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Секретаријат на Национален младински совет на Македонија 

 

 

 

Во Секретаријатот на НМСМ во 2018 година, работен ангажман имаат следните лица: 

 

1. Ивона Крстевска – Генерален секретар 

 

2. Мартин Милошевски – Координатор за политики и меѓународни односи 

 

3. Јана Јосифовска – Финансиски и административен менаџер 

 

4. Никола Петровски – Координатор за членство (до 1 ноемвери 2018) 

 

5. Симона Младеновска – Проектен асистент (до 15 септември 2018) 

 

6. Филип Кулаков – Проектен асистент (од септември 2018) 

 

7. Гордана Колова – Проектен асистент (од октомври 2018) 

 

8. Елена Димовска – Координатор истражувач (од октомври 2018) 

 

9. Тамара Петковска – Координатор за членство (од ноември 2018) 

 

10. Стефан Филиповски – Финасиски и административен асистент  (декември 2018) 
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ПРОЕКТНА РАБОТА 

 

1. Проект за граѓанско учество 

 

Донатор: УСАИД Северна Македонија 

Период на имплементација: октомври 2016 – јули 2021 

 

Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на 

македонскиот граѓански сектор и младинските организации кои ги вклучуваат 

граѓаните, приватниот сектор и владините институции, како и засегнатите страни за 

прашања од јавен интерес. Проектот ќе ги поддржи граѓанските организации (ГОи) и 

коалиции на граѓански организации кои се фокусираат на клучни прашања од интерес 

на граѓаните на Северна Македонија; ќе им помогне на ГОи да го промовираат 

дијалогот; ќе организира едногодишна LEAD (Водство, Учество, Акција, Развој) 

програма која ќе им овозможи на мотивираните млади луѓе, вештини за да работат во 

рамките на нивните заедници. Исто така, LEAD ќе им овозможи на младите мажи и 

жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои 

влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество. 

Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент 

Институт (East West Management Institute- ЕWMI), во партнерство со четири граѓански 

организации: Фондацијата за интернет и општество “Метаморфозис”, Асоцијацијата за 

демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество - Македонија 

(ФООМ), и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ). 

Во 2018 година се одржа доделување на Наградата за граѓанско учество по втор пат и 

се избра третата генерација на стипендисти од LEAD MK програмата која брои 20 млади 

лица. LEAD Академијата се одржа на крајот на месец октомври и почеток на месец 

ноември во Попова Шапка. 

 

2. Фабус (FABUSS) - Успешно наследување на семеен бизнис 

 

Донатор: Ерасмус+ 

Период на имплементација: февруари 2017 – февруари 2019 

 

Проект кој се стреми да помогне на младите поврзани во семеен бизнис да се 

оспособат за ефикасно наследување на бизнисот. Неговата целна група ја сочинуваат 

лица на возраст помеѓу 18 и 35 години кои сакаат да го преземат семејниот бизнис во 

извесен момент во иднината. Овие лица со аспирации за наследување имаат потреба 
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од вештини и знаења за ефикасно развивање на бизнисот преку имплементирање на 

иновативни стратегии, вклучително и проширување на нивните пазари преку 

вмрежување и соработка со слични претпријатија во други земји. 

Во првата година од имплементацијата на проектот се спроведе истражување за 

недостатокот на вештини кај наследниците на фамилијарни бизниси и се изработи 

национален извештај кој беше презентиран во септември. Во 2017 се одржаа и два 

партнерски состаноци. Во 2018 година се одржа Тренинг за тренери во Скопје, како и 

три интергенерациски работилници за млади, наследници на фамилијарни бизниси. 

 

 

3. Проект - Младинска медиумска писменост 

 

Донатор: Високата школа за новинарство и односи со јавност 

Период на имлементација: јуни 2017 – февруари 2018 

 

Проектот „Младинска медиумска писменост“ е проект кој НМСМ, како дел од 

Коалицијата за медиумска писменост, партнерски го реализира со Радио МОФ, а е 

финансиски поддржан од Високата школа за новинарство и односи со јавност. 

Проектот вклучуваше обуки за медиумска писменост за вкупно 60 млади на возраст од 

16-25 години, од три градови-Скопје, Велес и Тетово. Целта се младите кои имаат 

интерес за критичко размислување, медиумска писменост и новинарство, и чија свест 

за медиумска писменост е непостоечка односно на ниско ниво, но имаат интерес да 

земат учество во квалитетно споделување на нивните ставови и идеи, како и да 

известуваат за настани и случувања чија крајна цел е да предизвикаат општествена 

промена.  

Во текот на дводневните обуки преку теориски и практични вежби учесниците добија 

сознанија за медиумска писменост, пропаганда и разликата помеѓу етичко и неетичко 

новинарство, стекнаа знаења за новинарски техники и се обучија да разработуваат 

концепти за аудио и видео прилози, истражувачки стории, подкасти, радио емисии. 

Дополнително, добија можност да разработат концепти за креирање на медиумски 

производи по завршувањето на обуките, за што беа обезбедени менторства кои им 

помогнаа на младите  при креирањето на медиумските производи по нивен избор. 

Покрај обуките за медиумска писменост за  млади, беше реализирана и обука за 

комуникација со јавност наменета за претставници на граѓански организации кои 

сакаат да ги унапредат своите вештини за комуникации и односи со јавност. Главна 

цел на оваа обука беше тематско насочување на односите со јавност и начините на 
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кои граѓанските организации ги споделуваат информациите до своите таргет групи 

кои водат до општествена промена. 

 

 

4. Студиска сесија: Removing barriers for youth civil society to organize itself 

and participate – The role of National Youth Councils in the youth policy 

development 

 

Донатор: Совет на Европа 

Период на имплементација: 9 месеци (јануари – октомври 2018) 

 

Студиската сесија “Removing barriers for youth civil society to organize itself and participate 

– The role of National Youth Councils in the youth policy development”  се организира со 

цел да се разменат информации, идеи и предлози за унапрeдување на положбата на 

младинските организации во општеството, да се идентификуваат постоечките 

предивици и да се разгледаат разни иновативни алатки за надминување на 

посточеките предизвици на младите за да учествуваат и да се организираат.  

Студиската сесија се одржа од 15 до 20 октомври 2018 година во Европскиот младински 

центар во Будимпешта. 

Студиската сесија се организира во партнерство со Националните младински совети 

на Србија, Романија, Украина, Полска и Унгарија, а беше поддржана од Европскиот 

младински форум и финансирана од Советот на Европа. 

 

5. Проект - Инспирирај учество на младите 

 

Донатор: Национална агенција за европски образовни програми и мобилност (Еразмус 

+ програма Ка3) 

Период на имплементација:  февруари – мај 2018  

 

Главната цел на овој проект е да го промовира процесот на структурен дијалог како 

ефективна алатка за дијалог на млади и носители на одлуки и да го зголеми интересот 

на младите да се вклучат активно во општеството .  Постигнувањето на главната цел 

ќе се реализира преку организација на национален консултативен процес, со цел да се 

добијат информации и мислења од младите луѓе од Северна Македонија, за 

приоритетите на Европската унија и препораки при процесот на подготовка на новата 

младинска стратегија на Европска унија.  Дополнително, целта на овој проект е да 
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воспостави политичка култура на учество и консултација каде што младите луѓе ќе го 

дадат своето мислење на темите кои ги засегаат на структуриран и организиран начин. 

Во рамките на овој проект се вклучија 225 млади луѓе од целата територија на Северна 

Македонија, младински организации и претставници на институции во 10 активности. 

Во рамките на активностите НМСМ, успеа да вклучи претставници на Агенција за 

млади и спорт, Министерство за труд и социјална политика, но исто така и 

претставници од Европски младински форум кои работат на структурен дијалог на 

ниво на Европска унија. 

Во текот на февруари 2018, 8 дискусии во сите региони на Северна Македонија се 

одржаа паралелно каде што младите и носителите на одлуки имаа за можност да 

споделат свои мислења, ставови и препораки за приоритетите за млади на Европска 

унија, кои се релеванти и за Северна Македонија како и за националните и локални 

приоритети за млади. Како производ од овие консултативни средби беше изработен 

национален извештај за структурен дијалог кој е прв од ваков вид за потребите на 

процесот на Структурен дијалог од Северна Македонија.   

Завршниот настан од овој проект беше национална младинска конференција која се 

одржа во мај 2018, каде што млади од целата држава и носители на одлуки имаат за 

можност да се запознаат со наодите од националниот извештај за структурен дијалог, 

но исто така беше презентиран и позицискиот документ за воспоставување на тело за 

коменаџмент и структурен дијалог во Северна Македонија. Учесниците ги даваа своите 

сугестии, и врз основа на тоа беше финализиран позицискиот документ за 

воспоставување на тело за коменаџмент и структурен дијалог во Северна Македонија. 

 

Најголемиот резултат од проектот е фактот што врз основа на позицискиот документ 

за воспоставување на тело за коменаџмент и структурен дијалог, Владата на Република 

Северна Македонија донесе одлука за воспоставување на работна група за креирање 

на модел за коменаџмент и структурен дијалог. Со воспоставувањето на ова тело, 

Северна Македонија ќе биде првата држава од  Западен Балкан која ќе има национална 

работна група за Структурен дијалог кое ќе допринесе за зголемување на квалитетот 

на младински политики во Северна Македонија. 

 

6. Проект - Зошто Закон за млади во Р.М? 

 

Донатор: Фондација Отворено општество 

Период на имплементација: 8 месеци (мај – јануари 2018) 
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Проектот „Зошто Закон за млади во РМ?“ е партнерски проект на Националниот 

младински совет на Македонија заедно со организациите членки: Сојуз на извидници 

на Македонија, Центар за интеркултурен дијалог, Младински образовен форум, Совет 

за превенција на малолетничка деликвенција – Кавадарци, Младински културен 

центар – Битола, АКВА – Струга, Центар за развој и унапредување на јавниот Живот – 

Тетово, Фондација за развој на локалната заедница – Штип и Регионален центар за 

општествен развој – Гевгелија.  

Проектот има за цел да ја информира и едуцира целната група млади за потребата и 

придобивките од постоење на Закон за млади во Република Северна Македонија. Во 

рамките на проектот се одржаа 17 едукативни работилници за млади низ осумте 

статистички региони на земјата и бше реализирана финална конференција во Скопје. 

За целите на проектот ќе бидат изработена и информативна брошура. Проектот 

вклучи 444 млади во едукативните работилници, а преку 600 млади беа информирани 

и едуцирани преку активностите организирани во рамките на овој проект. 

 

7. WeB4YES – Организации на граѓанското општество од Западен Балкан во 

Поддршка на вработувањето на младите 

 

Донатор: Програмата за организациите на граѓанското општество и медиумите за 2016 

– 2017 Консолидирање на регионалните тематски мрежи на организациите на 

граѓанското општество од Европската комисија 

 

Период на имплементација:јануари 2018 – јануари 2021 

 

Овој проект претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди 

иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на 

можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за 

цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои 

произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество 

и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и 

донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на 

невработеноста на младите. Проектот има за цел да ги зајакне чинителите од 

граѓанското општество со цел тие да дадат значителен придонес во решавањето на 

многу прашања од областа на вработувањето и претприемништвото преку нивните 

активности за застапување и надзор на национално, регионално и локално ниво и на 

тој начин да стават поголем фокус на потребите на младите граѓани во креирањето 

политики. Координатор на Проектот е Белградската отворена школа, а партнерите на 
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проектот се: Здружението надвор од границите (Тирана, Албанија), Здружението за 

демократски просперитет – ЗИД (Подгорица, Црна Гора), Институтот за развој на млади 

КУЛТ (Сараево, Босна и Херцеговина) НВО Ленс (Приштина, Косово*), Националниот 

младински совет на Македонија (Скопје, Северна Македонија) и Меѓународниот центар 

Олоф Палме (Стокхолм, Шведска). 

За време на досегашната имплементација од проектот се направени 4 национални 

извештаи за вработување, мерки за вработување во РМ, претприемништво за млади 

и овозможувачка средина за развој на претприемништвото во земјата, изработени се 

два регионални политички документи за вработување на млади и активни мерки на 

пазарот на труд, а во следниот период ќе бидат изработени уште два вакви документи. 

Во рамките на овој проект е направен и Националниот форум за вработување на 

млади, кој се состанува два пати годишно и во кој учествуваат претставници на: 

Министерство за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување во Северна 

Македонија, Агенцијата за претприемништво, Центар за образование на возрасни, 

Стопанска комора за Северозападна Македонија, Меѓународна организација на 

трудот, Општина Карпош, Асоцијација за кариерни советници, ЗГ АРНО, ЗГ Биди зелен, 

ЗГ Конект, УНДП, Свис Контакт, СОС Детско село, Агенција за млади и спорт итн. 

Во 2018 година во рамките на проектот беше организиран Регионален форум за 

младинско вработување во Скопје, а исто така делегацијата од нашата земја 

предводена од НМСМ учествуваше на Регионален форум за младинско 

претприемништво во Драч, Албанија. 

 

 

8. Проект – Гаранција за млади 

 

Донатор: Швајцарска програма за развој || USAID 

Период на имплементација: април – септември 2018 / септември-декември 2018 

 

Гаранција за млади (ГМ) е проект на Владата на Република Северна Македонија со цел 

да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци понуда за 

вработување, континуирано образование и обука, или практиканство. Планот за 

спроведување на ГМ се пилотира во 2018 година по што ќе се изврши анализа за 

периодот на пилотирање. Во 2018 година пилотирањето на ГМ ќе се врши во три 

центри за вработување: Гостивар, Струмица и Скопје. Со вклучување на млади лица 

што не се вработени, ниту се вклучени во образованието или обуката (NEET) и во 2018 

година за првпат ќе се евидентираат како невработени лица (прилив). За оваа цел, 

потребна е координирана и заедничка акција на повеќе владини институции, 
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социјални партнери и граѓански организации. На младите невработени лица ќе им се 

обезбедат услуги што ќе овозможат нивна активација и мотивирање во рамките на  ГМ, 

со цел да им се даде соодветна понуда. Потоа,  невработени млади лица ќе бидат 

вклучени во соодветните програми, мерки и услуги за вработување во согласност со 

годишниот Оперативен план за 2018 година, или нивно повторно вклучување во 

образовниот процес („втора можност“). Вклучувањето на младите лица во ГМ  ќе се 

врши врз основа на претходно евидентирање во АВРМ и запознавање со целите и 

активностите во ГМ. АВРМ, МОН, ЦОВ, ЦСОО и НМСМ како инволвирани институции се 

вклучени во имплементација на планираните активности, го мониторираат процесот 

на квартално ниво и го известуваат Министерството за труд и социјална политика за 

текот на имплементацијата на ГМ. 

Во проектот беа вклучени 20 младински/ теренски работници од Скопје, Струмица и 

Гостивар. Теренските работници во Струмица беа обезбедени преку организацијата 

„Младински совет – Струмица“, а во Гостивар преку организацијата „Младински и 

граѓански центар - Гостивар“. 

Според податоците објавени од Влада на Р.М., ГМ вклучи околу 1700 млади лица, од 

кои 855 женски и 915 машки. Од нив се вработени 518, а останатите се вклучени во 

други мерки како пратиканство, обука на работно место, обуки за побарувани 

занимања на пазарот на труд, обуки за напредни ИТ вештини итн. Гаранцијата за 

млади продолжи и во периодот од септември до крајот на декември кога се одвиваа 

теренските активности, а во периодот јануари, фавруари и март се пишуваше документ 

за јавни политики којшто се сподели до релевантни институции - МТСП, АВРСМ, МОН 

и Влада на Република Северна Македонија. Во овој период беа регистрирани 197 

млади лица и беа информирани 1360 лица за Гаранцијата за млади преку теренските 

активности на ангажираните теренски работници. Во овој период проектот за 

Гаранција за млади беше администриран од страна на две организации членки на 

НМСМ - Младите Можат и КРИК. 

 

 

9. Проект – Balkan Girl Power 

 

Донатор: Фонд за Западен Балкан 

Период на имплементација: јули 2018 – март 2019 

 

Главната цел на овој проект е заедничка визија на девојките од Северна Македонија, 

Албанија, Косово, Црна Гора и Србија за земјите од Западен Балкан и општества во кои 

девојките и жените играат подеднакво актвина улога како момчињата и мажите кон ЕУ 
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интеграциите. Активностите во рамки на Balkan Girl Power проектот ќе резултираат со 

зголемена видливост на перспективите за нивните земји во ЕУ на младите девојки од 

Западен Балкан, воспоставување на неформална мрежа од повеќе од 100 девојки од 

петте земји на Западен Балкан, едуцирани за соодветните вештини за критичко 

размислување и обликување на иднината на нивното општество. Со поддршка од 

ментор, учесничките ќе се стекнат со вештини во областа на фотографијата, и 

користење на уметноста како алатка за застапување, со цел изработка на фотографии 

кои ги изразуваат ставовите, перспективите и идеите на девојките од земјите од 

Западен Балкан. 

 

 

10.  Платформа - Connecting Youth- Western Balkans Youth Cooperation Platform 

 

Connecting Youth платформата е иницијатива на Институтот за соработка и развој од 

Албанија, поддржана од Фондарија Ханс Сеидел. Целта на платформата е да им понуди 

на другите организации (младински организации, граѓански организации, 

неформални движења, групи или млади поединци) од целиот Западен Балкан, 

ресурсен центар каде да се наоѓаат партнери за заеднички активности, размена на 

иницијативи, младински проекти, простор за дискутирање за идеи за соработка, 

иницирање заеднички активности и советување. WBYCP, исто така, нуди широк 

спектар на постоечки иницијативи, национални, регионални и поддржани од ЕУ, кои 

имаат за цел млади и покриваат Западен Балкан. Платформата првично ќе ги обезбеди 

функциите на: 

• Репозиториум на организации: младински организации, движења, неформални 

групи, млади истражувачи итн. кои можат да го регистрираат својот профил и да ги 

промовираат своите активности;  

• Пребарување на партнери: сите корисници на платформата кои имаат потреба да 

најдат контакти во една од земјите за нивниот следен проект, можат да ги користат 

филтрите за да го најдат соодветниот партнер за нивната идеја;  

• Информативен ресурсен центар во врска со претстојните активности на RYCO. 

 

 

11.  Проект – АКТИВНИ ДЕНЕС – Алатки за спроведување на младинските 

политики 

Донатор: Erasmus+ KA2– Cooperation for innovation and the exchange of good practices -

Capacity Building for Youth in neighbouring and enlargement countries Capacity Building 

Youth – Western Balkans 
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Период на имплементација: (Vijece Mladih Bosne & Herzegovinе)  

 

Проектот има за цел да ги собере седумте земји од Југоисточна Европа (Босна и 

Херцеговина, Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Турција, Бугарија и Италија) со 

цел да ги истражат прашањата поврзани со имплементација на младинската политика. 

Проектот опфаќа и алатки кои младинските совети и младинските организации можат 

да ги користат во рамки на меѓународната младинска работа, како и вклучување на 

младите во процесот на донесување одлуки. Во текот на реализацијата на проектот 

претставници на секретаријат на НМСМ и претставници на организациите членки на 

НМСМ, учествуваа на 3 настани кадешто разменуваа искуства за актуелните младински 

политики на национално ниво, како и што се презема за нивното застапување. Во 

рамките на ово партнерски проект беше изработено и промотивно видео за „Зошто е 

потребен Закон за млади во РМ?“ како една од актуелните младински политики кои 

НМСМ ги застапува во нашата земја. 

12.  НМСМ инфо деск на Еуродеск  

 

Поддржани од: Национална агенција за Европски програми и мобилност (нема 

достапен буџет) 

Период на имплементација: март – декември 2018 

 

ЕуроДеск е младинска информативна мрежа официјално признаена како организација 

за поддршка на Еразмус+ (2014 - 2020). Во моментов е присутна во 35 земји, односно 

во 37 канцеларии и има 1098 мултиплаери низ Европа. Главната цел на оваа мрежа е 

да ја подигне свеста на младите за можностите за мобилност и да ги охрабри да станат 

активни граѓани. Како Еуродеск информативен центар, НМСМ има можност да 

учествува во креирањето на содржините за Европскиот младински портал. Европскиот 

младински портал нуди европски и национални информации и можности кои се во 

интерес на младите луѓе кои живеат, учат и работат во Европа. На порталот се 

споделуваат податоци од 34 земји и е достапен на 28 јазици. 

 

 

13.  Youth Wiki (ЈутВики) 

 

Донатор: Европска комисија 

Период на имплементација: октомври - декември 2018 
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Youth Wiki (ЈутВики) претставува online енциклопедија за младински политики. 

Платформата е креирана од страна на Извршната агенција за образование, 

аудиовизуелна дејност и култура при Европската комисија. Станува збор за сеопфатна 

база на податоци за националните структури, политики и активности кои се 

однесуваат на младите луѓе. Северна Македонија е една од 29-те европски држави кои 

учествуваат во проектот и кои ги анализираат националните политики за млади 

поделени во 9 поглавја: управување со младински политики, волонтерски активности, 

вработување и претприемништво, социјална инклузија, учество, образование и 

тренинг, здравје и добросостојба, креативност и култура и младите и светот. Носител 

на проектот е Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, 

а Националниот младински совет на Македонија работи на анализа и ажурирање на 

поглавјата на платформата. 

 

 

 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА СЕКРЕТАРИЈАТ НА НМСМ 

 

1. НМСМ во 2018 година работење и истражување за рурални млади во соработка и за 

Фондацијата за развој на локалната зедница во Штип изработи „Истражување – 

Мапирање на активни млади и граѓански организации во Источниот и Југоисточниот 

плански регион“. 

 

2. НМСМ во февруари 2018 исто така работеше логистичка поддршка на две 

консултативни средби за справување со насилен екстермизам и радикализам, во 

Скопје и Тетово, поддржани од Британската Амбасада во Скопје. 

 

3. Во септември 2018 година НМСМ доби партнерски проект со Интернационалната 

Фондација за изборни системи. Проектот е поддржан од Швајцарската агенција за 

развој и ќе трае 4 години, а ќе вклучува повеќе активности, како што се обуки за млади 

за граѓанско образование, јакнење на капацитети на политички подмладоци и 

индивидуални млади. Во првата фаза на проектот се изработија 4 анализи за 

моменталните состојби за млади, граѓански организации, социјално исклучени групи 

итн. Во оваа фаза се детерминираат и понатамошните активности на проектот. 

Проектот се очекува да започне со имплементација во август 2019 година. 
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ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ 

Покрај проектните активности членовите на секретаријатот на НМСМ учествуваат: 

● На состаноците на УО на НМСМ 

● На состаноците на работните групи на НМСМ 

● Обуки и работилници за градење на капацитети; 

● Настани на организациите членки на НМСМ и други граѓански организации; 

● Соработка со приватната гинмазија НОВА, чии ученици волонтираат во 

Секретаријат на НМСМ преку нивната програма за помагање на заедниците; 

● Работни групи на Европскиот младински форум: Ивона Крстевска е дел 

работната група „Волонтерска мрежа“, а Мартин Милошевски е дел од мрежата 

за Европската младинска стратегија  

 

 

 

ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ 

Секретаријатот на НМСМ во 2018 година работеше на неколку проектни апликации 

до донаторите: 

● Фондација Отворено општество – 1 проектна апликација 

● Американска амбасада во Скопје – 1 проектна апликација (партнерска) 

● Национална агенција за европски програми и мобилност – 1 апликација 

● Британска амбасада во Скопје – концепт нота 

● ГИЗ – Германска агенција за развој – 1 апликација 

● Швајцарска програма за развој – партнерски проект 

● Нaционален демократски институт  - 1 апликација 

 

 

 

 

ПОСЕТА НА ЧЛЕНСТВО 

Во периодот од крајот на февруари и средина на месец март беше направена посета 

на 15 организации членки на НМСМ. 14 од нив беа посетени од страна на 

координаторот за членство, а 1 од координаторот за членство и член на УО со 

портфолио членство. Посетени се следните организации членки: 

1. Младински културен центар - Битола - МКЦ  

2. Здружение на граѓани Центар за едукација и развој с. Теарце - ЦЕД 

3. Совет за превентива за малолетничка деликвенција Кавадарци - СППМД 
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4. Здружение на граѓани Регионален центар за одржлив развој Гевгелија - РЦОР 

5. Невладина организација КХАМ Делчево 

6. Фондација за развој на локалната заедница - Штип - ФРЛЗ 

7. Здружение Центар за рурален развој БУЈРУМ с. Проевце, Куманово 

8. Здружение на социјални иновации Асоцијација за развој на нови опции АРНО 

Скопје  

9. Сојуз на извидници на Македонија Скопје - СИМ 

10. Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија 

Скопје - ЛГБТИ - Центар за поддршка 

11. Социјалдемократска младина на Македонија - СДММ 

12. Здружение на студенти од Медицинскиот факултет - Европска Медицинска  

Студентска Асоцијација - ЕМСА Македонија 

13. Здружение на граѓани Младински Образовен Форум - МОФ 

14. Здружение на Млади Креактив Скопје 

15. Здружение на граѓани Младите можат - Скопје 

Со организациите членки се разговараше за нивните перцепции и искуства во НМСМ. 

Организациите се сложија во насока на транспарентноста и известувањето од страна 

на НМСМ и истите се задоволни од известувањето и транспарентноста којашто ја има 

Советот. Скоро сите посетени организации го делеа ставот дека би било убаво НМСМ 

да ги поддржи при апликација за проекти или да аплицираат за некој проект заедно.  

Воедно, повеќето од организациите посочија дека очекуваат НМСМ да аплицира за 

проект којшто би бил наменет на градење на капацитетите на организациите членки. 

Дел од посетените организации членки потенцираа и дека очекуваат НМСМ да работи 

повеќе на локално ниво и да ги јакне капацитетите на помалите и руралните 

организации. Дел од членките предложија дека надоградувањето на капацитетите 

може да се направи со помош на базата на обучувачи на НМСМ како и со ангажирање 

на тренери од определени организации членки коишто би можеле да дадат придонес 

во целиот тој процес. Беше даден и предлог НМСМ да има поддршка за поголеми 

институционални фондови. 

Дел од организациите членки истакнаа дека би сакале да има поголема заедничка 

промоција (НМСМ и организација членка) на самиот совет и на организациите членки.  

Дел од организациите членки споделија и дека би било убаво да се има неформални 

месечни средби заедно со претставници од УО и Секретаријат на коишто би се 

дискутирале различни актуелни процеси/теми што ги засегаат младите.  

Во насока на градење заеднички став за прашања поврзани со младите, 

организациите членки посочија дека би било убаво и тие предходно да бидат 

консултирани и да им се обезбеди простор да се потпишат како организација за некој 
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став. Воедно дел од организациите посочија и дека би сакале да бидат вклучени во 

спроведувањето на определени политики за млади (доколку тоа е можно). 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЕН ОДБОР НА НМСМ 

 

Членовите на Управен одбор на НМСМ се следните, поделени по своите портфолија 

на работа во организацијата: 

 

1. Блажен Малески, финансирање и донатори 

2. Илија Станковски, односи со јавност 

3. Александра Филипова, комуникација со институции и политики 

4. Марко Панковски, управување и организациски развој 

5. Андреа Угриноска, меѓународни односи 

6. Анелија Митрова, комуникација со членство  

 

Во периодот 2018 – 2019 беа одржани 14 седници на управниот одбор (број на седници 

13 до 28). На 4 од седниците учествуваа и организации членки. Во текот на периодот, 

управниот одбор го промени начинот на водење записник со цел да се направи 

записникот полесен за читање и прегледен за организациите членки.  

 

Во известувачкиот период се потпишаа повеќе меморандуми за соработка со 

институции, партнери и организации членки за поддршка. Редовно беа одржувани 

состаноци за претставување на НМСМ пред странски донатори, меѓународни 

организации, потенцијални членки, институции и други релевантни чинители во 

општеството.  

 

Во неколку наврати УО на НМСМ даде поддршка на организации членки за 

партнерства и номинации: Сојуз на извидници на Македонија, Младите можат и 

Центар за интеркултурен дијалог. 
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СТАВОВИ И ПОЛИТИКИ 

• „Position paper“ за правото на глас на младите во пресрет на референдумот во 

Република Северна Македонија. Пејперот има за цел да ги информира младите 

за нивното право на глас, преглед на нивните можности и граѓански 

должности во едно демократско општество. 

• Активно учество во креирањето на стратегијата за соработка меѓу влада и 

граѓанскиот сектор.  

• Испратени предлог препораки за унапредување на Младинска Гаранција. Во 

рамки на имплементирањето на Младинската гаранција, НМСМ испрати 

препораки за подобрување на самата програма со цел подобро 

имплементирање на политиката.  

• Испраќање коментари на отворениот повик на секретаријат на влада за 

соработка со граѓанскиот сектор за изработка на план за работа за 2019. 

Коментарите се однесуваа на условите за аплицирање и потребните 

документи побарани од граѓанските организации.  

• Амандмани на Прелог законот за данок на личен доход. Заедно со членките 

Младински образовен форум и Центар за интеркултурен дијалог беа 

поднесени 3 амандмани за промена на предлог законот во насока на даночно 

олеснување на младинските организации во различни аспекти. Самиот закон 

предвидуваше даночење на доходот на учесници на настани кој траат подолго 

од 5 дена, даночење на средствата добиени од стипендии и даночење на 

патните трошоци како личен доход на учесници на конференции. Предлозите 

беа имплементирани во собраниска процедура. 

• Доставени предлози до Владата на Република Северна Македонија на 

отворениот повик за предлози спроведен од страна на Одделението за 

соработка со невладини организации. Предлозите се однесуваа на следните 

теми: Младинска гаранција, Реформа на Агенција за млади и спорт, 

Национална стратегија за млади 2016-2025. 

• Поднесување на извештај во рамки на 32-тата сесија на Универзалниот 

периодичен преглед (UPR) во Обединетите Нации. Темата на извештајот е 

„Дискриминацијата со која младите се соочуваат при вработување, пракса и 

волонтерство“. Извештајот беше изработен заедно со Македонското 

здружение на млади правници и Институтот за човекови права.  

• Доставени предлози кон Агенцијата за млади и спорт во форма на модели за 

регрантирање на младински организации. 

• Беа изработени реакции:  
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- Реакција за доставување на нацрт план од Агенцијата за млади и спорт 

за подготовка на Националната стратегија за млади 2019 – 2020; 

- Реакција до Агенција за млади и спорт за роковите и потребната 

докуметнација при доделување на средства кон граѓански организации; 

 

 

 

 

УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ЕВРОПСКИОТ МЛАДИНСКИ ФОРУМ: 

 

 Учество на пролетно и есенско собрание на ЕМФ; 

 Редовна комуникација и координација со телата на ЕМФ; 

Учество во работни групи на ЕМФ: 

 

• Марко Панковски – ЕМФ мрежа за човекови права и миграција  

• Андреа Угриноска – експертска група за младински права  

• Марко Панковски – кандидатура за Advisory Council on Youth во рамки на 

Советот на европа. 

 

 

 

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ 

 

 Конференција „Regional conference on Youth Law in the Western Balkans“ – 

Блажен Малески, Тирана, Албанија 

 Меѓународната конференција за глобално образование– Александра 

Филипова, Загреб, Хрватска  

 Конференција за стандарди за квалитетни младински политики на Западен 

Балкан – Александра Филипова, Софија, Бугарија 

 Форумот за граѓанско општество и млади, во рамки на Самитот за Западен 

Балкан – Блажен Малески, Лондон, Велика Британија 

 Европски Младински настан и „YOFest“ ,– Анелија Митрова, Марко Панковски и 

Илија Станковски, Стразбург, Франција  

 Состанок на Еуродеск мултипликатори – Илија Станковски, Брисел, Белгија 

 Партнери со Собранието на Република Северна Македонија во организирање 

на “Bridging the gap” конференција со членови на собранијата од регионот 

 Презентација на UPR извештај во ОН, Женева, Швајцарија  - Марко Панковски 
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 Состанок на јужни младински совети, Порто, Португалија  - Марко Панковски 

 

 

 

 

 

УЧЕСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ 

 

• Работна група за креирање на оперативен план за вработување (МТСП) - 

Александра Филипова и Блажен Малески  

• Координативно тело за Младинска гаранција – Илија Станковски  

• Работна група за ревизија на акциски план за вработување на млади 2014 – 

2020 – Блажен Малески 

• Правилник за финансирање на младински организации од  страна на АМС – 

Александра Филипова 

• Воспоставување на коменаџмент тело во РМ – Илија Станковски 

• Учество во креирањето на стратегијата за едно општество и 

интеркултурализам – Александра Филипова 

• Работна група за креирање на Закон за млади – Блажен Малески и членки 

• Учество во работна група за изработка на Национална стратегија за развој на 

концепт едно општество за сите – кластер млади – Александра Филипова 

•  

 

СОРАБОТКИ СО ИНСТИТУЦИИ 

 

• Агенција за млади и спорт – анекс на меморандум за соработка и соработка во 

спроведување на политиката за младинска картичка 

• Влада на РМ – креирање на нови политики за подобрување на состојбата на 

младите во државата 

• Собрание на РМ 

• МТСП во рамки на спроведување и креирање на политики, и специфичната 

политика Младинска Гаранција 

• МНР – Соработка за креирање на УН младинска програма и поддршка на 

нашата членка Младински сојуз Крушево за креирање на соработка помеѓу 

РСМ и Р. Грција 

• Агенција за вработување – во рамки на спроведувањето на политиката 

младинска гаранција 
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• Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност – 

обезбедување средства за спроведување на проектот ЈутВики.  

• Отпочнување на подготовки за учество во процес за изработка на Закон за 

младински стандард.  

 

 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

• Изработка на стратешки план 2018 - 2020 

• Воспоставен систем за внатрешна евалуација на работата Секретаријат 

• Следење на оперативниот план на секретаријат 

• Воспоставен записник базиран на процеси  

• Изработени правилници за внатрешна работа и номинација на претставници 

на НМСМ кон трети страни 

• Отпочнат процес на изработка на модел на хоризонтална комуникација на 

членки на НМСМ според области на работа.  
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