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C:E:T platform е основана во 2013 година во Белград, Србија од страна
на група експерти, младински работници и активисти со цел да понуди
поддршка, услуги и експертиза на полето на развој на граѓанското
општество, демократските институции, граѓанските вредности и
неформалното образование за сите граѓани, а особено за младите.

Како се започна….



Меѓународна мрежа на граѓански, непрофитни организации во
12 европски држави. ЦЕТ платформа Македонија е формирана
во јануари, 2016 година.

Денес ЦЕТ платформа е



 доброволно, непрофитно и невладино здружение на граѓани, формирано со
слободно здружување на граѓаните 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

 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.

 платформа која 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.

ЦЕТ платформа Македонија е



Остварување на поширок општествен 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.

Нашата визија е



 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
 промоција на неформалното образование меѓу граѓаните, особено меѓу младите
 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
 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.

Основни цели и задачи



 Млади луѓе на возраст од 15 до 30 години

 Младински работници и преставници на граѓански
организации

 Маргинализирани групи на граѓани

Целни групи



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. Развивање на соработка и склучување на партнерства со слични 
организации од земјава и од странство.

Програмски задачи во 2020 година



Главните активности на ЦЕТ платформа досега се концентрирани кон
меѓународната соработка, склучување на нови партнерства и реализација на
проекти во соработка со партнерски организации од странство, најмногу преку
програмата Еразмус+ на Европската Унија.

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.

Активности на здружението



Од 2016 година досега, ЦЕТ платформа беше вклучена во 90 меѓународни проекти
во соработка со преку 500 странски организации. На овие проекти, ЦЕТ
платформа испрати околу 350 млади луѓе, младински работници, свои членови и
волонтери, како и преставници на други граѓански организации од Македонија.

Број и тип на реализирани проекти:

 55 обуки (training courses)
 5 подготвителни состаноци за младински размени (advance planning visit)
 20 младински размени (youth exchanges)
 2 активност за градење на партнерства (partnership building activity)
 7 семинари
 1 стратешко партнерство со повеќе локални и меѓународни активности

Активности на здружението



Наредни активности во 2020

 Еразмус+: Стратешко партнерство - проект „Living Spaces – Живи простори“
– локални и меѓународни активности во периодот од 1 октомври 2019 до 31
октомври 2020

 Еразмус+ младинска размена „It is All About Love“ во мај 2020

 Аплицирање за Еразмус+ младинска размена „Young Online Entrepreneurs“ во
рокот на 5-ти февруари 2020

 Аплицирање проект за европски вредности и придобивки од членството во ЕУ
при огласот на Владата на Република Македонија – Генерален секретаријат

 Аплицирање за Еразмус+ проекти во роковите во април и октомври 2020



Наредни активности во 2020
Обука Raising Digital Youth Workers Стара Крашница, Полска 13 - 20 јануари

Обука United for Diversity and Inclusion Солун, Грција 10 - 17 февруари

Обука Let them be heard Брага, Португалија 12 - 20 февруари

Обука 2 Rites of Passage: Strengthening Our Communities ASHA центар, Англија 2 - 11 март

Обука Boosters of Youth Employability Солун, Грција 4 – 15 март

Обука Living Spaces Мадрид, Шпанија 10 - 14 март

Транснац. состанок Living Spaces Софија, Бугарија 20 - 22 март

Обука 1 Engage! Discover Yourself ASHA центар, Англија 30 март - 8 април

Младинска размена Balance yourself together with us! Јагниатков, Полска 17 - 26 април

Младинска размена Dream Big Кадиз, Шпанија 4 - 10 мај

Младинска размена Let's Enjoy Difference & Uniqueness Together! Фрагнето Мофорте, Италија 19 – 30 мај

Младинска размена Cyber me, cyber you Хрватска мај

Обука Peaceful Mind=Peaceful future Бугарија 28 мај - 05 јуни

Обука 2 Engage! Discover Your World ASHA центар, Англија 16 - 25 јули

Финален состанок Living Spaces Скопје септември

Обука 3 Rites of Passage: Reconnecting to the Earth ASHA центар, Англија 8 - 17 септември

Обука 3 Engage! Unite Your Discoveries ASHA центар, Англија 13 - 22 октомври



Следете не на...

macedonia@cetplatform.org
projects@cetplatform.mk

/cetplatformmk

@cetmk

www.cetplatform.mk


