 
практични методологии за тој тн. “пат на животот”. Учесниците научија да бидат 
поодговорни, да веруваат во процесот на подготовка и на луѓето, да бидат мошне 
поприсутни и да ги ценат туѓите потреби и слабости. Учесниците се запознаа со 
основното јадро на целта на ритуалите и нивните елементи. Работата во мали групи им 
помогна на учесниците да ја разберат подобро суштината на ритуалите, да го отфрлат 
нивните првични ставови и да бидат поотворени со луѓето во нивните општества кои ги 
практикуваат ритуалите и церемониите. 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1390759697759261 
 
24. Обука „Youth Workers for Peaceful Conflict Transformation“ | Пампорово, 
Бугарија| 12 – 20 ноември 
 
Главните цели на оваа обука се водени од можноста да се соберат претставници на 
младинските организации кои доаѓаат од „критични“ земји на Европа кои се поврзани 
со постојани конфликти и акумулирана напнатост со децении. Да се обучуваат 
младинските работници со потребното знаење, вештини и ставови поврзани со 
трансформација на конфликти, промовирање на разбирање помеѓу младите луѓе во 
различни области, подигање на учеството на јавноста и поттикнување на нивно активно 
вклучување, како и охрабрување на младите луѓе од различни земји да соработуваат и 
покрај границите во името на една заедничка цел – мирот. Преку имплементацијата на 
овој проект, главната цел беше постигната преку разни приказни за учење со осврти 
вниз културни и социјални конфликти во европските општества и игри со цел да се 
намали ксенофобијата помеѓу учесниците. 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1396666713835226 
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25. Младинска размена „HQ LEADER“ | Палмсе, Естонија | 13 – 21 ноември 
 
Младинската размена цели за пронаоѓање на себеси, развивање на своите 
способности и усовршување на своите слаби страни. Главната цел на оваа размена е 
младите да се трансформираат себе во лидер, а не следбеник. Нашите 5 претставника 
заедно со  учесници од другите национални тимови од Турција, Шпанија, Италија, 
Полска, Литванија и Естонија, во текот на целодневните активности, беа дел од 
едукативни игри, предавања, презентации, работилници, интеркултурни вечери со 
други тимови и јавен говор „TEDxPalmse“. Тие исто така научија повеќе за NVS (No Violent 
Speaking) – без насилно говорење, критичко размислување, градење на тим, стилови на 
лидерство, говор на јавноста и справување со конфликти. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1402099569958607 
 
26. Обука „Youth Work for Equality and Unity“ | Касерта, Италија | 16 – 24 ноември 
 
Oбуката одржана во Италија, на која младинските работници имаа можност да се 
запознаат со миграцијата, во време во кое во Европа доживува еден од најзначајните 
приливи на мигранти и бегалци во својата историја. Учејќи ја соодветната 
терминологија, како и соодветните документи и институции на кои би им се обратиле 
како мигранти или бегалци, анализирајќи ги различните перспективи и нормативи во 
земјите, младинските работници имаа можност да научат како да се справуваат со со 
исклучувањето, дискриминацијата, ксенофобијата и радикализацијата, а како една од 
позитивните ставки го научија патот до промовирање на различностите и поттикнување 
на социјална инклузија, претежно на ранливите групи.  
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1400126933489204 
 
27. Активност за градење на партнерства „Sport as a tool for social inclusion and 
active citizenship“ | Виена, Австрија | 18 – 23 ноември 
 
На оваа активност учестуваа 30 претставници, од 15 држави(15 организации) од 
различни земји. Главната цел на оваа активност е зајакнување на долгорочни 
соработки, зголемување на бројот на проекти на кои соработуваат, како и подобрување 
на разновидноста на алатките кои се користат во неформалното образование со 
акцент, на спортот, со зајакнување на меѓукултурен дијалог на локално, национално и 
меѓународно ниво. Нашите претставници за време на овие денови развија нови 
партнерства со европски организации, работејќи со млади  кои се заинтересирани за 
социјално вклучување и активно граѓанство преку креативно користење и добри 
практики за користење на спортот како алатка за тоа, проучија различни методи и 
споделија практики и искуства за употреба на спортот како алатка за социјално 
вклучување и активно граѓанство во младинската работа, научивме повеќе за 
програмите Еразмус + и Еразмус + Спорт и различните можности за примена на проекти. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1404986626336568 
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28. Семинар „Let them be heard“ | Брага, Португалија | 18 – 25 ноември 
 
Семинарот во Брага е првиот дел од овој проект поделен на два дела, со 
последователна обука. Како главна тема беа земени миграцијата и бегалците во Европа, 
а како главна алатка за изразување, театарот. Учесниците на овој семинар, се соочија со 
реалните состојби во земјите учеснички, се стекнаа со знаења за различностите помеѓу 
мигрантите, бегалците и барателите на азил како и меѓународните закони кои ги штитат 
нивните права. Преку различни неформални методи како симулација и театар, ги 
искусија пречките со кои се соочуваат бегалците и дебатираа за различни начини и 
пристапи за работа со нив за надминување на овие пречки. Практикувајќи ги нивните 
комуникациски вештини, ја научија важноста на јазикот и бариерите со кои се соочуваат 
бегалците и мигрантите. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1408399305995300 
 
29. Почетен состанок „Living Spaces“ | Леида, Шпанија | 29 ноември – 2 декември 
 
На овој почетен состанок, како наши претставници учествуваа претседателот на нашата 
организација и проектниот координатор, заедно со претставници од Asociao Prosec и 
Basurama од Шпанија и Walk Together од Бугарија. Како главни цели на овој проект се: 
трансформација и обновување на неискористени или напуштени простори, aктивно 
вклучување на младите и на лицата со помалку можности и надоградба на личните 
вештини кај младите. Овој проект претставува иницијатива за промовирање на 
‘оживување’ на неискористените простори преку обука и зајакнување на младите луѓе. 
Се разговараше за нашите очекувања од проектот, кои се нашите очекувања и можни 
пречки, како и како би ги надминале тие пречки. 
 
Повеќе информации: www.facebook.com/cetplatformmk/posts/1450846311750599 
 
30. Обука „Everybody is Welcome! Inclusive methods of youth work“ | Кшижова, 
Полска | 2 – 10 декември 
 
За нашите претставници, оваа обука обезбеди простор за споделување на добри 
практики и идеи, како и им давде можност за учење и експериментирање со нови 
методи, размена на мислења и искуство помеѓу младински работници од 7 европски 
земји. Проектот се фокусира на потребите на младите луѓе со помали или ограничени 
можности со цел да бидат добро подготвени да одговорат на тие потреби на 
професионален начин. Учесниците го збогатија нивниот спектрум на познавања и 
вештини во областа на младинската работа и неформалното образование. 
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Скопје, 26.01.2020                                                                                                         Бојан Коцевски 
Претседател на ЦЕТ платформа 
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