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Кратка содржина на проектот:
„Солидарни млади во време на криза“ е проект,
програмата Европа за граѓаните кој Асоцијацијата
Младиинфо Интернационал го спроведе во соработка со
баба. Партнери во проектот беа и Волонтерскиот Центар
брод, кои соработуваа со општина Нова Градишка.

поддржан од
за едукација
општина Гази
од Славонски

Проектот имаше цел да стимулира дебата за солидарноста како важна
вредност во европскот општество, како и да обедини млади и релевантни
чинители од Хрватска и Македонија со долга историја на соочување со
кризи, предизвикани од човечки фактор, но и природни непогоди.
Учесниците разменија искуства за тоа како се справувале во ситуации на
криза и ја промовираа солидарноста, особено осврнувајќи се на
искуствата на Хрватска и Македонија во справувањето со поплави, но и
мигрантската криза. Ваквите искуства покажаа на потребата дека
граѓаните и релевантните чинители треба да бидат повеќе подготвени за
вклучување во расчистувањето на последиците од истите, и за време на
настанот млади и претставници од двете општини, разговараа како
подобро да се менаџираат вакви ситуации, како да се поттикне
волонтирањето и кои се најефективните начини за само-организација.
За време на работилницата што се оствари во рамки на проектот
„Солидарни млади во време на криза“ учесниците беа поделени во
четири групи, а секоја од нив имаше одредена задача. За време на
работилницата, групите дефинираа одредени цели за потпомагање на
процесите при кризен менаџмент и подобрување на координацијата во
кризните ситуации.
Во продолжение на документот може да се проследи акцискиот план што
беше сработен за време на работилницата од секоја група.

Група I: Локална власт – мапирање на одговорни
институции за менаџирање кризи
Првата група имаше зададена задача да ги мапира одговорните
институции за менаџирање на кризи, во рамки на локалната власт. Во
составот на оваа група беа вклучени претставници на општината Гази
Баба, кои досега биле земале учество во решавање на кризни ситуации.
Според прикажаниот нацрт, како што дефинираа претставницитен на
првата група, најважна улога има Кризниот штаб, кој ги координира
центарот за управување со кризи (ЦУК) и Дирекцијата за заштита и
спасување. Дополнителни, но важни улоги добиваат локалната
полициска
станица,
Црвениот
крст,
Противпожарната
бригада,
здравствените институции и урбаните и месните заедници во подрчјето
на локалната самоуправа.
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Група II: Локална власт – Мапирање процеси: кои се
потребни чекори за преземање акција

Во втората група повторно главна улога имаше локалната власт и
нејзините претставници, а нивна задача беше мапирање на процесите
(чекорите) што се потребни за превземање акција, односно справување
со кризната ситуација.
Според чекорите што ги идентификуваа учесниците во втората група,
прв и основен чекор е прогласувае на вонредна или кризна состојба.
Веднаш потоа, надлежните изработуваат анализи за состојбата на
опфатената област, но и проценка на хуманитарната помош за
населените. За резултатите од анализите се известуваат Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), Министерството
за транспорт и врски (МТВ) и Дирекцијата за заштита и спасување
(ДЗС). Црвениот крст е вклучен во акцијата придонесувајќи со чоечка
сила, физичка, но и економска помош. Тие помагаат при расчистувањето
на последиците, како и придонесуваат со собирање на хуманитарна
помош за настраданите, која е неопходна и навистина значајна. Откако
се завршуваат анализите и известувањто на министерствата, следнен
чекор е вклучувањто на Главниот штаб за справување со кризи, од каде
излегуваат насоките за справување со настанот како и вклучување на
други надлежни институции што може да придонесат за побрзо
справување со ситуацијата.
Скицата што ја изработи групaта II може да ја видите на следната
страница.
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Група III: Волонтери и млади – регрутација на
волонтери: како да се ангажираат младите
Задачата што ја доби третата група вклучуваше креативен пристап и
смислување нови иницијативи на темата како да се придонесе
волонтеството поблиску до младите. Во време на кризни ситуации,
потребна е целата помош и енергија што може да се добие, особено од
страна на од младите лица. На државно ниво, волонтерството допрво
зема замав, сепак учесниците во групата III сметаат дека поголем
интерес кај младите за да учествуваат во помагање за време на крзизи
може да се постигне пред се со едукативни работилници од страна на
локалната власт. Исто така, како мотивација може да се смета
признавањето на волонтерските часови, доколку тоа подоцна придонесе
кон некаков бенефит (намалена школарина, бесплатни курсеви).
Соогледувајќи ја шемата, може да се забележи дека учесниците сметаат
дека на младите луѓе не им се дадени доволно можности да учествуваат
во хуманитарните акции за справување со кризите, и потребно е во
локалните заедници да има некој вработен што ќе работи со волонтери,
ќе им појаснува каде и кога е потребна нивната помош. Последна мерка
што би можела да ја зголеми желбата на младите да се вклучат во
акциите за време на кризи е стипендирање на најактивните, што би
можело да се измери доколку се смисли начин за мерење на
волонтерските часови.
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Група IV: Соработка меѓу локалните власти и младите –
како заедно подобро да се менаџираат кризите
Последната група имаше цел да ја истражи поврзаноста на младите
личности со локалната власт и да ги претстави можностите за нивна
соработка.
За решавање на задачата беа дадени повеќе предлози и можности, меѓу
кои, претставниците на оваа група ги сместија јавни повици за
волонтери, неформални спортски дружења на луѓе од локалната власт со
млади личности заинтересирани да помогнат, отворени денови на
институтот за кризен менаџмент како и стипендирање. Како и
резултатите од предходната група, така и во оваа се совпаднува
мислењето дека е потребно да се створи некој канал за комуникација
меѓу младите и локалната власт, а тоа ќе резултира со нивен зголемен
интерес и желба да на младите да се вклучат во акциите во време на
кризи, како и во хуманитарните акции и санирање на настанатите штети.
Скицата што ја изработи групaта IV може да ја видите на следната
страница.
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