МРЕ Ж А НА СИЛНИ ГРА ДОВИ

ДОБРЕДОЈДЕ
Драги пријатели,
До 2050 година, 68% од светската популација ќе живее во урбани средини. Брзата урбанизација
направи градовите да бидат ранливи на нови и растечки закани. Од политичко насилство до
терористички напади, до зголемен криминал на омраза и онлајн дезинформации, денешните
предизвици претставуваат како глобален приоритет, така и локална реалност.
Од воспоставувањето на Мрежата на силни градови (МСГ) во 2015 година, интензитетот на
овие предизвици уште повеќе се има зголемено. Денес, повеќе од кога било претходно, нашите
140 општински членки треба да се фокусираат на градење на заедници кои ќе застанат заедно
наспроти оние кои се обидуваат да ги распарчат.
Во духот на солидарност со градовите ширум светот, тимот на МСГ работи неуморно со цел
да ги воспостави политиките, партнерствата и процесите потребни за спротивставување на
насилниот екстремизам, и омразата и поларизацијата врз коишто истиот се потпира. Имаме
развиено низа идеолошкo необоени модели за локална превенција, кои им помагаат на повеќе
од 2,500 градски службеници да се прилагодат на нивните локални ризици, силни страни, и,
најважно, на своите единствени овластувања. Имаме формирано сојузи кои претходно не
постоеле помеѓу градовите, локалните заедници и националните власти.
Оваа брошура не може исцрпно да ја долови напорната работа на нашите членови и на тимот
кои се посветени на подобрување на секојдневните животни искуства на заедниците. Сепак,
се надеваме дека истата би можела да илустрира што е тоа што може да се постигне кога
националните и локалните власти, меѓународните организации, бизнисите и граѓанското
општество се обединети околу заедничка цел.
Што и да е тоа што ве довело да се ангажирате околу МСГ, во име на тимот и нашето семејство
на членки, ве покануваме да продолжите со читањето на оваа брошура и да откриете на кој
начин нашата работа создава отпорни, просперитетни, мирни и силни градови.

Саша Хавличек
Основачки Извршен директор
Институт за стретешки дијалог
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ЗА МРЕЖАТА НА
СИЛНИ ГРАДОВИ
Мрежата на силни градови (МСГ) е воспоставена во 2015
година во рамките на Генералното Собрание на ОН со цел
овозможување градовите под свое водство да може да
одговорат на омразата, поларизацијата и екстремизмот
во сите негови форми. Ние им помагаме на нашите
партнери-членки и на нивните заедници во осмислувањето
и обезбедувањето на локален одговор за овие сложени
предизвици, со цел да се осигураме дека ниеден град самиот
изолирано нема да се справува со таквите закани.
Нашата мрежа е проширена и вклучува повеќе од 140
локални власти, вклучувајќи мегаградови, држави, окрузи и
мали општини кои го претставуваат секој поголем глобален
регион. Додека од една страна секој град се соочува со
свои единствени предизвици и локални ризици, постојат
споделени цели, алатки и пристапи кон коишто сите
заеднички може да се стремиме. Преку нашите ГЛОБАЛНИ
САМИТИ, РАЗМЕНИ МЕЃУ ГРАДОВИТЕ И РЕГИОНАЛНИ

Помагаме во
осмислувањето и
обезбедувањето
на локален
одговор за
сложените
предизвици.

РАБОТИЛНИЦИ, нашите членки градат мостови, дискутираат
за иновативни идеи околу работните политики и

Австралија до Северна Македонија, од Либан до Соединетите

разменуваат добри пракси со истородните чинители од

Американски Држави, како и од Кенија до Велика Британија.

водечките градови во светот и експертите во областа.
Предводена од Институтот за стратешки дијалог,
Исто така, обезбедуваме низа длабински модели за градење

којшто претставува независен тинк тенк со речиси

на капацитетот, на интервенциите и ангажираноста на

петнаесетгодишно искуство во одговор на омразата,

младите. Преку прилагодување на нашите постоечки

поларизацијата и екстремизмот, МСГ е единствено

пристапи на партнерства кои вклучуваат повеќе агенции

позиционирана да ги спои најновите истражувања со

кон нови географски средини, остваруваме блиска

локално предводените акции. Нашите владини партнери

партнерска соработка со националните и локалните власти

ги вклучуваат Австралија, Данска, Холандија, Норвешка и

и со заедниците коишто истите ги претставуваат. Алатките и

Соединетите Држави, со дополнителен ангажман поддржан

моделите на политики на МСГ се користат ширум светот, од

или нарачан од поединечни градови-членки.

www. strongcitiesnetwork.org

4

МРЕЖ А НА СИЛНИ ГРА ДОВИ

ШТО РАБОТИМЕ

Преку програмите за
дерадикализација па
сé до стратегиите за
ангажираност на младите,
осигуруваме локален
одговор за решавање на
локалните потреби.

www. strongcitiesnetwork.org
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МСГ работи на превенција
на предизвиците на омраза,
поларизација и екстремизам преку
идентификување и решавање
на локалните двигатели на овие
глобални закани. Било преку
интензивни проекти за градење
на капацитетот или самостојни
истражувања и анализи, ние
работиме на различен збир
на потреби на членките со цел
развивање на политики засновани
врз докази и информативни
глобални практики.

ГРАДИМЕ

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ЛОКАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА
Работејќи според пристапот од основата па

     ДИЗАЈНИРАМЕ
ПОЛИТИКИ & СТРАТЕГИИ
Стапуваме во партнерски односи со градските
службеници за целите на спроведување
проценка на локалните ризици и дизајнираме
акциски планови и програмски одговори.
Преку програмите за дерадикализација, па сé
до стратегиите за ангажираност на младите,
осигуруваме локален одговор за решавање на
локалните потреби.

ОБУЧУВАЊЕ

ОБУКА И ГРАДЕЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИ

нагоре, формираме локални координативни
тела кои ги обединуваат градските

Hие галванизираме градоначалници, градски

собранија, едукаторите од граѓанското

службеници, локални служби, заедници и

општество, телата од јавно здравство,

млади, обучувајќи ги да играат активни улоги во

приватниот сектор и верските лидери со цел

дијагностицирањето и реагирањето на локалните

идентификување и решавање на тензиите во

фактори на ризик, создавајќи меѓународно

заедницата. Нашиот успех го засноваме врз

складиште за пристапи за најдобри практики.

искористување на постоечките и кредибилни
институции, од социјалните служби па сé до
традиционалната граѓанска инфраструктура.

ИНФОРМИРАМЕ
ПОДАТОЦИ & АЛАТКИ

ПОВРЗУВАМЕ

ГЛОБАЛНИ & ЛОКАЛНИ
ПАРТНЕРСТВА

Преку онлајн центарот на МСГ, во кој се
презентираат приказни, интервјуа, упатства
и модули за обука за наставниците, градските
службеници и граѓанското општество, на
нашите членки им помагаме да имаат пристап
до најновите истражувања и најдобрите пракси
ширум мрежата. Нашиот Мапер на омраза и
екстремизам во рамките на МСГ им обезбедува

Делуваме како мост кој гради посилни работни
односи меѓу локалните и националните
власти. Исто така, за граѓанското општество
обезбедуваме знаења, вештини и ресурси
за развивање значајни партнерства со
службениците во градските собранија.

на членките податоци преку развивање на
дигитални опсерватории во коишто се прави
корелација на онлајн ризиците со офлајн
однесувањето.
www. strongcitiesnetwork.org
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КАДЕ РАБОТИМЕ
Во изминатите пет години имаме директно ангажирано или обучено 5,000
стручни лица и лидери во заедницата, вклучувајќи 750 градски службеници
и над 100 градоначалници. Преку обезбедување на методологии кои може
да се пресликаат и прилагодат на нашите локални партнери, секоја година
успеваме да допреме до сé поголем број. Подолу е претставен избор од
неколку наши врвни примери од светот.

ЕВРОПА
Воспоставиме јавно-приватно
партнерство со Канцеларијата
на градоначалникот на Лондон за
Изготвување на политики против
криминал и Google.org за поддршка,
обука и финансирање на граѓанското
општество за борба против омраза,
нетолеранција и екстремизам.

СЕВЕРНА АМЕРИКА
Работевме со градоначалникот на Чатануга, Тенеси
(САД) на формирањето на Совет против омраза,
дизајниран да промовира политики и стратегии за
побезбедна, поотпорна и поприемчива заедница
за граѓаните, инспирирана од мрежите за локална
превенција на МСГ.

ПОДСАХАРСКА АФРИКА
Влеговме во партнерство со пет окрузи во
Кенија за спроведување Акциски планови
во окрузите, обезбедувајќи поддршка на
локалните организации, обука за локалните
практичари, како и размена меѓу окрузите.

ЈУЖНА АМЕРИКА И КАРИБИТЕ
Инспирирани од меѓународната добра пракса, ја
трансформиравме праксата на изготвување на
политики во заедницата ширум седум општини
во Тринидад и Тобаго.

+
www. strongcitiesnetwork.org
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Обезбедуваме методологии кои може да
се пресликаат и прилагодат на нашите
локални партнери.
ЗАПАДЕН БАЛКАН
Ја поддржавме општина Куманово
(Северна Македонија) во формирањето
на мултидисциплинарен Акциски тим
во заедницата, како и во воведувањето
на Локален акциски план и во
предводењето на локалните активности
на превенција.

ЦЕНТРАЛНА АЗИЈА

ЈУЖНА АЗИЈА

Работевме со лидерите и

Ги подобривме вештините за примарно

практичарите на локалните

и секундарно истражување меѓу

власти во држави од Централна

локалните граѓански организации

Азија на подготвување и

, младите и лидерите во градовите

подобрување на процесите за

во провинцијата Кибер-Пактунква

рехабилитација и реинтеграција.

(Пакистан), прилагодувајќи и
пресликувајќи го моделот на ниво на
село и град низ целата територија на
Карачи.

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА
Ја проширивме мрежата во Филипини,
Индонезија и Малезија за развивање
на регионалната и националнолокалната соработка за спречување и
борба против насилен екстремизам.

ОКЕАНИЈА
Ја поддржавме Државната влада

СРЕДЕН ИСТОК

на Викторија (Австралија) во
идентификувањето, анализата

Промовиравме шест пилот локални

и мапирањето на онлајн анти-

мрежи за превенција ширум Либан и

муслиманскиот наратив.

Јордан, реализирајќи повеќе од 40 локални
активности и насочувајќи промена на
политиките од основата нагоре преку
соработка со националните владини
стратегии.

www. strongcitiesnetwork.org
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ПОЛИТИКА &
СТРАТЕГИЈА
Дефинирањето на локалната
улога во одговор на омразата,
поларизацијата и екстремизмот
честопати претставува уникатен
предизвик. Преку остварување
на блиска соработка со
нашите членки, МСГ помага во
формирањето на локалниот
мандат, и во утврдувањето на
практичната инфраструктура и
потребните рамки на политики.
Со цел развивање на ефективни
стратегии за превенција, локалните
службеници ги поврзуваме со своите
истородни колеги од други градови,
применувајќи го она што некаде се
покажало како успешно во рамките
на нивниот локален контекст.
ПЛАНИРАЊЕ
НА ЛОКАЛНИТЕ
АКЦИИ
LOCAL PREVENTION
NETWORKS
Досега
работилници
Sevenимаме
formalреализирано
local prevention
networks за
локалните
креатори
на 100
политики
и практичари
comprising
more than
frontline
воpractitioners
62 градови ширум
20 држави
во Африка,
across Lebanon,
Jordan
and
Централна
Азија, Јужна
North Macedonia
have Азија,
driven Средниот
over 40 Исток и
Западниот
Балкан.
community
engagements.

LOCAL INNOVATION
GRANTS
КОНСУЛТАЦИИ
СО ГРАДОВИТЕ
More than 14консултации
local innovation
grants со
Спроведовме
со градови
awarded
to connect promising
and vibrantна
цел
да им помогнеме
во спроведувањето
local organisations
with financial
and
локални
проценки, имено
со 11 градови
ширум
technical support
resources.
Бангладеш,
Кенија, and
Косово,
Северна Македонија
и Пакистан.

COMMUNITY RESILIENCE
SURVEYS
РАБОТА
СО МЕЃУНАРОДНИТЕ
In-depth population surveys designed
ПОЛИТИКИ
measure our
impact on resilience
and на
Гиto
насочивме
локализацијата
и водството
cohesion.
Delivered
in
cities
across
North
градовите како клучни принципи во глобалните

Macedonia,
Senegal, Lebanon
and Kenya
to
напори
за превенција,
осмислувајќи
ги агендите
establish
an
evidence
base
for
programme
на меѓународната политика на сите нивоа,
evaluation. меѓу останатите, соработка со
вклучувајќи,

Глобалниот форум за борба против тероризмот,
Мрежата за свесност за радикализација и
Мрежата за подготвеност за борба против
тероризмот.
www. strongcitiesnetwork.org

“…Започнавме со обука за полициски службеници и за
полициско работење во заедницата, со други агенции за
спроведување на законот, во смисла на најдобри практики.
Моделот којшто го генериравме во моментов се користи од
страна на седум други општини ширум Тринидад и Тобаго.”
Поранешен градоначалник на Чагванас, Гопаул Будхан
(Тринидад и Тобаго)
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ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА ЛОКАЛНА
ПРЕВЕНЦИЈА

МСГ гради и обучува локални мрежи за координација
кои ги обединуваат градските лидери, локалните
јавни служби и локалните заедници во развивањето
на координиран одговор кон ризиците. Нашите
програми се насочени кон постоечките ограничувања
со коишто се соочуваат градовите при проценувањето
на ресурсите, вештините и практичните механизми за
координација што им се неопходни.

ЛОКАЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА
Седум формални локални мрежи за
превенција кои сочинуваат повеќе од 100
прволиниски практичари ширум Либан, Јордан
и Северна Македонија беа предводници на
повеќе од 40 ангажмани во заедниците.

ЛОКАЛНИ ГРАНТОВИ ЗА ИНОВАЦИИ
Повеќе од 14 локални грантови за иновации
доделени за поврзување на надежни и
вибрантни локални организации со финансиска
и техничка поддршка и ресурси.

АНКЕТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА
НА ЗАЕДНИЦАТА
Длабински анкети на населението со цел
мерење на нашето влијание врз отпорноста
и кохезијата. Спроведени во градови ширум
Северна Македонија, Сенегал, Либан и Кенија
со цел воспоставување на евалуација на
програмите којашто се заснова врз докази.

“Денес, секој има потреба од превенција.
Како град поминавме низ одредени
предизвици коишто нé поттурнаа во
насока на преземање превентивен
пристап. Како резултат на тоа,
градоначалникот смета дека Локалните
мрежи за превенција се приоритет за
младите, а особено за училиштата.
Инволвираноста со МСГ изврши мошне
позитивно влијание врз градските
практичари и општинските службеници...
Да бидам искрен, не очекувавме ваков
резултат. Ги надмина нашите очекувања.”
Фокална точка на општина Саида (Либан)

www. strongcitiesnetwork.org
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ПОДАТОЦИ & АЛАТКИ
ОНЛАЈН ЦЕНТАРОТ НА МСГ

Кога информациите
се оскудни,
поделбите и
обвинувањата може
да ескалираат, а
комуникациите се
суштински.

е бесплатно достапен дигитален ресурс на нашата веб
страница на кој се презентирани профилите на градовите,
модулите за обука на теми како што се интервенции и
вклученост на младите, како и библиотека со стотици
ресурси, вклучувајќи национални и локални акциски
планови, стратегии и најнови истражувања.

АЛАТКИТЕ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ОДГОВОР
НА ИНЦИДЕНТИ
обезбедуваат насоки за локалните власти и практичари
за поддршка на градските службеници при одговор
на терористички напад или инцидент за кој постои
сомневање, во моменти кога информациите се оскудни,
кога поделбите и обвинувањата би можеле да ескалираат,
а комуникациите се од суштинско значење.

ОНЛАЈН МАПЕРОТ НА ОМРАЗА И
ЕКСТРЕМИЗАМ

Континуирано работиме на
обезбедување најнови податоци, алатки
и стручност за локалните власти со цел
да се осигураме дека истите ќе можат
да се соочат со новите закани, како оние
офлајн, така и онлајн. Нашиот персонал
обезбедува експертиза за широка
лепеза на предмети: интервенции,
ангажираност на заедниците, акциско
планирање, далекусежен одговор,
дезинформации, мониторинг и
евалуација, и други. Подолу се опишани
четири водечки ресурси:

www. strongcitiesnetwork.org

им обезбедува на градовите разбирање, како никогаш
претходно, за природата, степенот и ширењето на
онлајн содржините на тема екстремизам во нивните
средини, комбинирајќи обработка на изворниот јазик со
етнографските истражувања и варијации на мапирања на
ниво на соседство.

АЛАТКИТЕ ЗА ЕКСТРЕМИЗАМ НАСОЧЕН
ПРОТИВ ЖЕНИ, ДЕВОЈЧИЊА И ИСЛАМ
се дизајнирани да ги нагласат ефективните практики и
процесите за обезбедување на интервенција за жени и
девојчиња повратници од поранешни територии на ИСИС.
Исто така, тие ги воспоставуваат и постоечките рамки на
политики и практични алатки коишто им се достапни на
оние кои се вклучени во одговорот на таквите случаи.
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ОБУКА &
ГРАДЕЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ
Програмите на МСГ за обука и градење на капацитетите се дизајнирани така што
на градовите да може да им овозможат да одговорат на сложената низа на закани.
Преку информации обезбедени од водечките експерти, тие помагаат во градењето
на осмислени врски помеѓу градските лидери и локалните организации во кои се
комбинира кредибилноста на заедницата со децениското локално разбирање

Комбинирање
на
кредибилноста
на заедницата
со децениското
локално
разбирање.
“Нашиот проект, поддржан од МСГ, има
поврзано повеќе од 200 жени од различни
држави кои сега се амбасадори на мирот.
Исто така, истите ги обучивме да бидат и
советници во заедницата. “
Салма Ебрахими, Момбаса (Кенија)

•

•

Шкодра (Албанија): Формиравме Локален совет

•

Објавивме регионални модели за локална

за јавна безбедност којшто го сочинуваат тела од

соработка, создавајќи платформи за практичари

локалната власт, верски лидери и локални медиуми

за одговор на споделените предизвици и

за поддршка на Министерството за внатрешни

придружување кон одговорот за превенција ширум

работи на Албанија во развивањето на Национална

62 градови во Африка, Централна Азија, Балканот и

стратегија против радикализација.

Јужна Азија.

Кенија: Развивме мултиагенциска соработка

•

Засилени методи за индивидуални интервенции

помеѓу националните и окружните владини

и ангажираност на заедницата преку специјално

службеници, граѓанското општество, академиците

дизајнирана обука за повеќе од 100 чинители во

и фирмите од приватниот сектор.

јавниот сектор ширум САД и Канада.

www. strongcitiesnetwork.org
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МЛАДИ ГРАДОВИ
Додека од една страна младите лица се
во единствена позиција да ефектуираат
промени, истите честопати се исклучени
од процесите на локално одлучување
и се фрустрирани од ограниченоста на
каналите за соработка со локалните
власти. Младите градови работат
во соработка со младите лица и со
службениците од локалната власт со
цел зајакнување на споделени решенија
коишто се предводени од младите за
предизвиците во заедницата, како што се
омраза, поларизација и екстремизам.

•

Создадовме посветени младински канцеларии и
иницијативи во шест градови ширум Кенија, Либан
и Сенегал заеднички дизајнирани од младинските и
локалните креатори на политики.

•

Овозможивме гласот на младите силно да одекне
при објавувањето на моќните кампањи во кои
беа ангажирани повеќе од 200 млади лица, од
поранешни затвореници во најзагрозените средини
во Дакар (Сенегал), па сé до членови на локалните
младински совети во Момбаса (Кенија).

•

Развивме модели на младинско партиципативно
управување со повеќе од 50 лидери од локалната

“Најдобриот дел од моето искуство со Младите

власт, водени од глобалните најдобри практики и

Градови беше нашиот последен ден од обуката кога

најнови истражувања.

можевме да стапиме во интеракција со општинските
чинители. Во тој миг имавме можност да размениме
мислења во врска со добрите пракси и идните
соработки.”
Учесник во младинската лабораторија за иновации,
Дакар (Сенегал)

www. strongcitiesnetwork.org

•

Објавивме повеќе од 25 кампањи за промени во
кои беа ангажирани повеќе од 1,000 млади лица и
допревме до повеќе од 1 милион лица онлајн.
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ГЛОБАЛНИ &
ЛОКАЛНИ
ПАРТНЕРСТВА
МСГ ги премостува националните
и локалните власти, граѓанското
општество, бизнисите, мултилатералните
организации и заедници, формирајќи,
како никогаш претходно, соработка околу
приоритетните агенди за превенција.

ГЛОБАЛНИ САМИТИ
•

Глобалните самити на МСГ вклучија повеќе од
1,200 практичари, 450 градски службеници и повеќе
од 100 градоначалници, инспирирајќи промени во
политиките и програмирањето ширум нашата мрежа.

РАЗМЕНИ МЕЃУ ГРАДОВИТЕ
•

Овозможивме создавање на билатерални партнерства
меѓу градовите, преку спроведување на пристапи за
спречување на насилство поврзувајќи повеќе од 60
практичари од 27 градови.

ЈАВНИ-ПРИВАТНИ ПАРТНЕРСТВА
•

Одржавме Работна група на градоначалници во
рамките на МСГ на тема јавни-приватни партнерства
против омраза во соработка со Конференцијата
на градоначалници на САД и градоначалници на
Чатануга и Лос Анџелес (САД).

•

Објавивме иницијатива на Партнерства за
силни градови со Светскиот економски форум и
Извршниот директорат на комитетот за борба против
тероризам при Обединетите Нации со цел развивање
иницијативи кои промовираат градови на безбедност,
вештини и поддршка.

•

Во Лондон (ВБ) го објавивме Фондот на споделени
обиди на Градоначалникот, во кој се обединија
градското собрание и Google.org со цел обезбедување
на мали грантови во вредност од £800,000 за групи
на граѓанското општество во главниот град со цел
спречување на омраза и насилен екстремизам.

“Мора да кажам дека конференциите и состаноците
организирани од МСГ навистина нé подготвија на
таков начин што сега превенцијата вистински ни
е врежана во умот. По нашето враќање од разните
конференции, луѓето ги организираме повеќе отколку
во минатото, а исто така ги зголемивме и активностите
за покренување на свесноста.”
Учесник во младинската лабораторија на иновации, Дакар
(Сенегал).
Градоначалници на Кусери, Моколо, Колофата и Мери
(Камерун).
www. strongcitiesnetwork.org
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КАКО БИ МОЖЕЛ
И ТИ ДА СЕ
ВКЛУЧИШ
“Мрежата на силни градови се покажува
како одлична за градот...Она што Мрежата
на силни градови и ИСД заеднички ни го
овозможуваат се алатки за омоќување на
нашите локални заедници...Пред сé, сакам
на сите да им кажам, размислете како да се
вклучите во Мрежата на силни градови.”
Градоначалник Енди Берк, Чатануга, Тенеси (САД).

МСГ е исклучително дизајнирана
за лидерите на локалната власт,
креаторите на политики и
практичарите во јавните служби
да може да работат заедно во
првите редови. Членството во
мрежата е бесплатно и отворено,
како за локалните власти на
мегаградовите и државите, така и
за помалите општини и окрузите.
Доколку сте заинтересирани
да се приклучите и да станете
член на глобалната заедница на
локални лидери обединети во
спротивставување на омразата,
поларизацијата и екстремизмот, ве
молиме пополнете го формуларот
на нашата веб страница
насловен ‘Стани силен град’, па
следствено член од нашиот тим
ќе ве контактира за да може да го
реализирате вашето членство.

www. strongcitiesnetwork.org
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Овозможете
ú на вашата
локална
власт
да
се
поврзе
со
сродни
организации ширум светот.

Членството ќе ú овозможи на вашата локална
власт да се поврзе со сродни организации
ширум светот и да има придобивка од
пристапот до глобалната мрежа на експерти,
истражувачи, иноватори и лидери во областа
на спречување и борба против насилниот
екстремизам.
Освен тоа што обезбедува насоки и поддршка,
МСГ спроведува програма на активности
за службените лица во локалната власт,
вклучувајќи глобални самити, регионални
работилници, размени меѓу градовите и
обука за практичарите. Нашата веб страница
содржи Онлајн центар, во кој се содржани
најновите истражувања, профили на членките,
модули за обука и голема библиотека со
најдобри пракси.
Никогаш немало подобар момент од овој да
ú се придружите на нашата растечка мрежа.
Ве молиме контактирајте нé преку нашата веб
страница или на емаил:
info@strongcitiesnetwork.org, или на Twitter и
LinkedIn. Би сакале да ве запознаеме.

“Мислам дека говориме на ист јазик. Ова навистина
претставува поврзаност којашто е овозможена преку
Мрежата на силни градови, и сметам дека она што
досега е постигнато е неверојатно.”
Градоначалник Енди Берк, Чатануга, Тенеси (САД).
Н.Е Хасан Али Јохо, Гувернер на Момбаса, Кенија.

www. strongcitiesnetwork.org
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