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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 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.

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 2020 година

За остварување на визијата и целите на Здружението, ЦЕТ платформа во 2020
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 2020 година, ЦЕТ платформа имаше 30 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.
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Главни активности во 2020 година
2020 требаше да биде нашата најсилна и најпродуктивна година со оглед на тоа
што добивме повеќе грантови од различни донатори за локални и меѓународни
проекти. и остваривме рекорден број на партнерства на одобрени меѓународни
проекти. Меѓутоа, пандемијата со КОВИД-19 и рестрикциите што следеа нажалост не
принудија во поголем дел од годината да ја стопираме нашата работа на меѓународно
ниво и да се концентрираме на локални активности кои може да ги ублажат
последиците од коронавирусот.
На почетокот на 2020 година бевме 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.
На локално ниво, ЦЕТ платформа реализираше 1 национален проект кој се
состоеше од повеќе активности кои целеа за информирање, заштита и унапредување
на работничките права, како и зајакнување на младинското учество и иницијативност за
време на кризата предизвикана од Ковид-19.
Овој проект „Заштита на младите работници во време на Ковид-19“ беше
реализиран во периодот од 1-ви септември до 31-ви декември со финансиска поддршка
од Агенцијата за млади и спорт.
Во 2020 година, ЦЕТ платформа реализираше 9 меѓународни проекти и 1
транснационален состанок во соработка со преку 40 странски организации. На овие
проекти, ЦЕТ платформа испрати 30 млади луѓе, младински работници, свои членови и
волонтери, како и преставници на други граѓански организации од Македонија.
Број и тип на реализирани проекти:





7 обуки (training courses)
1 младински размени (youth exchanges)
1 стратешко партнерство (strategic partnership)
1 транснационален состанок (transnational meeting)

Овие активности беа реализирани во следните држави: Полска, Грција, Португалија,
Англија, Шпанија и Бугарија.
Сите реализирани проекти во кои ЦЕТ платформа беше вклучена беа финансирани
преку програмата Еразмус+ на Европската Унија.
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Проект „Заштита на младите работници во време на Ковид-19“
Во ноември 2019 година, ЦЕТ платформа поднесе предлог-проект „Заштита на
младите работници во време на Ковид-19“ до Агенцијата за млади и спорт кој беше
одобрен за финансирање во март 2020 со буџет од 200.000 денари.
Проектот се реализираше виртуелно поради рестриктивните мерки за собири поради
пандемијата со Ковид-19 во периодот од септември до декември 2020 година. Главна
цел на проектот беше заштита на работнички права за време на кризата настаната од
Ковид-19 преку зголемување на информираноста кај младите работници за
механизмите на остварување социо-економска сигурност.
Проектот целеше и кон сервисирање на младите луѓе од 15 до 29 години со потребни
информации за заштита и унапредување на работничките права, како и зајакнување на
младинското учество и иницијативност за време на кризата предизвикана од Ковид-19.
ЦЕТ платформа од спроведените активности во рамките на проектот успеа да ја иницира
важноста за потребата од информирање за механизми за надминување и справување
со невработеноста кај младите која е клучна за надминување на негативните ефекти врз
економско-социјалниот статус и менталното здравје на младите работници.
Со реализација на проектните активности се подобрија личните и професионални
знаења на учесниците: за работничките права и обврски, модели за подобрување на
работнички права кај младите, ризиците од прекарната работа, Законот за работни
односи, нови трендови на пазарот на трудот по пандемијата, синдикално делување,
како и за нови форми на здружување во борбата за работнички права и важноста од
солидарност и колективно делување.
Преку реализација на проектните активности успешно ги постигнавме поставените
цели:
1.

Намалување на несигурноста предизвикана од Ковид-19 поради недоволна
информираност за работничките права и законот за работни односи,

2. Информирање за механизмите за социјална помош кај младите и кариерно
советување за време на Ковид-19,
3. Зголемување на информираноста за ризици и последици од прекарна
(неформална) работа,
4. Доближување на значењето од синдикалното делување и колективните
договори за време на социо-економската криза предизвикана од пандемијата на
Ковид-19.
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Реализирани меѓународни проекти во 2020 година

Вид на проект

Обука

Име на проект

Дати

Број на
учесници

13 - 20 јануари

3

Место

Raising Digital Youth Workers Стара Крашница, Полска

Обука

United for Diversity and
Inclusion

Солун, Грција

10 - 17 февруари

4

Обука

Let them be heard

Брага, Португалија

12 - 20 февруари

3

Обука

Rites of Passage:
Strengthening Our
Communities

Глостер, Англија

2 - 11 март

4

Обука

Training on Leadership and
Facilitation in Youth Work

Стара Крашница, Полска

3 - 11 март

3

Обука

Boosters of Youth
Employability

Солун, Грција

4 - 15 март

3

Обука

Living Spaces

Мадрид, Шпанија

10 - 14 март

2

Младинска
размена

Say YES to human rights!

Пампорово, Бугарија

10 - 16 август

5

Транснационален
состанок

Living Spaces

Софија, Бугарија

15 - 17 септември

1
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1. Обука „Rising digital Youth Workers” | Стара Крашница, Полска | 13 - 20 јануари
Главната цел на проектот беше да им даде знаења, вештини и материјали за работа на
младински работници и организации кои ќе го подобрат квалитетот на нивната работа,
ќе ја надградат нивната онлајн видливост, ја развијат нивната онлајн комуникација и ќе
ги направат поактивни во онлајн сферата за да ги достигнат своите целни групи. На
обуката учествуваа младински работници од Северна Македонија, Чешка, Србија,
Хрватска, Романија, Италија, Малта, Литванија, Португалија, Полска и Турција.
Учесниците на обуката имаа можност да се запознаат со предностите на новите
медиуми и другите дигитални алатки, но и научија како да создадат подобра слика за
себе и за нивните организации на Интернет.
Повеќе информации: https://rdyw.art.blog/
2. Обука „United for Diversity and Inclusion“ | Солун, Грција | 10 - 17 февруари
Овaа обука е втората активност од проектот „United for Diversity and Inclusion“. На
обуката учествуваа 24 учесници кои се младински работници, лидери или волонтери
кои се вклучени во работата на партнерските организации. На обуката се развија и
подобрија компетенциите на младински работници и младински лидери за поддршка и
управување со работата со социјално загрозени групи, особено млади со помалку
можности, како и компетенции за поттикнување на социјална инклузија, европски
вредности и активно учество на младите. За време на обуката, учесниците создадоа,
испробаа и оценија активности за неформална едукација со загрозени групи,
промовирање на различноста и поттикнување на социјална вклученост, европски
вредности и активно учество на младите. На обуката учествуваа 3 преставници и 1
обучувач од ЦЕТ платформа.
Повеќе информации:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cetplatformmk&set=a.1482178385284058
3. Обука „Let them be heard“ | Брага, Португалија | 12 - 20 февруари
Главна цел на обуката беше опремување на учесниците со практични алатки за
младинска работа, како што се форум театар и други методи поврзани со театарот што
ќе ги користат за организирање активности во рамките на нивните организации. Други
цели на проектот беа зајакнување на соработката со невладините организации во
Европа, искористување на нивните организациски капацитети и размена на добри
практики. На долг рок, очекуваме проектот позитивно да влијае на состојбата на
младите бегалци и мигранти во Европа и да ја поттикне нивната социјална инклузија. На
обуката учествуваа 30 учесници, младински работници и младински лидери од
Португалија, Полска, Шпанија, Италија, Грција, Литванија, Бугарија, Романија, Хрватска,
Унгарија и Северна Македонија. Нашата организација учествуваше со тројца
претставници.
Повеќе информации:
https://cetplatform.mk/proekti/erasmusplus/tc-let-them-be-heard/
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4. Обука „Rites of Passage: Strengthening Our Communities“ | Глостер, Англија |
2 - 11 март
Четири преставници од ЦЕТ платформа заедно со 28 младински работници од 7
европски земји имаа можност да научат повеќе за различните обреди и ритуали,
споделувајќи приказни од нивните животи. Проектот ја испитуваше улогата на односите
и старешините во водењето на младите. На обуката се учеше за како различното
славење на обреди може да обезбеди културен континуитет и да им помогне на
младите да најдат цел и водач во нив. Обуката имаше за цел да ја поттикне нова
генерација на водачи во заедницата преку опремување со креативни алатки за
ригорозно и практично лидерство.
Повеќе информации:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cetplatformmk&set=a.1525106934324536
5. Обука „Training on Leadership and Facilitation in Youth Work“ | Стара Крашница,
Полска | 3 - 11 март
Главниот фокус на обуката беше учење за различните вештини што им се потребни на
лидерите и фасилитаторите во работата со младите, како и вежбање на овие вештини
преку работилници дизајнирани и практицирани заедно со другите учесници од
Шпанија, Словенија, Романија, Италија, Португалија, Турција и Полска. Преку
неформални методи, учесниците учеа за профилот на лидер наспроти фасилитатор,
како да создадат договор за работа помеѓу фасилитаторот и учесниците, различните
структури на работа, стилови на размислување и комуникација што фасилитаторот
може да ги користи во неговата работа со младите. Покрај тоа, учесниците има и шанса
да разменат искуства и да ги слушнат успешните приказни на двајца локални лидери
кои работат во Полска. На обуката учествуваа 3 наши преставници.
Повеќе информации:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cetplatformmk&set=a.1508851109283452
6. Обука „Boosters of Youth Employability“ | Солун, Грција | 4 - 15 март
Обуката го истражуваше феноменот на невработеност, особено младинската
невработеност како еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат европските
земји денес. Покрај тоа, се учеше за како организациите преку младинска работа и
неформално образование можат да помогнат во решавање на овој витален Европски
проблем. Проектот го промовираше младинското претприемништво како алатка за
справување со невработеноста преку дискусии и создавање практични неформални
алатки и едукативни активности што можат да ја зголемат вработливоста на младите
давајќи им специфични вештини и искуство потребни во денешната динамична
економија.
Повеќе информации:
https://cetplatform.mk/proekti/erasmusplus/tc-boosters-of-youth-employability-inthessaloniki/
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7. Обука „Living Spaces“ | Мадрид, Шпанија | 10 - 14 март
Во текот на четири дена, двајца учесници од ЦЕТ платформа посетија некои од јавните
простори на кои работи органзиацијата Басурама, специјализирана за трансформација
на јавни простори со учество на луѓе од заедницата и според нивните потреби. За време
на обуката, учесниците разговарава за позитивните и негативните аспекти на постоење
на проект за трансформација на затворен или отворен простор, за важноста од
вклучување на локалната заедница, за работа со луѓето и за решавање на нивните
потреби, со цел тие да го користат просторот и да се грижат за него. Учесниците имаа
и практични работилници на кои работеа со различни материјали, научија како можат
да ги модифицираат материјалите за нивните цели, како и кои алати и бои се најдобри
да се користат.
Повеќе информации:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cetplatformmk&set=a.1510758792426017
8. Младинска размена „Say YES to human rights!“ | Пампорово, Бугарија | 10-16 август
На младинската размена учестуваа 38 млади и младински лидери, меѓу кои и 5 од
нашата организација. Главната цел на проектот беше учесниците преку неформални
активности да стекнат знаења за историјата и заштитата на човековите права, особено
за документите и акциите што се направени во Европа за усогласување на правата на
сите граѓани, без оглед на разликите. Учесниците исто така се стекнаа со знаење за
Универзалната декларација за човекови права, институциите одговорни за заштита на
човековите права и состојбата со човековите права воопшто, не само во Европа, туку и
во остатокот од светот, со силен акцент на миграцијата. Младинската размена ги
зајакни клучните компетенции и вештини на учесниците и ги опреми да бидат поактивно
вклучени во демократскиот живот, како и во промовирање на социјална инклузија,
толеранција, солидарност, меѓукултурен дијалог и подигање на свеста за важноста на
заштитата на човековите права и европските вредности.
Повеќе информации: https://yestohumanrights.wordpress.com/
9. Транснационален состанок „Living Spaces“ | Софија, Бугарија | 15-17 септември
На овој втор транснационален состанок од долгорочниот проект „Living Spaces“
учествуваше координаторот на проектот од ЦЕТ платформа заедно со координаторите
од партнерските организации Associacio Prosec и Basurama од Шпанија и Walk Together
од Бугарија. На состанокот се разговараше и споделуваше искуство од претходните
активности од проектот кои беа организирани локално од вклучените организации. На
состанокот се разговараше и одлучуваше за формата, содржината и дизајнот на
прирачникот за млади и младински организации за трансформација на јавни површини
кој беше издаден во февруари 2021.
Повеќе информации: https://bit.ly/3rXPnzs
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Финансиски извештај на ЦЕТ платформа за 2020 година
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Скопје, 14.03.2021

Бојан Коцевски
Претседател на ЦЕТ платформа
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