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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
02. 12. 2013
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЈА ПОДДРЖУВА МЛАДИНСКАТА ПРОМОЦИЈА НА МУЛТИЕРНИЧКИ
ИНИЦИЈАТИВИ И ВРЕДНОСТИ
На 3‐ти декември, во 11 часот, Национална конференција насловена: „Преку младински
активизам кон соживот на различностите во заедницата“ ќе го одбележи крајот на проектот
финансиран во рамките на Европскиот инструмент за човекови права (ЕИДХР) во хотел
Александар Палас.
На настанот, свое официјално обраќање ќе имаат:
Н. Е. Аиво Орав, шеф на Делегацијата на ЕУ
Г‐дин Сафет Незири, заменик министер за образование и наука
Н. Е. Ралф Брет, шеф на Мисијата на ОБСЕ
Националната конференција има за цел да ги сумира резултатите од проектот финансиран од ЕУ
кој е фокусиран на застапување на политики и подобрување на теоријата и праксатаво градењето
на мирот во заедницата. Проектот финансиран од ЕУ исто така има за цел да создаде простор за
меѓуетнички соживот и прмоција на младите како сериозни партнери за постигнување на
позитивни промени.
На конференцијата ќе биде дискутирана и имплементацијата на Стратегијата за интегрирано
образование. Покрај тоа, различните засегната страни, присутни на конференцијата, ќе разменат
ставови за различни искуства, добри практики, постигнати резултати и предизвици. Заклучоците и
препораките од конференцијата ќе се користат за спроведување на Стратегијата за интегрирано
образование, во наставните програми и активности но и надвор од училиштата.
Исто така на Конференцијата ќе бидат донесени конкретни препораки, заклучоци и иницијативи
за подобрување на младинскиот активизам во промовирањето и практиката на меѓуетнички
дијалог, толеранција и соживот со воведување на инвентивни приоди и активности во
формалното и неформалното образование.
Проектот е имплементиран од страна на Женската Граѓанска Иницијатива Антико и Мултикултура.
Ве молиме во прилог најдете ја агендата на настанот.
Новинарите и фоторепортерите се поканети да известуваат за настанот.
Контакт за дополнителни информации:
Женска граѓанска иницијатива Антико
Тел. 02/ 2 614 641
e‐mail: antico@t‐home.mk

АГЕНДА
Национална конференција на проектот финансиран од ЕУ
„Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата“
10: 30 – 11:00 Пристигнување на учесниците и регистрација
11:00 – 11:15 Отварање на конференцијата
Г‐ѓа Ѓунер Небиу, претседателка на Женската граѓанска
иницијатива АНТИКО
11:15 – 11:25 Поздравен збор на амбасадорот Г‐дин Аиво Орав, шеф на
Делегацијата на Европската унија во Македонија
11:25 – 11:35 Обраќање на г‐дин Сафет Незири, заменик министер за
Образование наука
11:35 – 11:45

11:45 ‐ 11:55

11:55 – 12:15
12:15 – 12:25

Обраќање на амбасадорот г‐дин Ралф Бред, шеф на Мисијата на
ОБСЕ во Скопје
Презентација на постигнати резултати од спроведениот проект
„ Преку младински активизам кон соживот на различностите во
заедницата„
Кафе пауза
Улогата и влијанието на граѓанските организации во
интегративните процеси во мултиетничките
заедници/општества
Г‐дин Алберт Муслиу, претседател на НВО Асоцијација за
демократски
Иницијативи

12:25 – 12:40

„ Резулатати добри практики и предизвици во имплементација на
Стратегијата за интегрирано образование “
Г‐дин Сашо Стојковски, претседател на Нансен Дијалог Центар

12:40 – 12:55

„Младите и мултикултурното образование: главен ресурс за
развојот на мултикултурните општетсва“
Г‐дин Арафат Шабани, професот по мултикултурализам

12:55 – 13:20

Претставување на добри пракси од проектните активности
• Акции со хуманитарни цели: Летно школо за Мултикултурализам
Охрид и Музички настап
Ардиан Ајази – учесник во акцијата од „Арсени Јовков“ Скопје
• Еколошка акција и спортски турнир:
Вљолца Идризи ‐ учесник во акцијата од „8 Септември“ Тетово

• Организирање на јавен културно – уметнички настап во Веро Центар
Милена Миљковиќ – учесник во акцијата од „Здравко Цветковски“ Скопје

13:20 – 13:40

Дискусија, препораки и заклучоци

13:40 –

Коктел

Оваа публикација е изработена со помош од Европската Унија. Содржината на оваа публикација е
исклучиво одговорност на ЖГИ АНТИКО и Мултикултура и на ниеден начин не може да се смета
дека ги одразува ставовите на Европската Унија.

