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1. Управен одбор на НМСМ 

 

Управниот одбор на НМСМ го сочинуваат следните членови: 

Дамјан Николовски, Претседател на НМСМ 

Јане Плавевски, Потпретседател на НМСМ 

Симона Сарделиќ, член на Управен одбор на НМСМ 

Иван Јованов, член на Управен одбор на НМСМ 

Андреа Угриноска, член на Управен одбор на НМСМ 

Илија Станковски, член на Управен одбор на НМСМ 

 

Управниот одбор во 2016 година одржа 19 седници: 

18.01.2016; 02.02.2016; 12.02.2016; 23.02.2016; 01.03.2016; 20.03.2016; 01.04.2016; 18.04.2016; 

12.05.2016; 30.05.2016; 29.06.2016; 19.07.2016; 14.08.2016; 09.09.2016; 06.10.2016; 18.10.2016; 

10.11.2016; 01.12.2016; 23.12.2016. 
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СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 1: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ 

 

Специфична цел 2 - Јакнење на капацитетите  на младинските организации и организациите 

за млади за дејствување во рамки на граѓанскиот сектор 

 

1. Организиран ритрит со организации членки од 10-12 јуни 2016 

Ритрит со организации членки на НМСМ се одржа од 10 до 12 јуни 2016 година  вo Извиднички 

центaр Oхрид нa кoј претстaвници нa oргaнизaции членки и членoви нa рaбoтните телa нa 

НМСМ зaеднo дискутирaa зa мoментaлнaтa сoстoјбa и следните чекoри нa сoветoт. Управниот 

Одбор на НМСМ понатаму се раководи според препораките за насочување на секојдневното 

работење, и се обиде да работи кон подобрување на оние аспекти кои беа мапирани како 

слаби. 

 

Специфична цел 3: Афирмирање на НМСМ преку  соработка со регионалните и  европски  

институции и претставнички тела на млади 

 

1. „Влогови за младите од Самитот во Париз“. 

Симона Сарделиќ, член на УО на НМСМ се обрати на конференцијата посветена на самитот во 

Париз за Западен Балкан. Конференцијата ја отвори амбасадорката на Франција Лоранс Оер, а 

предавање одржа амбасадорот Антоан Грасен, задолжен од страна на француската Влада за 

организација на Самитот за земјите од Западен Балкан што ќе се одржи на 4 јули 2016 година 

во Париз. Покрај нив на конференцијата говореа и директорот на Агенција за млади и спорт, 

Марјан Спасоски; директорот на ЛОЈА, Бујар Лума; претставник од здружението СЕГА и млади 

луѓе од Македонија кои ќе патуваат на Самитот во Париз. 

 

2. Членот на Управниот одбор Иван Јованов од 23 до 25 септември во Нион,Франција 

учестуваше на тренингот за Демократски избори.  

 

Фокусот на тренингот беше ставен на претстојните избори во Европскиот младински форум за 

претседател и членови на Управниот одбор. За таа цел тие имаа подготвено Charter for 

democratic elections кој го имаа испратено до сите организации членки на ЕМФ. Главна 

активност на тренингот беше да се направат препораки и акции за да се подобри процесот на 

избори.  

 

3. Подготвителен состанок на Европскиот младински форум 

 

Андреа Угриноска учевствуваше на подготвителниот состанок понуден од Европскиот 

младински форум, пред претстојниот Совет на Членови на ЕМФ во Брисел, Април 2016. На 

состанокот се разговараше за претстојното претседателство на ЕУ, Словачка, приоритетите на 

фокус во различните области, и насоки и идеи за активности во рамките на ова 

претседателство.  
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4. Консултации “Лице в Лице” на Европскиот младински форум. 

 

На почетокот на Септември ЕМФ организираше консултации по повод ново изработениот 

драфт работен план за претстојниот период. Андреа Угриноска како член на Управниот одбор 

го претставуваше НМСМ на овие консултации, каде што се обиде да ја застапува перспективата 

на Совет надвор од Европската Унија и предизвиците со кои се соочуваме, како и нивно 

инкорпорирање во новиот работен план ан Управниот Одбор на ЕМФ. 

 

5. Учество на тренингот организиран од ЕМФ (Democratic Elections) 23-25 септември 

 

Членот на Управниот одбор Иван Јованов учествуваше на меѓународниот тренинг во Нион, 

Швајцарски каде што се дискутираа модели и начини за транспарентен избор на претставници 

во младински организации. Во рамки на истиот НМСМ ја потпиша Декларацијата за 

унапредување на транспарентноста при изборот на престставници која беше поддржана од 22 

членки на ЕМФ. 

 

6. Средба со пратеникот од германскиот Бундестаг Јосип Јуратовиќ  

 

Пратеникот од германскиот Бундестаг од редовите на социјал-демократите беше во 

еднодневна посета на Република Македонија, на 20 јуни 2016 година.  Во рамки на посетата, 

неговите домаќини од Фондацијата „Фридрих Еберт“ му организираа средба со претставници 

од невладиниот сектор во врска со актуелните политички случувања во земјата. Бидејќи 

пратеникот претходно го информиравме за процесите поврзани со РИКО го искористивме 

неговото присуство да го запознаеме со предизвиците со кои се соочуваме за престојниот 

избор за младински претставник.  

 

7. Работни средби со претставништвотo на ОБСЕ во Македонијa 

 

a. Екстремизам и негово сузбивање во Македонија 

Претсавништвото на ОБСЕ во Македонија организираше работен состанок на тема 

екстремизам и негово сузбивање во Македонија, поконкретно за сите оние кои заминуваат да 

се борат во Сирија во склоп на режимот и потоа се враќаат во Македонија. Се дискутираше за 

предизвицити при реинтегрирање на овие лица, при што Андреа Угриноска, како претставник 

на НМСМ ја понуди перспективата на младите во Македноија во контекст на екстремни 

религиозни и политички движења, со цел мапирање на корените на ваквите случувања.  
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9. Состојби со граѓанскиот сектор во земјата 

 

По повод развојот на состојбите со граѓанските организации во земјата во втората половина на 

2016, и изложеноста на напади на дел од младинските организации и членки на НМСМ, 

Претседателот на НМСМ учествуваше на средби со амбасадорот на мисијата на ОБСЕ во 

Македонија Нина Суомалаинен и генералниот секретар на ОБСЕ Ламберто Заниер. На средбите 

беше изразена загриженоста за состојбите во земјата, развојот на политичката ситуација и како 

таа се одразува врз младите и младинските организации, како и за отворените напади кон 

цивилниот сектор. 

 

10. Учество на генералните собранија на Европскиот младински форум 

 

Како членка на Европскиот младински форум, НМСМ учествуваше во работата на две генерални 

собранија во текот на 2016. Учеството на собранијата беше добра можност за вмрежување со 

организациите членки и продлабочување на веќе воспоставените пријателства со 

Националните младински совети на државите од Европска Унија и Балканот. Дополнително 

НМСМ активно придонесуваше во работните групи и развојот на документите од форумот. 

Присуството на собранијата беше искористено за редовно известување и давање инпут за 

состојбите со младите во Македонија и лобирање. На есенскиот генерално собрание на ЕМФ се 

избра нов Управен одбор со двегодишен мандат, се изгласа нов тригодишен работен план и 

резолуција за младинската стратегија на Европска Унија. НМСМ на собранијата беше 

претставувано од Претседателот Дамјан Николовски и Потпретседателот Јане Плавевски.  

 

 

11. Учество во работата на Јужните младински совети и координирање на блокот 

 

Во рамките на позиционирањето во Европскиот младински форум, НМСМ активно се вклучи во 

работата на блокот на Јужните младински совети. Целта на блокот на Јужните младински совети 

е да се остварат стратешки партнерства помеѓу советите, со оглед на блискоста на темите кои 

ги засегаат младите од овој регион, како што е младинската невработеност. Покрај ова, 

организирањето во блок го унапредува кородираниот пристап во придонесувањето кон 

работата на Европскиот младински форум, и зајакнувањето на влијанието во форумот. 

Редовните средби на Јужните младински совети се користат покрај останатото и за развој на 

заеднички активности и проекти. Претставник на НМСМ во комуникацијата и координацијата 

со Јужните младински совети е Претседателот на НМСМ Дамјан Николовски. Во текот на 2016 

блокот одржа 4 состаноци (2 на маргините на генералните собранија на Европскиот младински 

форум, еден во Кашкаиш, Португалија, и еден во Нови Сад, Србија) 

Согласно определбата за зголемување на влијанието во ЕМФ, НМСМ заедно со КОМС ја 

преземаа координаторската улога во блокот на Јужните младински совети во периодот од 

октомври 2016 до април 2017.  
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СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 2: Интеграција на младинското претставување во општествено-

политичките процеси   

 

Стратешка цел 1: Зајакнување на младинското учество преку промовирање на инклузивни 

модели и практики  на дијалог со институциите 

 

1. Формирана работна група за Регионалната канцеларија за млади на Западен 

Балкан (РИКО) 

 

Целта на оваа група беше да креира модел за избор на младински претставник но и да го 

претставува НМСМ во рамки на работната креирана од Агенцијата за млади и спорт. Групата 

броеше 12 членови и изработи предлог модел кој беше доставен до Агенцијата за млади и 

спорт. Во рамки на истиот процес, НМСМ беше и набљудувач на изборите за избор на 

претставник на младите. Како финален продукт од оваа работна група беше издаден извештај 

за изборот на младинскиот претставник во Македонија. 

 

2. Креирање на студентски блок 

 

Андреа Угриноска, заедно со Благица Петрова како поддршка од секретаријатот, креираа 

студентски блок во рамките на НМСМ во моментите кога студентските прашања беа 

најактуелни. Целта на овој блок беше вмрежување и запознавање, како и споделување на 

добри практики помеѓу студентските организации или организациите кои работат со студенти 

во НМСМ. Од аспект на НМСМ, целта на студентскиот блок беше да им се понуди поддршка од 

институционален апсект и достапни контакти на студентските организации во нивните 

секојдневни активности.  

 

3. Креирање на работна група за Структурен дијалог 

 

Андреа Угриноска, заедно со Ивона Крстевска како поддршка од секретаријатот, креираа нова 

работна група со фокус на работа на процесот на структурниот дијалог. Членовите во групата 

се поделени во зависност на различните активности потребни за циклусите на Структурниот 

Дијалог, и покрај пружање на поддршка на членовите на УО и на Секретаријатот во процесот, 

секој член индивидуално се изградува како експерт за ко-менаџмент процесот. На крајот на 

мандатот на работната група ќе се изработи предлог модел на ко-менаџмент систем во рамките 

на Мкаедонија кој понатака ќе биде ставен на усвојување на престстојното собрание.  
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Стратешка цел 2: Позиционирање на НМСМ како релевантно тело за претставување на младите 

и застапување за нивните интереси 

 

1. Резолуцијата на Европскиот парламент за напредокот на Република Македонија 

 

повторно содржи член кој се однесува на Националниот младински совет на Македонија кој 

бара соработка и признавање на НМСМ од институциите.  

НМСМ повод резолуцијата испрати барање за средба до сите пратеници од Собранието на 

Р.Македонија пo што оствари средби со : 

- Средба со пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски со претседателот на НМСМ 

Дамјан Николовски. 

- Средба со Националниот совет за евроинтеграција предводен од претседателката Лидија 

Димова и пратеникот од Демократска партија на Турците на Македонија,Ќенан Хасипи. На 

средбата присуствуваа членовите на Управен одбор Иван Јованов и Симона Сарделиќ, како и 

Генералниот секретар на НМСМ, Ивона Крстевска. 

- Средба со пратеникот Енес Ибрахим од Партија за движење на Турците на која присуствуваа 

членовите на Управен одбор, Иван Јованов и Симона Сарделиќ. 

 

2. Средби по повод формирањето на Регионална канцеларија за младинска 

соработка РИКО 

 

По повод процесот на формирање на Регионална канцеларија за младинска соработка, 

извештаи за процесот и писма со барања за средба средба беа испратени до Министерството 

за надворешни работи на Р. Македонија, Мисијата на ОБСЕ во Р. Македонија, Франко-

германската канцеларија за млади, Германската амасада, Француската амбасада и Австриската 

амбасада. Врз основа на тоа Претседателот на НМСМ, Дамјан Николовски оствари средби со:  

-Амбасадорот Јон Ивановски- Координатор за регионална соработка при МНР. На 2те одржани 

средби, покрај за формирањето на регионалната канцеларија за младинска соработка се 

разговараше и за дополнителна соработка на МНР со НМСМ и можни заеднички проекти. 

-Претставници на мисијата на ОБСЕ во Р. Македонија, со кои се разговараше за текот на 

процесот и идни активности поврзани со регионалната канцеларија за младинска соработка. 

Покрај тоа се разговараше и за соработка и заеднички активности кои би се реализирале во 

текот на анредната година  

-Себастијан Ботре- Бонетере- Аташе за соработка на Франција во Р. Македонија, со кого се 

разговараше за процесот на формирање на регионалната канцеларија за младинска соработка 

и идна соработка.  

-Членот на УО Иван Јованов оствари средба со Хелга Таипел, Аташе за култура на Германија во 

Р. Македонија на која се разговараше за регионалната канцеларија за младинска соработка и 

процесот на нејзиното формирање. 
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3. СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

Секретаријатот на НМСМ во 2016 достигна бројка од 9 членови. Со Секретаријатот на НМСМ 

раководи Генералниот секретар придружен од 5 координатори и 3 асистенти. 

 

Секретаријатот е составен од: 

1. Ивона Крстевска – Генерален секретар 

2. Благица Петрова – Координатор за членки и комуникација со јавност 

3. Дејан Јовчески – Финансиски и административен менаџер 

4. Бесарт Љачи – Координатор за логистика, промоција и брендирање 

5. Мартин Милошевски - Координатор за политики и меѓународни прашања 

6. Мартин Алексоски – Координатор за истражување 

7. Бојан Петровски – Асистент за логистика 

8. Јана Јосифовска – Финансиски асистент 

9. Агрон Усеини  - Асистент за брендинг и промоција 
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3.1. Проектна работа 

 

2.1.1. Проект “Младинско учество“, 01/05/2015 – 01/04/2016 

Стратешка област: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ 

Цел:  1.1. Јакнење на организацискиот капацитет и одржливост на НМСМ 

1.2. Јакнење на капацитетите на младинските организации и организациите за млади за 

дејстување во рамки на граѓанскиот сектор 

Стратешка област: Интеграција на младинското претставување во општествено – политичките 

процеси 

Цел: Позиционирање на НМСМ како релевантно тело за претставување на младите и 

застапување на нивните интереси 

Поддржан од: Британска амбасада во Скопје 

 

Главна  цел  на  проектот: Позиционирање на Национален младински совет на Македонија како 

претставничко тело на младите одговорно за креирање и промоција на младински политики. 

 

 База на обучувачи на   НМСМ 

По истекување на мандатот од две години на Базата на обучувачи на НМСМ, на крај на месец 

декември 2015 година беше отворен повик за нови членови на Базата на обучувачи. За Базата 

на обучувачи беа избрани 20 обучувачи и тоа: 

Име и презиме Организација 

Горјан Славковски Младите Можат 

Матеј Маневски ЦИД Куманово 

Александар Тодоровски МКЦ - Битола 

Славица Јовческа АКВА - Струга 

Огнен Јакасановски МОФ 

Драгана Јовановска ЦИД Куманово 

Андреа Угриноска АЕГЕЕ Скопје 

Антонио Даниловски МОФ 

Дениз Мемеди ЦИД Куманово 

Флорим Реџепи Бујрум 

Јован Сталевски Тугедер Битола 

Иво Ивановски МКЦ - Битола 

Мартин Алексоски МОФ 

Мила Карадафова КРИК 

Емир Слезовиќ Студентска организација ИЗЛЕЗ 

Јована Караниќиќ Бујрум 

Мартина Павловска Форум на млади Битола 

Ѓорѓи Димески МОФ 

Весна Алексовска Стојмирова ЛИДЕМ 

Зизо Љамковски Изида Ресен 
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По селекцијата обучувачите присуствуваа на задолжителна обука која имаше за цел да ги 

постави новите начини на работа на Базата на обучувачи на НМСМ. 

   Обука: Тренинг за тренери 

Дата: 02 – 05/02/2016 

Локација: х. Континентал, Скопје 

Обучувачи: Стефан Маневски, Дарко Марковиќ, Валентина Антиќ 

Број на учесници: 18 

 

Мандатот на обучувачите ќе трае 2 години.  

 

 Младинска инспиративна група МК/Grupi Inspirues Rinor MK /Youth Inspiration 

Group MK 

Младинската инспиративна група МК (МИГ МК) претставува работна група на НМСМ задолжена 

за креирање на политики, чии главни задачи се: 

• Да ја поддржува работата на НМСМ во полето на градење политики; 

•  Да одбере три области/теми кои се круцијални за младите луѓе во Македонија и на кои ќе 

работи во текот на својот мандат; 

• Да врши консултативни процеси низ Македонија во склоп на избраните теми (тркалезни 

маси); 

• Да доставува препораки и заклучоци до организациите членки на НМСМ. 

 

Членови на МИГ МК се:  

Име Организација 

Љупка Јаневска ЗГ Младите можат 

Сунаи Сабриоски РРОМА Кратово 

Злата Голабоска Студентска организација „ИЗЛЕЗ“ 

Кораб Баланца Центар за одржлив развој на заедницата - 

Дебар 

Мартин Милошевски АЕГЕЕ Скопје 

Филип Анакиевски Креактив 

Кристина Тошева Регионален центар за одржлив развој – 

Гевгелија 

Димитар Димитровски ЗГ Младите можат 

Кристијан Милошевиќ Y-Peer 

Јулијана Даскалов Екстерен консултант 
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Детектираните теми на кои што работеше МИГ МК беа: 

Област образование: Подобрување на образовните политики преку инклузивен 

пристап и вклучување на младите при носење одлуки 

Област младинско учество: Влијанието на Локалните младински совети во процеси на 

носење одлуки на локално ниво 

Област вработување: Практична работа пред, за време на и по образовниот процес со 

цел намалување на младинската невработеност 

Области младински стандард и култура: Подобрување на младинскиот стандард преку 

зголемување на бенефициите за млади 

 

МИГ МК во тек на месец ноември и декември 2015 година со поддршка на регионалните 

канцеларии, одржа 8 консултативни средби на четирите теми во Штип, Куманово, Тетово, 

Гевгелија, Велес, Битола, Струга и Скопје, покривајќи ги сите плански региони во Р. Македонија. 

Излезените препораки од одржаните консултативни средби беа дискутирани на завршната 

конференција на МИГ МК, „Младински инспиративни дискусии“ која се одржа во март 2016 

година во Скопје. На конференцијата присуствуваа заменик амбасадорот на Британската 

амбасада во Скопје Г-н Пол Едвардс, претставник на Управниот одбор на НМСМ Иван Јованов, 

преставник на Секретаријатот за европски прашања Г-а Флорида Реџепи. Дискутираните 

препораки на конференцијата беа инкорпорирани во еден документ кој што ќе ги даде 

насоките кои што треба да бидат земени предвид при креирање на политиките за млади. Како 

резултат на работата на МИГ МК беше креирана и брошурата „Препораки од консултациите 

спроведени на локално ниво со Младинската инспиративна група МК“. 

 

 Мобилна апликација на млади.мк 

 

По креирањето на платформата за младинско информирање mladi.mk, беше креирана и 

мобилна апликација за платформата. Апликацијата беше креирана од професионалната фирма 

Хаселт, а имаше за цел да ги обедбеди брзо достапна информација за активностите на 

младинските организации во Македонија, пред се, организациите членки на НМСМ.  
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3.1.2. Проект „Младинска информираност“ 01/05/2015 – 01/04/2016 

 

Стратешка област: Младински стандард и информираност 

 Цел: 3.1. Подигнување на нивото на младинска информираност и нејзино промовирање како 

сет на права и одговорности 

 

Поддржан од: Проект на УСАИД за граѓанско општество 

 

Главна цел на проектот: Поттикнување на меѓурегионално вмрежување на младински 

организации како и подобрување односно, зголемување на младинската информираност на 

национално ниво. 

 

 Имплементација на 8 иницијативи за младинско информирање 

 

Во рамките на проектот „Младинска информираност“ на Националниот младински совет на 

Македонија беа имплементирани 8 иницијативи кои овозможија меѓурегионални вмрежувања 

на организации и институции од различни региони. Овие иницијативи  придонесоа за 

директно зголемување на младинската информираност на локално ниво и вклучија околу 150 

млади луѓе. 

Спроведените иницијативи беа следниве: 

 

1. Зошто младите ја напуштаат државата? (Brain drain) 

 

Имплементатор на иницијативата е Центар за развој и унапредување на јавниот живот Тетово 

во партнерство со Локална агенција за развој Струга. 

Иницијативата имаше за цел да го отвори прашањето за процесот познат како „одлив на 

мозоци“ во Македонија пред младите. Беа одржани две панел дискусии на кои, низ искуствени 

приказни беа презентирани различни ситуации во различни држави по што беше отворена 

дискусија од страна на младите каде имаа можност да се информираат за алтернативите на 

„одливот на мозоци“. Настанот беше спроведен во Тетово и Охрид. 

 

2. Младински инфо 

 

Имплементатор на иницијативата е Младински културен центар Битола во партнерство со 

Локален младински совет Битола и ЕВРО-ФОРУМ Струга. 

Во рамките на оваа иницијатива се реализираа две едукативни работилници и тоа една во 

Струга и една во Битола. Во процесот на овие едукативни работилници беа анимирани млади 

средношколци кои беа информирани за средношколските права, за средношколското 

организирање, информирање и заштитата на правата на средношколците во Р. Македонија. 

Остварена беше соработка со две образовни институции и со Центарот на заедницата при 

општина Струга. 
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3. Информирањето е мојата иднина 

 

Имплементатор на иницијативата е Регионален центар за одржлив развој Гевгелија во 

партнерство со Младински совет ФОРСА и Регионална ромска младинска образовна 

асоцијација Кратово. 

Во рамките на оваа иницијатива беа спроведени три активности: 

- Фб Страната Информирањето е мојата иднина овозможи соработка и споделување на 

информации кои им се потребни на младите  на локално и регионално ниво и ја поттикна 

меѓурегионалната соработка. 

- Трибината со наслов „Информирањето на младите во нашето општество“ ги поттикна 

младите да размислуваат за квалитетот на информациите кои ги добиваат како и за заедничко 

споделување на веродостојни информации. 

- Иницијативата „Информирањето е мојата иднина“ го поттикна младинскиот активизам и  

придонесе за истакнување на проблемите кои ги имаат младите во однос на нивната потреба 

да бидат информирани. 

 

4. Иницијатива за студентско информирање 

 

Имплементатор на иницијативата е Форум на млади Битола во партнерство со Сојуз на студенти 

на Славјанскиот универзитет. 

Иницијативата имаше за цел да помогне во основањето на Сојузот на студенти на Славјанскиот 

универзитет, да изготви Стратешки план за негова работа и да обезбеди алатки за студентско 

информирање кои ќе им бидат на располагање на студентите.  Иницијативата им овозможи на 

студентите од овој приватен универзитет да имат пристап до информации како, семинари, 

стипендии, постдипломски студии, специјализации и слични можности кои досега не беа 

достапни за нив. 

Преку иницијативата беше остварена соработка со локалните младински совети на Штип и 

Куманово. 

 

5. Учиме право 

 

Имплементатор на иницијативата е Локален младински совет на општина Делчево во 

партнерство со Центар за младински активизам КРИК Скопје. 

Главната цел на иницијативата беше да се запознаат младите со дел од правото. Беа дадени 

одговори на неколку прашања како што е тоа право, како функционираат правните 

институции, кои се основни човекови права и кои се младинските права. Настанот го водеше 

адекватно правно лице кое преку презентација,  работилница и дискусија им обезбеди значајни 

информации на младите поврзани со нивните права и обврски. 

Преку иницијативата беше остварена соработка со средношколската заедница при СОУ Методи 

Митевски-Брицо. 
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6. Исток Запад 

 

Имплементатор на иницијативата Здружение за развој и активизам АКВА Струга во 

партнерство со Центар за младински иницијативи Цик-Цак – Крива Паланка. 

Во првиот дел од иницијативата седумнаесет млади од Крива Паланка остварија средба со 

млади од Струга. Посетата се состоеше од разгледување на општина Струга и со запознавање 

со различните култури и етнички заедници и беа посетени институции и историски објекти кои 

се слика на заедничкото живеење и соживотот во Струга. По завршувањето на посетата 

младите дискутираа за улогата на младите во средината на живеење и предизвиците со кои се 

соочуваат. Од посетата произлезе БЛОГ на кој како индивидуални статии од учесниците на 

посетата и дискусијата беа креирани статии со мислења, ставови и искуства. По креирањето, 

блогот беше промовиран низ социјалните медиуми и веб страните на организациите. 

 

7. Крени глас за промена, спушти рака за насилство 

 

Имплементатор на иницијативата Здружение на граѓани Младите Можат во партнерство со 

Здружение за граѓански активизам  Форум 16 Битола. Оваа иницијатива започна со 

спроведување на анкета помеѓу учениците од двете средни училишта СУГС Никола Карев-

Скопје и СОУ Јосип Броз Тито-Битола од која се добија резултати за запознаеноста на 

средношколците за терминот булинг, како и за застапеноста на психо-физичко насилство 

помеѓу учениците. 

Преку симулација на насилство за време на голем одмор на учениците им беше укажано за 

важноста од проблемот и беше искритикувана нивната пасивност. Преку одржување на обука 

за подигнување на свеста за важноста на проблемот и последиците од него, добивме обучени 

и мотивирани ученици, подготвени да делуваат за остварување на позитивни промени. 

 

8. Младинско информирање 

 

Имплементатор на иницијативата е Здружение за јакнење и организирање на ромската 

заедница Романо Авази во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) 

Штип. 

Во рамките на оваа иницијатива беше спроведена обука за дискриминација, говор и дела од  

омраза и како резултат на иницијативата беше реализирана едукација на 10 млади роми за 

дискриминација, говор и дела од омраза и како да се реагира во такви случаи. Учесниците се 

обврзаа да организираат по една врсничка едукација како активност која ќе следи по 

завршувањето на иницијативата. 

Оваа иницијатива овозможи соработка со Комисија за спречување и заштита од 

дискриминацијa. 
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 Креирање на платформа за младинско информирање mladi.mk 

 

Како една од најзначајните активности на овој проект беше креирањето на платформа за 

младинско организирање. Платформата има за цел да биде агрегатор за информациите и 

активностите кои ги организираат организациите членки на НМСМ, но и други младински 

организации, фондации, институции итн. Млади.мк е поделена во неколку категории за 

известување и тоа: настани, волонтерство, конкурси, работа и образование. 

 

 Избор на регионална канцеларија во Југоисточен регион во Р.Македонија 

 

Овој проект предвидуваше отварање на регионална канцеларија во Југоисточен регион на 

Македонија, но поради истекување на мандатот на дотогашните регионални канцеларии беше 

отворен повик за избор на 7 регионални канцеларии на НМСМ кои територијално би ја покриле 

целата територија, односно сите плански региони во земјата. На отворениот повик кој се 

реализираше во месец февруари 2016, беа пријавени 12 организации членки на НМСМ, а 

притоа беа избрани 7 регионални кацеларии и тоа: 

- Североисточен регион  - Бујрум Куманово; 

- Полошки регион – Центар за развој и  унапредување на јавниот живот Тетово; 

- Вардарски регион – Креактив Кавадарци; 

- Источен регион – Фондација за развој на локалната заедница Штип; 

- Пелагониски регион – Младински културен центар – Битола; 

- Северозападен регион – ЗГ Аква Струга; 

- Југоисточен регион – Регионален центар за оджлив развој – Гевгелија. 

 

 Потпишување на меморандуми за соработка со Локалните младински совети 

 

НМСМ потпиша и 11 меморандуми на соработка со локалните младински совети од 

Меморандумите беа потпишани со цел да се работи на поголема младинска информираност во 

релевантните општини. 

• Локален младински совет при општина Центар; 

• Локален младински совет при општина Чаир; 

• Локален младински совет при општина Новаци; 

• Локален младински совет при општина Могила; 

• Локален младински совет при општина Крушево; 

• Локален младински совет при општина Штип; 

• Локален младински совет при општина Струга; 

• Локален младински совет при општина Дебар; 

• Локален младински совет при општина Гостивар; 

• Локален младински совет при општина Теарце; 

• Локален младински совет при општина Делчево. 
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3.1.3. Кампања „Избори се“ 3/2016 – 5/2016 

 

Стратешка област: Интеграција на младинското претставување во општествено – политичките 

процеси 

 

Цел:   2.1. Зајакнување на младинското учество преку промовирање на инклузивни    модели и 

практики за дијалог со институциите 

2.2. Позиционирање на НМСМ како релевантно тело за претставување на младите и 

застапување на нивните интереси 

 

Поддржан од: Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) во 

Македонија 

Националниот младински совет на Македонија во периодот март-мај 2016 година ја 

реализираше првата националната кампања под слоганот #Изборисе преку која младинските 

прашања и политики беа ставени во фокусот на јавноста. 

Кампањата започна со потпишување на Декларација за промовирање на ефективни младински 

политики, преку која 12 политички партии се заложија младинските прашања да бидат 

приоритет при изготвување на нивните агенди. 

Притоа за првпат во нашата земја беше изработена Анализа за застапеноста на младинските 

политики во програмите на политичките партии од 2014 година од страна на работната група 

за изборите 2016. Целта на анализата е да се согледа квалитетот на мерките предложени за 

младите од страна на главните политички субјекти, користејќи ја методологијата на 11-те 

индикатори за квалитетна младинска политика користена од Европскиот младински форум и 

развиена од Питер Лорицен. 

Кампањата продолжи со организирање на 10 младински форуми во 10 различни градови 

(Велес, Кавадарци, Битола, Струга, Тетово, Гостивар, Штип, Струмица, Куманово и Скопје) кои 

имаа за цел да поттикнат дискусија помеѓу младите од една страна и претставниците на 

подмладоците на политичките партии од друга страна, што претставува настан кој за првпат се 

организира во нашата земја. 

На овие младински форуми учество земаа вкупно 360 млади и 12 претставници на политички 

партии како говорници. 

Оваа проектна активност на Националниот младински совет на Македонија се реализира во 

рамките на програмата на Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) 

во Македонија за Зајакнување на граѓанското учество во политичките процеси, финансиски 

поддржана од Националната фондација за демократија (НЕД). 
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Кампања „Избори се“  1.11. 2016 – 30.09 2017 

 

Целта на оваа соработка е воспоставување и јакнење на дијалогот меѓу политичките партии, 

граѓанските организаии и локалните власти за обезбедување на инклузивни процеси за 

креирање на младински политики. Кампањата #ИЗБОРИСЕ предвидува неколку активности, а 

кои се во насока на претстојните локални избори во Македонија кои се предвидува да се 

реализираат во 2017 година. 

 

Регионални консултативни средби со млади ќе се спроведуваат во 8 плански региони во 

Македонија, од страна на регионалните координатори на НМСМ. Истите имаат за цел да ги 

испитаат реалните потреби на младите на локално/регионално ниво, остварливи на пократок 

рок. Од овие средби ќе произлезат 8 документи (one pagers) со барањата на младите како и 

препораки за остварување на овие барања. Јавни младински форуми - ќе бидат 

организирани 8 јавни младински форуми во осумте плански региони на Македонија. На овие 

форуми политичките партии ќе имаат можност да ги презентираат деловите од своите изборни 

програми кои се однесуваат на политиките за млади. На тој начин, а и преку дисеминирање на 

информации од форумот, НМСМ ќе обезбеди младите да направат информиран избор на 

локалните избори.  

 

Pledge campaign - спроведување на јавна и медиумска кампања преку вклучување на 

младински активисти на локално ниво во активирање на населението на локално ниво. 

Кампањата ќе вклучува креативни акции чија порака ќе биде дисеминирана главно преку 

локални медиуми и социјални мрежи. Оваа кампања особено ќе ги вклучи сите кандидати на 

листите за градоначалници и советници со цел јавно да се заложат за барањата и потребите на 

младите. 
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3.1.4. Проект „Со вештини до можности за младите“ 15/07/2016 – 31/03/2018 

 

Стратешка област: Младински стандард и информираност 

Цел: 3.2. Подигнување на младинскиот стандард како сет на општествени бенефиции за млади 

Стратешка област: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ 

Цел: 1.1. Јакнење на организацискиот капацитет и одржливост на НМСМ 

 

Поддржан од: Британска амбасада во Скопје 

 

Главна цел на проектот:  Зајакнување на вештините и компетенциите кои помагаат при 

вработување кај младите луѓе во Македонија, преку формирање на хаб (центар) за вештини и 

компетенции на Национален младински совет на Македонија (НМСМ). 

 

 Јакнење на капацитетите на Секретаријат на НМСМ 

 

Преку проектот беше започнат процесот на јакнење на капацитети на Секретаријат на НМСМ, 

кој го работат два експерти за организациско јакнење, Елизабета Марковска Спасеноска и 

Димитар Спасеноски. Како резултат на анализата која ја спроведуваат експертите беше 

направен и реализиран план за јакнење на капацитетите на Секретаријатот на НМСМ и се 

развиени следните документи: 

1. Развојна стратегија на НМСМ (Секретаријат); 

2. Развој на обрасци за административно и финансиско работење и подготовка единствен 

прирачник за административно и финансиско работење; 

3. Изработка на опис на работно место и задачи генерален секретар и ревидирање на 

постоечките описи на работните места и задачи на вработените во Секретаријатот; 

4. Правилник за утврдување на скала на плати; 

5. Правилник за мотивација и санкционирање; 

6. Правилник за раководење на човекови ресурси - работа и дисциплина; 

7. Работен план на Секретаријат за 2016. 

 

Зајакнување на Секретаријатот на НМСМ преку развивање на програма за истражување. Во 

секретаријатот на НМСМ од септември 2016 се приклучи и Мартин Алексоски на позицијата 

истражувач, кој беше избран на отворен конкурс на кој беа пријавени 10 лица. Истражувачот 

во НМСМ ги анализира програмите и потребите на бизнис секторот во Македонија и креира 

програма за развој на компетенции и вештини на младите луѓе врз основа на потребите на 

пазарот на трудот во Македонија. 

За оваа цел беше изработено и истражување за вработливоста на младите во Р.М. 
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 Јакнење на капацитетите на Базата на обучувачи на НМСМ 

 

На отворен повик за Координатор на Базата на обучувачи на НМСМ за кој аплицираа 4 лица 

беше избрана Билјана Василевска Трајковска.   

Беше одржан и состанок на Базата на обучувачи на кој се детектираа обуките за јакнење на 

капацитети на Базата. За оваа цел се обезбедени средства за 6 обуки, а во 2016 година се 

реализираа три обуки за јакнење на капацитетите на Базата на обучувачи и тоа за: 

- Емоционална интелегенција; 

- Подучување; 

- Дебрифинг и евалуација; 

- Трендови во неформалното образование. 

 

 Комуникациска стратегија на НМСМ 

 

Започнат беше и процес на креирање на комуникациска стратегија на НМСМ за која беше 

избран комуникацискиот експерт Ирена Христов. По деталните анализи на работењето на 

НМСМ, Комуникациската стратегија беше завршена во ноември 2016 година. 

 

 Обуки за меки вештини 

 

Врз основа на изработеното истражување за вработливоста на младите, беа детектирани 

меките и тврдите вештини што треба да ги поседуваат младите луѓе со цел да одговорат на 

потребите на пазарот на труд.  

Како резултат на истражувањето произлегоа меките вештини кои беа издвоени како 

најпотребни за подигнување на вработливоста кај младите: 

1. Комуникациски вештини 

2. Емоционална интелигенција 

3. Вештини за претставување на пазарот на труд  (акцент на : 

4. Управување со луѓе, ситуации и конфликти 

5. Тимска работа (лидерство и соработка)  

6. Вмрежување и градење на врски  

 7. Управување со стрес  

 8. Управување со проект  

 9. Организациски вештини. 

Обуките за меки вештини започнаа да се реализираат во месец декември кога што обуката за 

комуникациски вештини беше имплементирана во сите плански региони во Македонија, каде 

регионалните канцеларии и канцеларијата во Скопје беа одговорни за целосната организација 

на обуките. 
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 МладиХАБ 

 

МладиХАБ претставува тренинг центар на НМСМ кој секојдневно се користи од НМСМ и 

нејзините организации членки со цел развој на капацитетите на младите и младинските 

организации во Македонија. 

 

 

 

3.1.5. Проект: Мониторинг на акцискиот план на стратегијата за млади на Општина 

центар 2015 – 2017, 07/2016 – 12/2016 

 

Стратешка област: Интеграција на младинското претставување во општествено – политичките 

процеси 

Цел: 2.1. Зајакнување на младинското учество преку промовирање на инклузивни модели и 

практики за дијалог со институциите 

 

Поддржан од: Фондација отворено општество – Македонија 

 

Главна цел на проектот: Поттикнување на транспарентност и отчетност на локалните 

институции преку мониторинг на Акцискиот план за локалната стратегија за млади на општина 

Центар за периодот 2015 – 2017. 

По започнувањето на реазлизацијата на проектот беа остварени средби со претставници на 

Општина Центар. Покрај, десктоп анализа и собирањето на податоци за проектот, исто така беа 

направени интервјуата со Секретарот на општината,  претставник од ЛЕР, претставник од 

Центар за заедницата, претставник односно Претседател  на Локалниот младински совет на 

Општина Центар. Методологијата за мониторингот на акцискиот план ја креира надворешен 

експерт Исидора Сидоровска кој беше избрана на отворен повик за проектот за мониторинг на 

јавни политики. Подготвениот извештај во мецец декември 2016 година беше поднесен до 

донаторот и беше одобрен од истиот. 
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3.1.6. Проект за граѓанско учество, 01.10.2016 – 31.07.2021 

 

Стратешка област: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ 

Цел: 1.2. Јакнење на капацитетите на младинските организации и организациите за млади за 

дејстување во рамки на граѓанскиот сектор 

 

Поддржан од: УСАИД  

 

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 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). 

 

2.1.7. Mobilizing Social Action Trough Grassroots Initiatives, 01.11.2016-01.05.2017 

 

Стратешка област: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ 

Цел: 1.2. Јакнење на капацитетите на младинските организации и организациите за млади за 

дејстување во рамки на граѓанскиот сектор 

 

Поддржан од: Иницијатива за поддршка на Македонија 

НМСМ во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржува граѓански здруженија и неформални 

групи на граѓани при спроведување иницијативи на локално ниво. 

Главна цел на проектот: Да се подигне јавната свест за различните можности за општествени 

промени кои се во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за 

придонес кон специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се 

вклучат поединечно, но и колективно. 

Во првите два месеци од проектот се реализирани вкупно седум иницијативи. До крајот на мај, 

во рамките на овој проект ќе бидат реализирани 24 граѓански иницијативи. 
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3.2. ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ 

 

Покрај проектните активности, членовите на Секретаријатот на НМСМ учествуваат во: 

- Работните групи во рамки на НМСМ (РИКО, Структурен дијалог); 

- Состаноци на Управен одбор на НМСМ;  

- Платформа за Сексуално сеопфатно образование; 

 

Платформа за Сексуално сеопфатно образование; 

Во периодот од 10 до 11 март, 2016 година беше одржан ритрит на Младинската платформа за 

сеопфатно сексуално образование (ССО) на кој учествуваше и Благица Петрова од 

Секретаријат на НМСМ во својство на делегат. На истиот беше усвоен акцискиот план на 

платформата за 2016 година, беа усвоени основните принципи на платформата како и 

Стратешкиот план. 

Од акцискиот план на платформата досега реализирани активности во насока на воведување 

на сеопфатно сексуално образование се: 

• Средба со пратеници предводена од делегатите меѓу кои и претставничката на НМСМ. На 

истата беа презентирани наодите од најновите истражувања и на кратко беше претставена 

идејата на платформата. 

• Јавен час по сеопфатно сексуално образование. Настанот беше организиран во аулата на 

Филолошкиот/Филозофскиот факултет при УКИМ и истиот имаше за цел да ги информира 

присутните за бенефитот од воведување на сеопфатно сексуално образование, како и да 

одговори на најчестопоставуваните прашања за сексуалноста како табу тема во нашето 

општество. 

• Поднесок за состојбите со сексуално и репродуктивно здравје и права во Македонија до 

Комитетот за економски, социјални и културни права на ОН. По испраќањето на поднесокот 

во мај месец, 2016 година, во извештајот на Комитетот за економски, социјални и културни 

права на ОН интегрирани се јасни препораки од механизмите за човекови права на ОН за 

унапредување на образованието за сексуално и репродуктивно здравје во училиштата.  

Генералниот заклучок е дека членовите на Младинската платформа за ССО редовно се 

состануваат на работни средби и доследно го имплементира акцискиот план. 

- Работилници, градење на капацитети и конференции на Сојузот за младинска работа - 

СМР; 

- Управувачкиот комитет на Свис контакт; 

- Консулатативно тело на Мировен корпус. НМСМ исто така во март оваа година 

потпиша и Меморандум на соработка со Мировниот корпус; 

- Конференција „Младинско учество и активизам“ организирана од Сојуз на извидници 

на Македонија. Говорник на конференцијата беше Ивона Крстевска, Генерален 

секретар на НМСМ; 

- Соработка со приватната гинмазија НОВА, чии ученици волонтираат во Секретаријат 

на НМСМ преку нивната програма за помагање на заедниците; 
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- Во работната група на организацијата АЛБИЗ за проектот „Финансиска одржливост на 

НВО во соработка со бизнис секторот“; 

- Учество во проценка на капацитети и учество во активности за јакнење на капацитети 

во поддршка на Фондација Отвроено Општество Њујорк, а во имплементација на 

Фондацијата и Рестлес девелопмент од Велика Британија. 

НМСМ исто така работеше и на следните активности: 

- Кампања за буџет за млади во Р.М. Преку обезбедување на податоци од јавен 

карактер, НМСМ во изминатиот период креираше неколку инфографици во кои се 

искажува потребата од повеќе буџетски средства за младите во Македонија; 

- Youthocracy, проект на ЕКО Логик, чија мисија е да се креираат и споделат најдобрите 

практики и методи за зајакнување, активација на младите, преку воспоставување на 

мрежа на европски младински организации со помош на иновативни методи и 

пристапи; 

- ДФест Дојран – каде што Секретаријатот и 6 организации членки учествуваа во 

креативниот дел на фестивалот со свои работилници. НМСМ тука го промовираше 

Центарот за вештини кој што е во тек на реализација, токму на Светскиот ден на 

вештини; 

- Акција за помош на поплавените на Светски ден на млади. НМСМ за помош на 

настраданите во поплавените подрачја направи датабаза на волонтери која беше 

достапна на сите организации, институции при организирање на хуманитарните 

акции. 

- Работилница за младински политики – лобирање и застапување, наменета за 

политичките подмладоци. Работилницата се одржа од 23 до 25 септември во Маврово 

и на истата присуствуваа 25 учесници. 
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3.3. ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ 

 

Секретаријатот на НМСМ во 2016 година работеше на неколку проектни апликации до 

донаторите: 

- Фондација Вестминстер – Апликација за законодавна иницијатива за младински 

гарант. Апликацијатане беше одобрена. 

- НДИ – законска иницијатива за буџет за  Национална стратегија за млади. 

Апликацијата не беше одобрена. 

- ИПА2ЦСО – Мониторинг на буџетски трошења за млади. Концепт нотата не беше 

одобрена. 

- Фондација отворено општество Македонија – проектот беше одобрен 

- Британска амбасада во Скопје – проектот беше одобрен 

- Ерасмус+ 

Секретаријатот на НМСМ испрати партнерства за проекти од ЕРАСМУС+ програмата до: 

Универзитетот од Пиреа за проектот ФАБУС и Youth Society for Peace and Development of the 

Balkan од Бугарија. 

НМСМ е исто така партнер на проектот за Одржлив граѓански ангажман за развој на заедниците 

кој ќе го спроведува Сојуз на извидници на Македонија, а е поддржан од Цивика.  
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4. РАБОТНИ ГРУПИ НА НМСМ 

 

3.1. Работна група за РИКО – Работната група има за цел да обезбеди координативно 

делување на организациите членки кои се дел од работната група за РИКО во АМС. Исто така 

работната група го креираше предлог правилникот за функционирање на работната група за 

РИКО на АМС, сите писма и известувања кои беа пратени до амбасадите институциите и 

јавноста и извештајот во сенка за функционирање на работната група. Состаноците се 

одржуваат во канцеларијата на НМСМ, по електронски пат и неформални средби пред 

состаноците во АМС. Групата има 21 членови, претставници на организациите членки на НМСМ 

и тоа: Младите можат, Крик, МОФ, Реактор, ФРЛЗ-Штип, МКЦ – Битола. ЦЕФЕ Македонија, 

РРОМА, АЕГЕЕ-СКОПЈЕ, БУЈРУМ,  ЦИД, Младински сојуз Крушево, ЏЕФ Македонија, Излез, ЕЛСА, 

РЦОР Гевгелија, Аква Струга, СИМ, Хера и ЦЕД Теарце. 

Со оваа групата работи Иван Јованов како член на Управниот одбор на НМСМ и Мартин 

Милошевски како член на Секретаријат на НМСМ. 

 

3.2. Работна група за Структурен дијалог – Групата има за цел да го промовира структурниот 

дијалог во Македонија како инструмент кој што обезбедува учество на младите, но исто така 

групата има за цел да го поддржи и процесот кој се одвива на Европско ниво. Групата е 

составена од 6 претставници на организациите членки на НМСМ: Излез, РРОМА, Реактор, ХЕРА, 

Младите можат, Крик. Со групата работи член на Управниот одбор на НМСМ, Андреа Угриноска 

и член на Секретаријатот на НМСМ, Ивона Крстевска. 

Членовите во групата се поделени во зависност на различните активности потребни за 

циклусите на Структурниот Дијалог и покрај пружањето на поддршка на членовите на УО и на 

Секретаријатот во процесот, секој член индивидуално се изградува како експерт за ко-

менаџмент процесот. На крајот на мандатот на работната група ќе се изработи предлог модел 

на ко-менаџмент систем во рамките на Мкаедонија кој понатака ќе биде ставен на усвојување 

на престстојното собрание. 

 

3.3. Работна група за превод (албански јазик) – Групата е направена за да помогне во 

преводот на документите на НМСМ од албански на македонски јазик и обратно. Со групата 

работи Бесарт Љачи, претставник на Секретаријатот на НМСМ, а групата е составена од 5 

претставници од различна позадина и професија.  
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5. РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДИНСКА СОРАБОТКА – РИКО 

 

НМСМ активно е вклучена од декември 2015 година со оддржување на првата национална 

конференција од која произлезе препорака да се воспостави работна група за истата во НМСМ.  

Работната група имаше состаноци во периодот Јануари – Март 2016 на кој учествуваше и 

претставникот на младите од Македонија во работната група за РИКО. Во Јуни МОФ 

организираше тркалезна маса за РИКО од која произлегоа конкретни насоки.Потоа следеа 

подготовките за Младинската конференција во рамките на Самитот во Париз на кој учествуваа 

8 претставници на телата и организации членки на НМСМ. Имаше координативен состанок на 

кој се подготвуваа предлози за престојната конференција. НМСМ достави официјални предлози 

за темите кои се обработуваа и успеа во темата младинско учество да вметнат некои од своите 

приоритети во официјалните препораки од конференцијата. По барање на НМСМ се отвори 

процесот за избор на член на младите во УО на РИКО. Работната група имаше средби на кои се 

подготвија критериуми за влез во работната група, предлог правилник и насоки за делување 

во рамките на работната група на АМС и надвор од неа. Работната група во АМС 

функционираше благодарејќи на желбата на организациите членки на НМСМ за организирање 

на успешен процес.  Работната група на НМСМ активно учествуваше преку предлагање на 

правилник за работа на група, предлагање на критериуми за избор и предлагање на разни 

начини за надминување на пречките кои постоеа.  И покрај сите напори, АМС злоупотребувајќи 

ја својата доминантна позиција преку организирање на контроверен процес на гласање во два 

круга избра претставник.  За целиот тек на настаните, работната група на НМСМ изработи 

извештај во сенка кој беше споделен до сите релевантни национални и меѓународни страни. 

Дополнително работната група отствари средби со претставници на амбасади на неколку 

Европски држави за настанатите случувања.   

Моментално работната група активно ги следи сите поврзани процеси за воспоставување на 

Регионалната канцеларија и ја разгедува можноста за учество во активности за промоција на 

РИКО на национално ниво. 
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6. УЧЕСТВО НА НМСМ НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ 

 

1. Меѓународен младински форум „Младински дијалог помеѓу Русија и земјите од 

Балканот“ кој се одржа во Москва  15 – 19 јуни 2016.   

Претставник на НМСМ беше Генералниот секретар, Ивона Крстевска. 

Главна цел на форумот беше да се поддржи и промовира дијалог помеѓу организации од 

балканскиот регион, кои се подготвени да градат конструктивна соработка со Русија и руските 

младински организации и воедно да се промовираат мултилатерални социјални, културолошки 

и едукативни проекти на полето на меѓународната младинска соработка и јавната дипломатија. 

 

2. Неформален состанок на Јужните младински совети, кој се одржа во Кашкаиш, во 

Португалија, 16 – 19 јуни 2016. 

Претставник на НМСМ беше Претседателот, Дамјан Николовски. 

Целта на состанокот е оваа група на Совети беше да придонесе кон развојот на Европскиот 

младински форум и да стимулира дебата за да се постават правците на делување за наредниот 

период во области кои се од круцијално значење за Националните младински совети како 

младинско вработување, јакнење на младинските организации, меѓународната соработка, 

младинската автономија и пристап до правата за младите луѓе. 

Покрај НМСМ на состанокот присуствуваа претставници од Националните младински совети на 

Белгија, Бугарија, Каталонија, Хрватска, Кипар, Италија, Португалија, Романија, Србија, 

Словенија и Шпанија.  

 

3. „Структурен дијалог и младинско зајакнување“ којa се одржа во Софија, 24 – 26 јуни 2016. 

Претставници на НМСМ: Ивона Крстевска, Симона Младеновска, Анита Николовска, Сунаи 

Сабриоски.  

Организатор на настанот беше Националниот младински совет на Бугарија, а обуката беше дел 

од проектот за развивање на структурниот дијалог во Бугарија на работна група предводена од 

Националниот младински совет на Бугарија, финансирана од програмата „Еразмус+“. 

 

4. „Нови Сад, отворање на вратите“ организирана од тимот на ОПЕНС2019 (Нови Сад град 

кандидат за Европски младински главен град во 2019 година), 5 – 7 јули 2016, Нови Сад. 

Претставник на настанот беше Ивона Крстевска и Дамјан Николовски. 

Генералниот секретар на НМСМ, Ивона Крстевска учествуваше и на панел дикусијата „Добри 

практики на демократско учество на младите на локално ниво“ каде што ги пренесе искуствата 

на Националниот младински совет на Македонија и организациите членки, а кои се однесуваат 

на активното учество на младите во своите локалните заедници во Македонија. 

 

5. 30та сесија на Конгрес за локални и регионални власти на Совет на Европа  16-21 март, 

Стразбург  

Претставник: Мартин Милошевски  
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Конгрес за локални и регионални власти е тело на Совет на Европа кое во своето работење 

вклучува претставници на младите од сите земји членки на Совет на Европа кој имаат можност 

за учество во дискусии, коментар на постоечки документи и поднесување на препораки. 

Претставникот на НМСМ работеше на извештајот за спроведувањето на локалните и 

регионални избори во Украина на мисијата за набљудување на изборите на Совет на Европа 

при што побара  активно вклучување на претставници на млади во мисиите за набљудување и 

постоење на посебен дел од извештајот кој ќе се однесува за млади. 

 

6. Академија на Европски младински форум 29.06-02.07.2016, Париз 

Претставник: Maртин Милошевски. 

Дводневна Академија наменета за зголемување на капацитетите на организациите членки 

преку учество на работилници од различни области. 

 

7. Младинска конференција за Западен Балкан -  04 јули, Париз 

Претставници Мартин Милошевски и Иван Јованов.  

Учесниците беа поделени во 4ри групи на 4 теми за кои требаше да се изработат препораки 

кои ќе бидат пренесени на претставници на владите на државите од Западен Балкан.  

Претставниците на НМСМ учествуваат во групата Младинско учество  и со своите предлози 

директно учествувaa во креирањето на официјалните препораки:  

Develop and recoginze national youth councils in connecting young people and building bridges with 

political institutions on national level. Fully integrate national youth councils in the EU Structured 

Dialogue. 

 

8. Европска младинска конференција за Структурен дијалог  03 – 06 Октомври Кошице 

Словачка 

Претставник на НМСМ: Мартин Милошевски 

НМСМ за прв пат со официјален делегат учествуваше на  Европската младинска конференција 

која е дел од процесот на структурен дијалог. На конференцијата учествуваат делегации на 

млади и институции од сите земји на ЕУ и  земјите кандидати каде што се дискутира за 

приоритетите на ЕУ во однос на младите. На конкретната конференција се подготвуваа 

препораки за 8 области од интерес на младите кои подоцна беа предадени на Советот на 

министри на ЕУ и на сите земји членки поединечно.  

 

9. Транзит семинар – Совет на Европа 

Претставник на НМСМ беше Благица Петрова. 

Во периодот од 5 до 7 јули, 2016 година во Будимпешта се одржа Транзит семинарот за 

младинска работа и премин на млади од образование кон пазар на труд на кој свој претставник 

имаше и Националниот младински совет на Македонија.  

Семинарот имаше за цел да собере млади, претставници на институции и младински 

работници кои работат со млади на полето на нивната транзиција од образование кон пазар 

на труд. Имаше претставници од многу европски земји кои презентираа свои проекти, а се во 
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насока на обезбедување на вештини за млади и помош при вработување. Ова беше одличен 

момент за вмрежување и прибирање на позитивни практики од европските земји. 

Овој семинар беше дел од проектот „Ентер“ на младинскиот сектор при Совет на Европа, чија 

цел е да се развијат младински политики како одговор на проблемот со исклученоста, 

дискриминацијата и насилството врз младите. 

 

10. Состанок на организации членки на Европски младински форум (ЕМФ) во рамки на 

Универзитетот за млади и развој во Молина, Шпанија 

Претставник на НМСМ беше Бесарт Љачи. 

Бесарт Љачи, присуствуваше на средбата на која членови на Управниот одбор и Секретаријатот 

на (ЕМФ) заедно со претставници на организации членки на најголемото претставничко тело 

на младите во Европа, дискутираа за младите и работата во променливо општество. 

 Преку методи на неформално образование, се мапираа главните предизвици за младите во 

Европа, се анализираа начините на кои се менува општеството, за на крај да се дискутира за 

улогата на младинските организации при нудење решенија за овие предизвици. 

 

11. Учество на обука организирана од Националниот младински совет на Каталонија, во 

рамки на Универзитетот за млади и развој во Хамамет, Тунис 

Претставник на НМСМ беше Бесарт Љачи. 

Бесарт Љачи учествуваше на обуката за градење капацитети на организациите при делување 

со расизам и говор на омраза. 

На оваа обука организирана од Националниот младински совет на Каталонија учествуваа 

претставници од неколку национални младински совети од Европа и Северна Африка. Преку 

неформални методи, учесниците на обуката дискутираа за предизвиците со кои се соочуваат 

во нивните заедници и се предложуваа креативни методи за справување со говорот на омраза. 

 

12. Конференција за Регионална канцеларија за младинска соработка РИКО 8-9 Декември 

Тирана 

Претставник на НМСМ:  Maртин Милошевски 

На конференцијата организирана од страна на амбасадите на Франција, Германија, Франко 

Германската канцеларија за млади и владата на Албанија се разговараше за идните чекори кои 

ќе водат кон целосно воспоставување на канцеларијата. Во рамките на конференцијата беше 

оддржан состанок на УО на РИКО и беа претставени пред пресутните избраните претставници. 

Исто така конференцијата беше искористена за подготовка на акциски план за промоција на 

РИКО во државите потписнички и да се дискутира за очекувањата од работата на 

канцеларијата. Покрај претставникот на Секретаријат на конференцијата учествуваше и 

претставник на организација членка на НМСМ(МОФ) и конференцијата се искористи за 

повторување на ставот на НМСМ во однос на нелигитимниот претставник на младите во УО, а 

воедно и да се информираат голем број на засегнати страни за сите случувата со процесот во 

Македонија. 
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13. Работилница за организирање во заедниците организирана од Фондација отворено 

општество Њујорк, Маракеш, 11 – 16 декември 2016 

Претставници на НМСМ беа: Ивона Крстевска и Благица Петрова 

Работилницата имаше за цел да ги подигне капацитетите на организациите и нивните 

претставници во организирање на заедниците во која што дејствуваат, јакнење на лидерските 

вештини и подучување. 
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