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Кратенки
СНЕ

Спречување на насилен екстремизам

НКСНЕБПТ

Национален Комитет за Спречување на Насилен Екстремизам и Борба Против Тероризам

АТЗ

Акциски Тим на Заедницата

ЦЗО

Центар за Заедничка Основа

ЛАП

Локален Акционен План

ЦСР

Центар за Социјална Работа

НВО

Невладини Организации

ЦМЗ

Центар за Млади и Заедницата

МС

Младински Совет

Вовед
Република Северна Македонија, како и секоја друга земја во меѓународната заедница, не е имуна на заканите од насилен екстремизам и
тероризам. Неодамна, глобалната закана бараше Република Северна Македонија да ги разгледа конкретно своите односи со соседните
земји, меѓународната заедница и националните засегнати страни, во смисла на спречување на насилен екстремизам и тероризам.
Порастот на меѓународните тензии, кое се совпадна со регионалната поделба на државите на Балканот, поттикнати од приливот на
странска финансиска поддршка, ги охрабри заедниците да станат порадикални и поекстремни. Според информациите собрани во 2016
година, 110 војници од Република Северна Македонија отидоа во Сирија, од кои 25 беа убиени таму, а 86 се вратија во земјата.1
Локалните заедници се предвидени како еден од клучните партнери во областа на спречувањето на насилен екстремизам. Акциониот
план за спречување на насилен екстремизам на Генералниот секретар на ОН ја нагласува улогата на локалните актери, вклучително и
телата на општинската власт и граѓанското општество, во спроведувањето на ефективни превентивни програми. Конкретно, оваа
стратегија става акцент на улогата на заедницата и препорачува да се усвојат модели и програми за полициско работење ориентирани
кон заедницата кои се стремат да ги решат локалните прашања во партнерство со заедницата и цврсто се засноваат на човековите права,
со цел да се избегне ставање во опасност на членовите на заедницата. Ова ќе ја зголеми јавната свест и внимателност и ќе го подобри
полициското разбирање и знаење во однос на заедниците, со што ќе ја зголеми нивната способност да бидат проактивни и да ги
идентификуваат незадоволствата и критичните прашања во рана фаза.2 Соодветно на тоа, Националната стратегија за спречување на
насилниот екстремизам (2018-2022) на Република Северна Македонија ја нагласува улогата на локалните заедници и нивниот ангажман
во спречувањето на насилен екстремизам.
Националниот Комитет за Спречување на Насилен Екстремизам и Борба Против Тероризам (НКСНЕБПТ) се фокусира на различни
прашања на ниво на локалната власт, посочувајќи неколку области каде што националните и локалните власти треба да соработуваат за
спречување на насилен екстремизам и тероризам, вклучувајќи:
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Глобална стратегија за борба против тероризмот на Обединетите Нации, Акционен план за спречување на насилен екстремизам, 2015

• Подобрување на довербата и соработката меѓу владините безбедносни служби и верските лидери;
• Допрецизирање на сеопфатната обука и поддршка за верските заедници да се спротивстават на онлајн радикализацијата;
• Унапредување на обуката во заедниците, на семејствата, затворскиот персонал и верските лидери, со цел да се идентификуваат раните
знаци на насилна радикализација:
• Развивање средства и мерки за спротивставување на обемот на дезинформации што ги истакнуваат поларизирачките наративи кај
ранливите категории на граѓани; и
• Создавање процеси и процедури за поттикнување програми на заедниците за поддршка на општествената кохезија, што го превенира
насилниот екстремизам и тероризам.
Една важна иницијатива за промовирање на еден пристап со заедницата во фокус поврзана со спречување на насилен екстремизам во
Северна Македонија е основањето на Акциски Тимови во Заедницата (АТЗ). Иницирано од НКСНЕБПТ, поддржано од Центарот за
заедничка основа (ЦЗО), избрани се три пилот општини (Чаир, Кичево и Гостивар) и се основани АТЗ-а во почетокот на 2019 година.
Целта на овие групи е да ги поддржат напорите за спречување на локално ниво со фокус во изнаоѓање на локални решенија за локалните
проблеми и одржување и интегрирање на превентивните активности со дејствата на локално ниво. Познато е дека двигателите на
радикализација не се само лични и транснационални, туку исто така се вкоренети во локалниот контекст, па затоа одговорот кон тие
двигатели треба да го содржи и локалниот контекст.
Иако постои јасна и витална улога за националните влади во координирањето и поддршката на активностите за рана превенција,
Акциските тимови во заедницата во тесна соработка со општинските власти се од клучно значење за спроведување на националните
стратегии и акциони планови. Со идентификување на локалните грижи, можните решенија и нудење конкретни чекори за адресирање на
истите преку нивниот локален акционен план, АТЗ-ата можат да помогнат при реагирање во рани фази според идентификуваните
потреби и грижите на заедницата кон С/СНЕ.

Методологија и пристап
Центарот за заедничка основа (ЦЗО), во партнерство со три пилот општини: Чаир, Гостивар и Кичево и Националниот комитет за
спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам (НКСНЕБПТ) организираа тридневна работилница „Подготовка на
локален акционен план за спечување на насилен екстремизам“ на 23-25 Април, 2019 год.3
Претставниците на трите пилот општини (членови на акциските тимови во заедницата) беа собрани за да се справат со прашањата на
насилен екстремизам и радикализација во нивните заедници преку анализа на ситуацијата и нудење на локални решенија за локалните
проблеми во областа на насилниот екстремизам. Членовите на АТЗ-ата присуствуваа на сесиите на работилницата и ги понудија своите
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инпути, искуства од прва рака, предизвици на заедницата и можни решенија за појавените прашања поврзани со насилниот екстремизам
што резултираше со конкретни чекори и дејства кои се вклучени во Локалниот акционен план.
Првенствено, на првата сесија, учесниците спроведоа анализа на ситуацијата и дискутираа воопшто за грижи во нивните заедници за
секоја општина. Конкретно, групните сесии се фокусираа на дискутирање и идентификување на основните причини за насилен
екстремизам во нивните заедници, подобро разбирање на причините и влијанието на оваа појава во нивните заедници и потенцијални
решенија од локална перспектива за надминување на предизвиците поврзани со темата, кои се преточени во конкретни дејства, како дел
од трите локални акциони планови за СНЕ.
Со анализата на состојбата во Општина Кичево преку инпути на акцискиот тим во заедницата, се обезбедува основа за добро планирање
што вклучува рефлектирање за проблемите со кои се соочува заедницата и идентификација на најсилните алатки за нивно решавање.
Процесот на планирање беше искуство за учење во кое членовите на АТЗ од Општина Кичево успеаја да ги анализираат и разберат
проблемите на заедницата кои имаа влијание врз екстремизмот и радикализацијата, и ветија дека ќе работат на заедничка визија за
спречување на истите.
Вклучувањето на АТЗ во процесот на планирање ќе осигури дека ЛАП е реален, се основа на достапни алатки и приоритети, и ќе
помогне да се идентификува улогата што секој партнер ја има кога се презема некое дејство.
Познавањето и разбирањето на проблемите, како и идентификувањето на нивните решенија, служи како почетна точка за дејствување.
Анализата на ситуацијата која е погодена од проблемите поврзани со насилниот екстремизам и радикализација сама по себе содржи
голем број на меѓусебно поврзани причини и последици.Анализата на ситуацијата беше основа за сумирање на проблемите со кои се
соочува заедницата во Кичево или, причините и последиците од проблемите со фокус врз насилниот екстремизам и радикализација, а
потоа се користи оваа анализа како основа за создавање на позитивен одговор кон оваа ситуација која беше преточена во конкретни
чекори во Локалниот акционен план за општина Кичево.

ЛАП
Рамка за
мониторинг и
евалуација

Анализа на
ситуацијата
Основна проценка
Давање приорит и
хиерархиска
изградба на
проблеми

Методологија
и пристап за
изработка на
ЛАП
Партнерство
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решенија на
проблеми
Идентификувањ
е и мапирање
на резултати и
показатели
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на проблемот
Идентификација на
причините и
последиците на
проблемите

Анализа на
дрвото на
решението
Идентификување и
мапирање на
решенија

Приоритетни области за интервенција преку идентификување на основните причини за
насилен екстремизам во општина Кичево
Постои заеднички договор дека нема еден единствен двигател или фактор кој има влијание врз присуството и зголемувањето на
насилниот екстремизам и радикализација. Така да, постојат голем број на двигатели, имено: социоекономски, политички и
културни/верски двигатели, кои исто така беа идентификувани како грижи на заедницата од страна на АТЗ на Општина Кичево и се
сметаат за основни фактори за присуството на насилен екстремизам и радикализација во нивната заедница, како:
Социо-економски фактори - Социо-економските двигатели ги опфаќаат перцепциите на социјалната исклученост и маргинализација,
динамиката на социјалните мрежи и групи, социјалната дискриминација, фрустрираните очекувања и неисполнетите социјални и
економски потреби (конкретно покренати од страна на АТЗ од Кичево: социјален хаос, несигурност, миграција на младите, недоволно
профитабилно вработување посебно за руралната младина, недостаток на претприемачки можности во земјоделството и сродните
економски активности во руралните средини, недостаток на можности за личен развој и страв за иднината).
Образовнифактори- едукативните и политичките двигатели вклучуваат политичка поларизација, корупција и неказнивост, лошо
владеење (конкретно покренати од страна на АТЗ од Кичево: слаб образовен капацитет, небезбедност, ниско ниво на семејно
образование, несоодветен третман на лицата кои имаат потреба, младинска деликвенција и злоупотреба на супстанции од страна на
младите, ниско ниво на свесност за проблематичните прашања (негативни појави како злоупотреба на дрога од страна на младите)
Фактори на личен ризик - психолошки и емоционални аспекти, присуство на говор на омраза, социјални стандарди, неквалитетна
едукација; социјални и медиумски влијанија (пропаганда на медиуми и социјални мрежи).
Главните причини, последици, можни решенија и резултати дискутирани и анализирани од АТЗ на Општина Кичево создаваат основа за
развој на конкретни активности на локалниот акционен план и се прикажани подолу:

Недостаток на доверба на
граѓаните кон институциите,
деликвенција на младите,
зголемен број на негативни
последици врз здравјето на
младите

Анализа на дрвото на проблемот (Општина Кичево)
Губење надеж за иднината, пасивна
младина и заедница, влијателни
активности за ангажирање во
потенцијални ризични средини

Недостатокот на перцепција за
ризикот од насилни екстремистички
групи; асоцијални однесувања;
ориентирање кон погрешни
групи/насоки

Миграција на младите, говор
на омраза, зголемување на
здравствените проблеми,
кражби и други криминални
дејства

Проблематични прашања - Приоритетни области на интервенција за С/СНЕ
Социо-економски фактори; образовни фактори;фактори на личен ризик

Сиромаштија и невработеност,
социјална исклученост,
психолошка состојба на еден
поединец, општествен живот и
стандард

Причини

Последици

Слаб образовен
систем, јавна
безбедност,
здравствена
заштита, страв
за иднината,
недостаток на
самоконтрола

Недостаток на
самоконтрола од
страна на
младите и
недостаток на
родителска
контрола врз
нивните деца

Семејни
конфликти,
сиромаштија и
ниско ниво на
образование,
недостаток на
семејни вредности

Социјални мрежи и
медиуми; злоупотреба на
слободата на говорот

Анализа на дрвото на решението (Општина Кичево)
Оддалечување на младите од
насилно однесување, злоупотреба
на дроги и деликвенција,
ресоцијализација

Добро владеење и политики; социјална
правда и полициски реформи;
зголемување на довербата и соработката
меѓу полицијата и заедницата

Зголемување на фондовите за
здравствени услуги

Посигурни училишта и
квалитетен образовен систем

Приоритетни области за интервенција за С/СНЕ
Визија: Посигурни, поздрави и образовани поединци во поздраво општество, ослободено од насилство и злоупотреба во општина Кичево

Подобро профилирање на
професиите во образовниот
сектор, развој на приватниот
сектор и можности за
вработување на младите;
стимулации за ангажирање на
младите во образовниот
систем

Решенија

Резултати

Реформирање
на
безбедносните
политики
(патролирање
во соседството);
вклучување на
руралните
заедници

Зголемување на
психотерапевтск
ите услуги;
зголемување на
активности со
општествен
карактер

Ангажирање на
групи на мали
групи од
заедниците во
општествени
активности,
зголемување на
контролните мерки
(системи за рано
предупредување)

Развој на програми за
ресоцијализација,
организирање јавни дебати и
едукативни работилници

Врз основа на деталната анализа на секое од проблематичните прашања, ЛАП е развиен за да ги адресира двигателите на насилниот
екстремизам и радикализација преку директно поврзани дејства со оваа појава или преку превентивни мерки за адресирање на основните
причини за проблематичното прашање.
Спречувањето на насилниот екстремизам и радикализам несомнено бара мултидисциплинарен и добро интегриран пристап, базиран на
постојани консултации со заедницата. Сигурно, насилниот екстремизам и радикализам како проблематични прашања не треба да се
третираат како единствена појава, туку како појава која е директно или индиректно предизвикана од многу фактори. Следствено, ЛАП
треба,исто така, да се справи и со тие фактори.

Локален Акционен План
Проблематични прашања - Приоритетни области на интервенција за С/СНЕ
Социо-економски фактори; образовни фактори; фактори на личен ризик
Визија: Посигурни, поздрави и образовани поединци во поздраво општество, ослободено од насилство и злоупотреба во општина
Кичево
Цел 1: Создавање здрави и побезбедни заедници преку активности базирани на докази, градење доверба и иновативни
полициски пристапи за спречување на насилно и екстремистичко однесување и злоупотреба на супстанции
Опис на активноста

Временска
рамка
2019/2020

Одговорни
институции

Партнери

Показатели

Резултати

Основна проценка на
перцепцијата
на
заедницата
за
радикализацијата
и
насилниот екстремизам
и
други
негативни
појави
во
нивната
заедница

Периодично

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа

Изготвена и
дисеминирана
извештај за
проценка
% од промени
перципирани од
локалните
заедници

Стратегија за рана
интервенција

Организирање на фокус
групи
со
маргинализирани
заедници
за
идентификување
на
нивните
грижи
и
потреби во областа на
сигурноста
и
безбедноста со фокус на
НЕ

На
месеци

#
на
организирани
активности

Активен ангажман на
младите

три

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локалната полиција

Локални НВОа
Младински совет
Црвен Крст

#
на
маргинализиран
и
групи
вклучени
во
дискусиите
на
фокус групите

Идентификација на
трендовите на ниво на
заедницата

Зголемена свест меѓу
институциите
за
потребите
и
приоритетите
на
заедницата во областа
на
безбедноста
и
сигурноста и НЕ

Врска со
Националната
стратегија и
Акциониот
план

Искористување
на
групи од заедниците и
поединци со влијание и
специфични функции во
нивната заедница за
поддршка на
заедницата со цел да се
подигнат
прашања
загрижите
на
заедницата,
да
се
промовира
толеранцијата
и
дијалогот и да се
адресираат проблемите
и незадоволствата на
заедницата
до
релевантните
институции
Организирање
на
заеднички
програми
како „Патролирањево
соседството“
со
локалната
полиција,
селските претставници
и
заедниците,
со
целподигање на свеста
на
заедницата
за
злосторствата
во
соседството
(да
се
помогне на заедницата
да
сфати
што
претставува
сомнителнодејство
и
како да пријави какво
било
дејствово
локалната полиција
Организирање дебати со
верски групи за

Најмалку два
пати
годишно

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа
Младински совет

# на активно
ангажирани
групи
и
поединци

Црвен Крст

Зголемување
довербата
соработката
заедницата
институциите

на
и
помеѓу
и

% на
грижи
упатени
до
релевантните
институции

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа
Младински совет
Локалната полиција

Најмалку 2
активности

АТЗ-ата
Општина

НВОа

# на случаи на
сомнително
однесување
пријавени
во
полиција

Воспоставен систем на
рано предупредување
на локално ниво

# на
организирани

Зголемена доверба
меѓу заедниците и

негување на взаемна
доверба и промовирање
на дијалогот

Организирање на
семинари за човекови
права, вклучувајќи ги и
правата на јазик и
правата за образование
и култура за сите
заедници

Организирање групи за
поддршка од врсници и
едукативни
работилници со млади
во подигање на свеста
за опасностите од
злоупотреба на
супстанции

годишно

Најмалку 2
активности
годишно

Кичево

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Верските институции

Локални НВОа
Младински совет
Црвен Крст

Најмалку 2
активности
годишно

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа
Младински совет
Црвен Крст

дебати
# на активно
учество на
заедниците и
верските групи
% од промената
во довербата
меѓу заедниците
# на
организирани
семинари

верските групи
Често и активно
учество на верските
групи во промовирање
на дијалогот

Активно ангажирање
на младите на локално
ниво

# на млади
активни
учесници на
семинарите
% од
намалувањето на
случаите на
повреда на
човековите права
# на
организирани
едукативни
работилници и
групи за
поддршка од
врсници

Намалување на
негативните појави и
бројот на случаи на
локално ниво

Социјални работници
Училиштата

% на нивото на
свесност за
опасностите од
злоупотреба на
супстанции

Цел 2: Активно вклучување на заедницата за создавање на подобри можности за децата преку соодветни образовни, економски и
здравствени програми и оддалечување од негативни појави
Опис на активноста

Временска

Одговорни

Партнери

Показатели

Резултати

Организирање
состаноци помеѓу АТЗата и наставниците,
родителите и учениците
во врска со нивната
потенцијална соработка
во областа на СНЕ
Поддршка на
активности на
учениците во рамки на
училиштето (спортски,
културни и научни
натпревари) и
вклучување на
маргинализирани групи
во училишните
активности
Креирање на отворени
библиотеки за млади

рамка
Во
континуитет

институции
АТЗ-ата
Општина
Кичево

Најмалку 2
годишно

АТЗ-ата
Општина
Кичево

# на
организирани
состаноци
# на преземени
заеднички
активности

Подобра соработка
помеѓу наставниците,
родителите, учениците
и АТЗ-ата

Локални НВОа

% на
маргинализиран
и групи
вклучени во
активности

Зголемена социјална
инклузија

Младински совет
Црвен Крст

Првата
година

Развивање програми со
приватниот сектор
запрактикантска
работасо
целнамалување на
миграцијата на младите
и обезбедување
можности за нивно
вработување

Во
континуитет

Развој на програми
реинтеграција
ресоцијализација
младитеделиквенти

Во
континуитет

за
и
на
и

Училиштата , Родителите,
НВОа

Зголемена мотивација
на учениците и
подобра соработка
меѓу учениците од
различни заедници и
групи

Спортски и културни
здруженија

# на
организирани
активности

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа
Донатори

# на креирани
отворени
библиотеки
% на
зголемување на
читатели

Пообразована младина

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа

# на спроведени
програми за
практикантска
работа
% на младите
ангажирани во
приватниот
сектор

Поразвиени вештини и
зголемени можности за
вработување на
младите

Локални НВОа

# на развиени
програми

Реинтеграција и
ресоцијализација на
младите

Младински совет

# на третирани

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Приватни
претпријатија

локални

Активно ангажирање
на младите на локално
ниво

Зголемена соработка со
приватниот сектор

млади злоупотребуваат
супстанции
Зголемување на
психолошката
поддршка за младите во
ризик и другите
членови на заедницата
кои имаат потреба (со
фокусна
маргинализираните
групи)

случаи
Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Социјални работници
Локални НВОа

Младински совет
Социјални
работници/психолози

# на случаи кои
се обратиле
# на случаи кои
се третирани и
примиле
психолошка
поддршка

Намалување на
насилното однесување
и насилни дејства на
локално ниво
Зголемување на јавната
безбедност

Училиштата

Цел 3: Зајакнување на локалните партнери за спречување на насилниот екстремизам преку зајакнување на партнерството со
верски групи, локалните медиуми, локални НВОа во промовирање на толеранцијата, намалување на говорот на омраза и
насилното и екстремистичко однесување и почитување на човековите права
Опис на активноста
Развивање на локална
стратегија за
комуникација за
промовирање на
толеранција, инклузија и
дијалог меѓу заедниците

Организирање на
неформална едукација и
обука за млади и
промоција на младински
активности (како што се:
програми за обука за
развој на вештини за
трансформација на
конфликти, решавање на
конфликти и начин на
менаџирање и програми
за советувања со
врсници)

Временска
рамка
Годишно

Одговорни
институции
АТЗ-ата
Општина
Кичево

Партнери

Показатели

Резултати

Локални медиуми
(TV Gurra, YV Uskana,
Нова Македонија)
Локални НВОа

Развиена локална
стратегија за
комуникација

Намалување на бројот на
инциденти
Поголемо ангажирање на
заедницата за
промовирање на
толеранцијата и
дијалогот

Младински совет во
Општина Кичево
Верски групи

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални медиуми
(TV Gurra, YV Uskana,
Нова Македонија)
Локални НВОа
Младински совет во
Општина Кичево

% на младина
ангажирана во
активности
# на
организирани
младински
активности

Зголемување на
едукативните програми
за младината
Зголемување на
активното учество на
младината и социјалната
инклузија на локално
ниво

Едукативни програми со
локални експерти за
промовирање на
меѓукултурниот дијалог и
толеранција преку сите
форми на учење
(користејќи ги и
теренските активности и
платформите на
социјалните медиуми)
Специфични ТВпрограми за ризиците кои
произлегуваат од
несоодветно користење
на социјалното
вмрежување и
безбедноста на интернет
воопшто преку
организирање на
активности за побезбедни
интернет денови и
иницијативи од врсници
Соработка со локалните
медиуми за промовирање
на позитивни и
едукативни содржини за
младите и адресирање на
грижите на младите (со
посебен акцент на
насилното и
екстремистичко
однесување)

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални медиуми
(TV Gurra, YV Uskana,
Нова Македонија)
Локални НВОа

# на едукативни
програми

Намалување на бројот на
инциденти

% на случаи на
прекршување на
човековите права

Потолерантни и активни
заедници

# на развиени
програми

Подигната свест во
заедниците за
спречување на интернет
закани и ангажирање на
младите во криминални
дејства

Младински совет во
Општина Кичево

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални експерти
Локални медиуми
(TV Gurra, YV Uskana,
Нова Македонија)
Локални НВОа
Младински совет во
Општина Кичево

% на зголемено
безбедно
користење на
интернет

Локалната полиција

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални медиуми
(TV Gurra, YV Uskana,
Нова Македонија)
Локални НВОа

# на програми во
медиуми
% на
информирани
луѓе

Младински совет во
Општина Кичево

Спречување на
однесувања на насилен
екстремизам кај младите
Зголемување на свеста
кај младите во врска со
заканите

Социјални работници
Училиштата

Цел 4: Зајакнување на вештините и капацитетот на акциските тимови во заедницата за активно учествување во спречувањето
на насилен екстремизам и други форми на насилство
Опис на активноста
Организирање на обуки
за АТЗ-ата и други
членови на заедницата

Временска
рамка
Годишно

Одговорни
институции
АТЗ-ата
Општина
Кичево

Партнери

Показатели

Резултати

НВОа

# на
организирани
обуки

Компетентно АТЗ и
активно членство за
адресирање на прашања

НКСНЕБПТ

(конкретно жени и
девојки од руралните
средини) за безбедно
придонесување кон
напорите за СНЕ со
приспособување кон
локалните околности.
Организирање на обуки
со АТЗ-ата и верските
лидери за ангажирање со
млади и ефикасно
промовирање на култура
на мир во нивната
заедница (пример: обуки
за комуникациски
вештини, застапување и
решавање конфликти)
Зајакнување на
капацитетите на
младинските организации
(младите во оддалечените
области како фокус) за
активно да им помагаат
на АТЗ-ата во нивните
активности за
воспоставување здрави
односи со нивните
семејства и заедници.
Организирање обуки за
локалните полициски
службеници,
наставниците и
социјалните работници на
локално ниво за
идентификување на
потенцијални случаи и
спречување на
радикализација и насилен
екстремизам

Најмалку два
пати годишно

Годишно

АТЗ-ата
Општина
Кичево

АТЗ-ата
Општина
Кичево

# на обучени
луѓе

за СНЕ на локално ниво

НВОа
(Центар
за
млади и заедницата Кичево)

# на
организирани
обуки

Зголемување на
ангажирањето на
младината

Младински совет во
Општина Кичево

% на вклучена
младина

Намалување на насилство
и случаи на конфликти
кај младите на локално
ниво

Локални
НВОа
(Центар за млади и
заедницата - Кичево)

% на младински
активности во
руралните
средини

Поздрави заедници и
семејства

Младински совет во
Општина Кичево

Во
континуитет

АТЗ-ата
Општина
Кичево

Локални НВОа
НКСНЕБПТДонатори

Зголемена социјална
инклузија

# иницијативи
на заедниците

# на
организирани
обуки
% на обучени
полициски
службеници и
социјални
работници
# случаи

Зголемени капацитети на
полициските
службеници,
наставниците и
социјалните работници

Намалување на
потенцијални случаи на
насилен екстремизам

Изготвување и
финализирање на сите
потребни правни и други
документи за подобро
функционирање на АТЗата на локално ниво
(улоги и одговорности,
обем на работа и
соработка, етика и
доверливост, процедури
за селекција итн.)

Годишно

АТЗ-ата
Општина
Кичево

НКСНЕБПТДонатори

поврзани со
насилен
екстремизам
# на подготвени
и одобрени
административни
упатства

Зголемување на
одржливоста,
одговорноста и
активното учество на
АТЗ-ата во спречувањето
на насилен екстремизам

