
Genç Liderler için Eğitim

Hoşgörüsüzlüğe ve Şiddet Aşırılığına Karşı Liderler

Herkesin bir rolü var, özellikle gençlerin!

Harekete geçmenize yardımcı olmak istiyoruz!

Sizi başarıya götüren koçluk!

18 ile 30 yaşları arasında mısınız? Hoşgörünün teşvik edilmesine, topluluğunuzun şiddetli 
radikalleşmeye karşı direncini güçlendirmeye, ilgilenmeye veya güçlendirmeye ilgi duyuyor 
musunuz? İnsanların, özellikle de gençlerin şiddet içeren aşırılığa nasıl yol açtığını öğrenmek ister 
misiniz? Akranlarınızı ve topluluğunuzun üyelerini buna karşı korumak ister misiniz? Önümüzdeki 
aylarda benzer insanlarla bir inisiyatif geliştirmek ve uygulamak için her hafta zaman ve çaba harca-
mamaya hazır mısınız? Sonra, "Hoşgörüsüzlük ve Şiddet Aşırılığına Karşı Liderlik" (LIVE) sizin 
için eğitim veriyor.

Güvenlik, paylaşılan bir sorumluluktur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), terörizm ve 
diğer suçlara neden olabilecek şiddet yanlısı aşırılığın yükselmesini önlemek ve karşı koymak için 
kamu makamları ve sivil toplumla birlikte çalışmaktadır. Sivil toplum liderliğini harekete geçirmek 
halkı radikalleşmeden ve şiddetli aşırılığa sokmaktan korumak hayati öneme sahiptir.
Gençler, yerel sosyal dinamikler, akranlarına ve topluluklarının diğer üyelerine özel erişim anlayışı-
na sahiptir. Liderlik, enerji ve yaratıcılık kapasitelerine, farkındalık yaratmaya, nefret ve hoşgörüsü-
zlüğe alternatif yollar yaratmaya, diyaloğu başlatmaya ve kolaylaştırmaya, karşılıklı anlayış ve 
saygıyı geliştirmeye, karar alıcıları oluşturmaya ve farklı yerel bağlamlarda şiddetli radikalleşmenin 
altında yatan faktörlerle ilgili olumlu değişiklikler yaratmaya inanıyoruz.

LIVE eğitimi, gençleri kendi benzersiz potansiyellerini, hoşgörüsüzlüğe ve şiddetli aşırılığa karşı 
direnç oluşturmak için kullanmaya ve onları güçlendirmeye teşvik etmek ve fark yaratmak istiyor. 
LIVE bir stajyer olarak, 
√  İnsan hakları, planlama ve değerlendirme, paydaş katılımı ve güvenlik bilinci dahil olmak üzere, 
    güvenli ve etkili bir şekilde eyleme geçmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız.
√  Akranlarınızı ve topluluğunuzu korumanızı sağlayan bir eylem fikrinin tanımlanması ve geliştirilm
    esinde yetkili rehberlik alacaksınız.
√  AGİT bölgesindeki diğer gençlerle paylaşma ve onlardan öğrenme fırsatına sahip 
    olacaksınız.

LIVE eğitimi, bir haftalık kişisel eğitimin iki modülü ve modüller arasında üç aylık bir ara dönemden 
oluşur.
√  İlk modülün amacı, geliştirmek istediğiniz ilgili eylem fikrini ve bu eylem fikrini meyveye taşımak 
    için gerekli olan planlama adımlarını belirlemektir.
√  Ara dönem boyunca, tavsiyeleriniz ve sınırlı tohumluk desteği ile sağlanan destekle eylem 
    fikrinizi daha ayrıntılı bir şekilde planlamak için evinizde ve bağımsız olarak çalışacaksınız.
√  İkinci modülde, hareket projenizi sonlandırmak için başarı ve zorlukları paylaşmak üzere diğer 
    katılımcılarla tekrar buluşacaksınız.



Kimler başvurabilir ve nasıl
Başvurmak için 18 ila 30 yaşlarında olmalı ve Kosova'da bulunmanız gerekli. Evrensel insan 
haklarına güçlü bir bağlılık göstermeli ve hoşgörüsüzlüğe ve şiddet yanlısı aşırılığa karşı harekete 
geçmeye kararlı olmalısınız. Aşağıdaki e-posta adresine CV'nizi (herhangi bir profesyonel ve / veya 
gönüllülük deneyimi dahil) ve kısa bir beyan (tercihen İngilizce, ancak Arnavutça ve Sırpça da 
kabul edilebilir) gönderiniz: LIVEtraining-OMIK@osce.org. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 
2018'dir.

Eğitimin ilk haftası, Priştine'de 29 Ekim'den 2 Kasim kadar sürecek. İkinci hafta, 26 Kasım'dan 30 
Kasım'a kadar gerçekleşecek (yer karar verilecek). Katılım ücretsizdir. Priştine dışında yaşayan-
ların seyahat ve konaklama masrafları AGİT tarafından karşılanacaktır. Ancak bu dersi almak, 
eğitim süresince kişisel zamanınıza önemli miktarda yatırım yapılmasını ve daha sonra girişiminizi 
daha da geliştirmek ve uygulamak için gereklidir. Tüm oturumlar İngilizce olacaktır. Simultane 
çeviri yapılacaktır.


