
 
 

 

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска 
организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите 
слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко 
однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот 
на демократијата на локално и национално ниво. 

Визија 

Визијата на организацијата е мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество 

на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво 

Мисија 

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на 

основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот 

и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето. 

 

Годишен извештај за 2021 година 

 

Проект : Градење отпорност против насилниот екстремизам и 

тероризам преку јакнење на капацитетите на новинари, медиуми и 

владини претставници 

Донатор : Европска Унија преку програмата Стриве Глобал преку Хедаја (Hedayah, 

International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism) 

Буџет: 79.385 евра 

Име на апликант и ко-апликант: Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ), 

Иницијатива за европска перспектива (ИЕП), Институт за мир Коница 

Општа цел: Зајакнување на отпорноста на македонското Граѓанско општество против 

насилниот екстремизам и тероризам 

Специфична цел: 

1) Зајакнување на  капацитетите на медиумите, новинарите владините претставници за 

објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна Македонија. 

2) Подобрување на  стандардите во комуникацијата помеѓу медиумите, новинарите и 

владините претставници за односи со јавност за настани поврзани со насилен екстремизам 

и тероризмот  

 



 
 

Таргет групи: новинари и владини претставници за односи со јавност 

Времетраење: декември 2019  - мај 2021  

Резултати: 

1. Зајакнати капацитети на претставниците на медиумите и владата за да овозможат 

објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна 

Македонија. 

2. Подобрени стандарди во комуникацијата за насилен екстремизам и тероризам преку 

заеднички напор на претставници на медиумите и владата 

Активности: 

1. Спроведување на мета анализа за состојбата со насилниот екстремизам и 

тероризам на територија на Западен Балкан и основна студија за  начинот на кој 

медиумите известуваат за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам. 

2. Дизајн на наставни програми за обука на млади новинари, студенти по новинарство 

за насилен екстремизам и тероризам 

3. Спроведување на 3 тридневни онлајн работилница наменети за млади новинари и 

студенти по новинарство 

4. Создавање на Национална работна група (од новинари, владини претставници за 

односи со јавност и Националниот комитет за СНЕ и БПТ ) за борба против 

насилниот екстремизам и тероризам 

5. Одржување на редовни состаноци со Националната работна група 

6. Изработка на Протокол за комуникација помеѓу новинарите и владините 

претставници за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам 

7. Ревизија на постојниот етички кодекс на новинари  

8. Креирање на електронски прирачник за новинари за начинот на известување за 

настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам. 

9. Видео кампања за промоција на Протоколот и насоките од Етичкиот кодекс за етичко 

известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам 

 

 

 

Проект: Платформа за Граѓанско образование на млади за борба 
против радикализација (Младите против насилство) 
 
 
Донатор: Европска Унија  
 
Буџет: 271,504.70 евра  
 
Име на апликант и ко-апликант: Здружение на граѓани Иницијатива за европска 
перспектива (ИЕП); Здружение за развој и активизам – Аква-Струга; Центар за 
интеркултурен дијалог - Куманово; Нексус - Граѓански концепт - Скопје и Организација 
Градење на заедницата од Митровица – Косово 



 
 
 
Општа цел: Зајакнување на капацитетот на локалното граѓанско општество за градење 
отпорност против радикализација на младинското население во С. Македонија  
 
Специфична цел: Развивање на граѓанска едукативна платформа за млади, дизајнирање 
на мотивирачки наративи и алтернативни наративи за Граѓанско образование, како 
средство за спречување на радикализација на младите.  
 
Таргет групи: Главна целна група се пошироката група на граѓански организации кои 
работат со образование за млади, Граѓанско општество и ЕУ образование, спречување на 
радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам.  
Втората целна група се млади лоцирани во општините Скопје, Куманово и Струга.  
Третата целна група се претставници на локалните самоуправи, средни училишта и 
акциони групи во заедницата.  
Крајни корисници се млади, нивните семејства и жители во областите на општините Скопје, 
Куманово и Струга. 
 
Времетраење: јануари 2021- декември 2023 
 
Резултати: 

1. Развиена и функционална платформа на Граѓанско образование на млади, 
наменета за дизајнирање на контра-наративи и алтернативни наративи за 
спречување на радикализација што води кон насилен екстремизам. 

2. Воспоставена/овозможена граѓанска платформа за образование на млади како 
средство за креирање на контра-наративи и алтернативни наративи за спречување 
на радикализација што води кон насилен екстремизам и тероризам. 

3. Промовирана меѓуетничка соработка помеѓу младите во мултикултурните градови 
Скопје, Куманово, Скопје. 

 
Активности : 

1. Развој на платформа за граѓански организации за образование на млади  

1.1 Организација на работилници за граѓански организации за контра-наративи и 

алтернативни наративи, за спречување на радикализацијата што може да доведе до 

насилен екстремизам и тероризам во Струга, Куманово и Скопје. 

1.2 Воспоставување на граѓанска платформа наменета за граѓански организации, за 

образование на млади, со цел да се развијат контра-наративи и алтернативни 

наративи за радикализација и наративи за превенција од насилен екстремизам. 

1.3 Дизајн и операционализација на веб и мобилна апликација за платформата 

наменета за граѓански организации 

1.4 Градење на капацитетите на граѓанските организации-членки на Платформата за 

образование на млади, со фокус за спречување на радикализацијата што води кон 

насилен екстремизам и тероризам, Граѓанско образование, застапување и 

транспарентност 

 
2. Примена на елементи за Граѓанско образование на младите како средство 

за спречување и борба против радикализацијата на младите 

          2.1 Потпишување на Меморандум за соработка со јавни институции за унапредување 

на платформата за Граѓанско образование на млади. 



 
          

          2.2 Изработка на прирачник за рано откривање на радикализацијата на младите 

          2.3 Дизајн на наставни програми за Граѓанско образование за младите за справување 

со радикалите и унапредување на меѓу културната соработка 

          2.4 Организација на обука за млади и граѓански организации за меѓу-културна, социо-

економска и медиумска писменост 

          2.5 Организација на 3 меѓу општински работилници за млади и граѓански организации 

3. Промовирање на позитивни младински иницијативи, како средство за 

спречување на радикализацијата на младите 

         3.1 Организација на дигитално медиумско покривање на активностите на Граѓанската 

платформа 

         3.2 Организација на младински натпревар за најдобри идеи за развој на заедницата 

         3.3 Организација на завршна конференција 

 

 

Проект:  Патот кон отпорност и реинтеграција на ранливите 

семејства во заедницата 

 

Донатор: Глобалниот фонд за ангажман и отпорност на заедницата 

Буџет: 700,000.00 долари 

Име на апликант и ко-апликант: Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС, 

Иницијатива за европска перспектива -ИЕП, Хоризон Цивитас, Нексус-граѓански концепт, 

Плиадес. 

Општа цел: Иницирање на холистички пристапи за одржлива реинтеграција на ранливите 

семејства (вклучително и оние со повратници од странски војски) во државата.  

Таргет групи:  

1.Ранливи семејства, повратници и нивните семејства и соседи 

2. Членови на заедницата каде што живеат повратниците, вклучително и работници од прва 
линија 

3. Релевантни институции на национално и регионално ниво. 

4. Локални и национални медиуми (уредници, новинари) 

Времетраење: јули 2021-јуни 2024 

Резултати: 

1. Преку обезбедени индивидуални и групни психо-социјални советувања и 

активности за развој на професионални вештини, ранливите групи (повратници 

и нивните семејства) добиваат чувство на цел и интеграција 



 
 

2. Воспоставена пракса  за помош на повратниците и членовите на нивните 

семејства преку локалните чинители/лидери на заедницата (верски водачи, 

наставници, социјални работници, граѓански организации)  

3. Прифаќање на повратниците во заедниците во кои живеат и намалено ниво на 

стигматизација 

4. Националните и локални медиуми преку објективно и ослободено од 

сензационализам известување креираат атмосфера за прифаќање на 

повратниците и нивните семејства во заедниците. 

5. Зајакнати капацитети и механизми за координација на сите релевантни 

институции и чинители  

6. Зајакната е улогата на работниците од прва линија, со цел заедничко разбирање 

на процесите за П/СНЕ и РРР. 

 

 

Активности: 

1. Организирани повеќе од 5 сесии (обуки и работилници) со членовите на 

Националниот комитет (декември 2021 г., јануари, септември и ноември 2022 г., 

август-септември 2024 г.) 

2. Организирана студиска посета со членовите на Националниот комитет (февруари 

2022 г.); 

3. Организирани 3 информативни сесии за синтетизирање со уредници и новинари за 

П/СНЕ и РРР (декември 2021 г. и април 2022 г.); 

4. Организирани 2 обуки со уредници и новинари за синтетизирање за П/СНЕ и РРР 

(јануари и октомври 2022 г.); 

5. Емитувани најмалку 5 стории подготвени од главните уредници и новинарите (2023 

и 2024 г.); 

6. Подготвени 18 инфо-материјали (инфо-графици, видеа и сл.) кои содржат други 

аналитички содржини  за П/СНЕ и РРР (две: 2021 г.; шест: 2022 г.; пет: 2023 г. и 

пет: 2024 г.); 

7. Организирани 6 состаноци, работилници, теренски посети и заеднички активности 

со работници од прва линија од регионот (февруари-јуни 2022 г., април и јули 2023 

г.); 

8. Организирани 6 состаноци и активности за соработка со партнерите од регионот 

(дек. 2021; март и септември 2022 и 2023; март 2024) 

9. Организирани 9 настани во заедницата со цел да се подигне свеста за П/СНЕ, како 

и на десничарскиот екстремизам и етно-национализам (март, јуни, септември и 

ноември 2022 г., март, јуни, ноември 2023 г., јануари и април 2024 г.) 

10. Спроведени 3 социјални експерименти за да се подигне свеста на заедницата и да 

се оцени перцепцијата на општата јавност за П/СНЕ и РРР (дек. 2021 г., октомври 

2022 г., јули 2023 г.); 

11. Подготвени 3 (1 годишно) извештаи во сенка за постоечките стратегии и релевантна 

правна рамка за П/СНЕ и РРР на повратниците и нивните семејства (декември 2021 

г., 2022 г., и 2023 г.); 

12. Развиени 2 стандардни оперативни процедури (СОП), јасни протоколи, принципи 

насоки специфични за контекст (март-април 2022 г.); 



 
 

13. Развиени 5 протоколи за механизмот за упатување (јануари-мај 2022 г.); 

14. Организирани 5 обуки и работилници за работниците од првата линија  (практичари, 

лидери во заедницата) за П/СНЕ и РРР (мај 2022 г., февруари и мај 2023 г., март и 

мај 2024 г.); 

15. Развиени 3 модели (handouts) за практичари (јуни-септември 2022 г.) 

16. Дизајнирани 2 модели за стандардизирани пристапи кон РРР (февруари и август 

2022 г. 

17. Истражување за потребите на локалниот пазар на труд за проценување на 

потенцијалот за вработување/самовработување на повратници и членовите на 

нивните семејства (декември 2021 г. – март 2022 г.); 

18. Развој на 8 локални економски планови за интегрирање во програмите за РРР, 

односно локалните развојни планови во целните општини (јануари-јуни 2022 г.); 

19. Развој на индивидуални планови за професионален развој (јули 2022-јули 2023 г.); 

20. Организација на активности за развој на вештини (обуки, курсеви, менторство) 

(април 2023 г. – февруари 2024 г.) 

21. Психосоцијална поддршка на повратници со фокус на жени и деца со цел да имаат 

чувство на интеграција 

22. Организирани 3 обуки и работилници, за стручните работници (психолози 

психијатри, социјалните работници, и жени верски лидерки.) со цел градење на 

нивните капацитети и споделување на етничкиот, верскиот и професионалниот 

контекст. (ноември 2021 г., 2022 г.) 

23. Психосоцијална поддршка на ранливите категории на граѓани со фокус на мажи со 

цел да имаат чувство за интеграција и да стекнат чувство за цел (сет активности 

кои ќе се спроведат во рамките на времетраењето на проектот); 

24. Организирани најмалку 6 средби со локалните групи за упатување на општинско 

ниво составени од академци, локални бизнисмени, активисти/ГО, имами, приватни 

социјални работници/психолози, новинари, и др.) (дек. 2021 г., март и септември 

2022 и 2023 г., март 2024 г.); 

25. Организирани 3 средби на локалните групи за упатување на регионално ниво 

(декември 2021 г., 2022 г. и 2023 г.)  

26. Организирани 2 обуки за работници од прва линија (имами) (декември 2021 г., јули 

2023 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Анализи и истражувања 

 

 

За потребите на проектот “Платформа за граѓанско 

образование на млади за борба против 

радикализација” е изработена Основна студија за 

Состојбата со радикализација на младите во Северна 

Македонија, насилниот екстремизам и тероризам 

         

 

 

 

 

Во рамки на проектот „Градење          отпорност против 

насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати 

капацитети на новинари, медиуми и владини 

претставници, е изработена публикација “ Протокол зa 

информирање за случаи поврзани со насилен 

екстремизам и тероризам“ 

 

 

 

 



 
Медиумска кампања 

 

Медиумска кампања на Иницијатива за европска перспектива - ИЕП, Здружението на 

новинари - ЗНМ и Институт Коница за објективно и етичко известување за настани поврзани 

со насилен екстремизам и тероризам, како дел од проектот " Градење отпорност против 

насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и 

владини претставници”. 

Видеата се достапни на следните линкови: 

https://www.youtube.com/watch?v=iWd52l9oC-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=5gQcVnjfHnI 

https://www.youtube.com/watch?v=acbh_jCTH6M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWd52l9oC-Q
https://www.youtube.com/watch?v=5gQcVnjfHnI
https://www.youtube.com/watch?v=acbh_jCTH6M

