
Почитувани учесници во  

„Меѓународната летна школа – Управување во услови на мигрантска криза“, 

 

Од основањето на Филозофскиот факултет помина скоро еден век. Сложените процеси 

низ кои минува човештвото во современието бараат постојано проширување на 

знаењата за да се разберат развојот и феномените на „новото општество“ со кои денес се 

соочува човекот, но и развивање на нови форми на пренесување и размена на знаењата 

во процесот на доживотно учење. Затоа сметам дека програмата на Меѓународната летна 

школа „Управување во услови на мигрантска криза“ која Филозофскиот факултет во 

Скопје ја организира заедно со Факултетот за криминалистика, криминологија и 

безбедносни студии од Сараево и Универзитетот за применети науки Велика Горица од 

Хрватска, нуди голема можност за вас да стекнете нови знаења за оваа актуелна и 

значајна тема. 

Школата нуди можност на теоретски, практични предавања и вежби на експертите од 

Македонија, Босна и Херцеговина и Хрватска за геополитиката и демографијата на 

тековните миграциски кризи, како се менаџираат кризните состојби, како 

функционираат службите задолжени за кризни состојби и нивната координација, 

механизмите за заштита на интегритетот и психосоцијална поддршка, работа во кризна 

ситуација со бегалци и мигранти, идентификација на потребите и обезбедување на 

различни нивоа на првична интервенција на терен, камп менаџмент, посета на 

транзитните центри за бегалци во Македонија. 

Целта на школата е, покрај проширување на знаењата на студентите, да поттикне 

интерес и кај разни професионалци од регионот и Европа за да се засилат капацитетите 

и човечките ресурси во секоја земја за справување со наредни можни мигрантски кризи. 

Особено е важно што во школата се вклучени и експерти чие искуство од бегалската 

криза во 2015 и безбедносниот ризик со кој се соочи Македонија е од непроценливо 

значење. Иако од 2016 бегалската рута е целосно затворена, секојдневните илегални 

преминување во Македонија, ризикот на повратници на радикален тероризам што 

потекнуваат од регионот, ризикот по јавното здравје, нерешавањето на глобалните 

причини за бегалските кризи, се доказ за потребата од летни школи со кои преку обуки 

и доусовршување на специфични вештини битни за превенција и решавање на кризните 

ситуации ќе се обучи кадар кој ќе може во секое време да одговори на предизвиците кои 

ги носат овие состојби по безбедноста на државите. 

Она што особено ме радува е што многу институции и организации пројавија интерес и 

ја разбраа важноста на овој проект. Секако голема благодарност за поддршката и идите 

на на нашите партнери, колеги од Факултетот за криминалистика, криминологија и 

безбедносни студии од Сараево. Програмата ќе се реализира во соработка со 

Министерството за одбрана на РМ, Министерството за внатрешни работи на РМ, 

Националниот координативен центар за гранично управување, Дирекција за заштита и 

спасување на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, ИОМ, УНИЦЕФ, 

и Црвен крст.  Големиот број на заинтересирани учесници од целиот регион претставува 

доказ за оправданоста на оваа програма, која ќе настојуваме од година во година да ја  

унапредуваме и развиваме со намера да се зголеми нејзиниот меѓународниот карактер 

и углед. 
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