Информации за членство во Платформата за граѓанско образование на млади за
борба против радикализација
Цели на Платформата:
Основната цел на Платформата е да обезбеди алтернативи и контра-наративи за
радикализација, со фокус на млади, преку нудење на едукативни содржини и модел за
соработка, генерирајќи активности за развој на заедницата.
Платфомрата од друга страна ќе има за цел да ја подготви локалната заедница, во
процесот на препознавање на знаците за потенцијални ризици помеѓу младите,
истовремено инволвирајќи ги во подобрувањето на општествениот живот во градовите
Скопје, Куманово, Струга и надвор од овој регион.
Платформата ќе им овозможи на граѓанските организации директно да влијаат врз
младата популација во процесот на рана детекција на радикализација, превенција и говор
на омраза на социјалните мрежи, преку зајакнување на нивните капацитетите, промоција
на мултикултурна соработка и социо-економски активности.
Услови за членство:
 Да е граѓанска организација регистрирана најмалку 1 година (организација
за млади, младинска организација, чадор организација за млади, по можност
да има искуство во областа на насилен екстремизам кој води до тероризам,
превенција/радикализација) и/или неформална група на млади која работи
на различни иницијативи во корист на млади на локално ниво (овие групи
на неформално здружување ќе бидат вклучени како асоцијативни членки
во Платформата)
 Да работи на промоција на заштита на правата на младите и унапредување
на младите
 Да поддржува иницијативи за раст и развој на младите во Р.С.Македонија
 Да работи на унапредување на еднаквоста, третманот на младите,
толеранција и демократијата кај и помеѓу младите, поддршка на млади на
локално и национално ниво
Очекувања од членството:
 Промоција на граѓанското неформално образование
 Активно да придонесува во процесот на промоција и развој на Платформата
преку најразлични активности на организацијата
 Активно да соработува со сите релевантни чинители во областа на млади,
насилен екстремизам кој води до тероризам/превенција/радикализација.
 Да учествува во процесите на креирање политики за превенција за насилен
екстремизам и тероризам на локално и национално ниво.
 Активно да учествува во процесот на крирање позитивни
наративи/содржини и контра-наративи во рамки на Платформата
 Да ја поддржува Платформата во сите нејзини процеси и активности


Бенефити за членките на Платформата:
 Пристап до: контакти и вмрежувања, дата база на Платфрмата, пристап до
закони, правилници, решенија, упатства, наредби поврзани со мисијата,
визијата и областите на работа на Платформата, како и членство во
Платформата кое вклучува: обезбедување на податоци и новости за Вашата
организација, кои ќе бидат претставени на Платформата, стекнување со
право на учество на обуки, семинари и состаноци во рамки на проектот и
надвор од проектот, навремено известување за сите новости во областа на
млади и младинско учество, младински политики, информации од областа
на насилен екстремизам, превенција и процесот на радикализација.
 Добивање на информации за активности и тековни проекти, актуелности и
можност за партиципирање на одредени проекти
 Релевантни корисни информации за различен пристап и решавање на
проблемот со насилство кај младите
и најразлични форми на
радикализација
 Консултација со релевантни личности од различни институции кои работат
на ова тема
 Полесно пронаоѓање на партнери за аплицирање на проекти во делот
предвиден за споделување на идеи, добри практики, препорака, одржливост
и тн .
 Можност за градење на меѓусекторска соработка со јавни институции на
локално и национално ниво за одржлив социо-економски развој како и
мултикултурна соработка.
Структура на Платформата:
Процесот на формирање на Платфрмата го предводи проектниот тим од граѓанските
организации - Иницијатива за Европска Перспектива од Скопје – Ко-ординатор на
проектот, Нексус - Граѓански концепт од Скопје, Здружение за активизам - Аква од
Струга и Центар за Интеркултурен Дијалог од Куманово-партнери на проектот.
Проектниот тим (4 лица) официјално ќе раководи со Платформата и ќе ја поддржува во
работата, се до изборот на Управен одбор на Платформата и ќе продолжи, се до
завршувањето на проектот до декември 2023г. По воспоставувањето на Платформата ќе
биде дефинирана нејзината структура. Членството на Платформата ќе има свој Управен
одбор кој ќе ја следи работата на Платформата и редовно ќе известува за напредокот.
Постојани членови на УО ќе бидат членовите на проектниот тим (4 вкупно), остатокот од
3 членови го бира членството, преку анонимно гласање, без право на глас за сопствената
организација.
Асоцијативните членки ќе ги уживаат истите бенефити како и членство од граѓанските
организации, но без право на предлог на член во Управен одбор и без право на глас, а ќе
бидат вклучени во состаноци, преку дискусии, давање на свои предлози и идеи за
активности, проекти, соработки и сл.
По заврршувањето на проектот Платформата има можност, преку нејзината структура да
се регистрира како правен субјект.

