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1. Управен одбор на НМСМ 

 
Управниот одбор на НМСМ го сочинуваат следните членови: 
Блажен Малески, Претседател на НМСМ 
Илија Станковски, Потпретседател на НМСМ 
Александра Филипова, член на Управен одбор на НМСМ 
Андреа Угриноска, член на Управен одбор на НМСМ 
Анелија Митрова, член на Управен одбор на НМСМ (изгласана на Генерално собрание на 

НМСМ во ноември 2017) 
Марко Панковски, член на Управен одбор на НМСМ 
Флорим Реџепи, член на Управен одбор на НМСМ 

 
 

Управниот одбор во 2017 година откако беше избран на Генералното собрание на НМСМ, 

одржано 25.03.2017 година, одржа 12 седници на Управниот одбор и тоа на следните дати: 
04.04.2017; 25.04.2017; 18.05.2017; 06.06.2017; 03.07.2017; 31.07.2017; 22.08.2017; 14.09.2017 

7.10.2017; 09.11.2017; 11.12.2017; 26.12.2017. 
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1.1. Изработка и поделба на портфолија 

Се изработија и поделија 6 портфолија за членовите на Управниот одбор:  
Комуникација со институции и политики (Александра Филипова),  
Односи со Јавност (Илија Станковски),  
Меѓународни односи (Андреа Угриноска),  
Финансирање и донатори (Блажен Малески),  
Комуникација со членство (Флорим Реџепи) ,  
Локални форми на младинско организирање (Анелија Митрова), 
Управување и организациски развој (Марко Панковски). 

 
              1.2. Отворени повици:  

 Отворен повик за Статутарна комисија и избор на членови 

УО распиша повик за членови на Статутарна комисија на НМСМ, ги разгледа трите пријавени 

кандидати, по што ги усвои нивните кандидатури. Со ова, официјално се формираше работна 

група која ќе работи на усогласување на правните акти на НМСМ.  

Членови на комисијата се:  
Мартин Лазаревски – МОФ,  
Иван Мекиновски – Лгбти Центар и  
Славко Миладиновски – ЏЕФ Македонија. 

 
 Отворен повик за формирање на работна група за изработка на модел на 

соработка помеѓу ЛМС и НМСМ 

 УО распиша повик за членови на работна група за соработка помеѓу ЛМС и НМСМ, ги разгледа 

трите пријавени кандидати, по што ги усвои нивните кандидатури. Со ова, официјално се 

формираше работна група составена од: 
Мартина Илиевска - МОФ,  
Марко Михајловски - ЏЕФ и  
Анелија Митрова - Младински сојуз Крушево. 

 
По неколку месеци од нивното формирање, Управниот одбор заклучи дека е потребно да се 

размисли за нов модел на функционирање на групите со цел нивна функционалност, па во 

преостанатиот период од мандатот УО ќе работи на наоѓање на решенија за ова прашање.   

 
1.3. ОН резолуција за 2250 за млади мир и безбедност 

Управниот одбор одлучи да работи поактивно во насока на резолуцијата на ОН, во која младите 

се препознаени како активни придонесувачи кон разрешување на конфликти и градење мир. 

Се остваруваат првични контакти со засегнати страни за да се увидат можностите за поголем 

национален ангажман во насока на имплементација на резолуцијата. УО на НМСМ изгради 
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позиција за ова прашање која ја преточи во нормативно-застапувачки документ кој го достави 

до Владата на Република Македонија. 

 
1.4. Работни групи на ЕМФ 

Членовите на Управниот одбор (УО) на НМСМ учествуваат во следните работни групи на 

Европскиот младински форум: 
 Андреа Угриноска, експертска група за младински права. Се одржаа два состаноци каде 

се постави работниот план и се евалуираше дотогашната работа. Андреа Угриновска ќе 

го поддржува учеството во процесот на УПР за Македонија преку експертската група.  

 Блажен Малески, експертска група за “future of work” чија цел е да работи на политики 

за вработување на младите од Европа. Првиот состанок се одржа во Софија на 

28.05.2017 година, втор на 22.10 до 24.10 во Брисел.  

 Марко Панковски, ЕМФ мрежа за човекови права и миграција 

 
1.5. Учество во меѓународни процеси:  

 Делегат на НМСМ на COMEM на Европски младински форум во Брисел (20-22 април)- 

Илија Станковски 

 Средба на Национални младински совети од регионот во Белград (25-26 мај)- Илија 

Станковски 

 Средба на јужните национални совети во Палермо (23-26 јуни)- Илија Станковски 

 Состанок на работна група за Младинска гаранција во Брисел (03-04 септември)- Илија 

Станковски 

 Присуство на работна средба организирана од Лордовите во Велика Британија за 

евалуирање на поддршката од ОК кон Балканскиот регион (18ти Октомври) 

 Младинска конференција како дел од 6 циклус на Структурен дијалог во Талин (23-26 

октомври) - Илија Станковски 

 Средба на јужните национални совети во Темишвар (3-5 ноември)- Илија Станковски 

 Средба со претставнички на Албанскиот и Косовските младински совети во Тирана и 

Приштина - Блажен Малески  

 Тренинг и лоби мисија: Промоција на младински права преку системот за човекови 

права на Обединетите нации - Женева (31.10 - 03.11.2017) - Марко Панковски 

 НМСМ се вклучи во процесот за креирање анализа на работни услови во 15 земји од 

Европа, заедно со Националните младински совети кои се дел од блокот на јужни 

младински совети, членки на Европскиот младински совет. 

 
НМСМ беше присутен на  Собранијата на ЕМФ како и  на други средби со организациите членки 

на ЕМФ и се стави  акцент на вмрежување и запознавање на организациите со НМСМ со цел 

зголемување на бројот подржувачи во пресрет на гласањето за полноправно членство на 

НМСМ во ЕМФ кое треба да се случи во април 2018 година. 
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НМСМ имаше шанса да  испрати свој претставник на првата конференција на Структурен 

Дијалог во Талин, Естонија. Темата на шестиот циклус на СД е Младите во Европа - што 

понатака?. На оваа конференција, имавме шанса да го споделиме нашиот став за младите во 

Македонија во контекст на Европа и новата Европска стратегија за млади која се подготвува. 

Како кандидат членка кон Европската Унија, сметаме дека е важно да сме вклучени во овој 

процес и за таа цел НМСМ иницира воспоставување на процесот на Структурен дијалог  на 

национално ниво во соработка со АМС. 

 
1.6. Институции и соработки на национално ниво 
Членовите на УО изработија приоритетни барања до новото парламентарно мнозинство. 

Барањата се следни: 
1. Признавање на Националниот младински совет на Македонија како единствено 

претставничко тело на младите во Македонија 
2. Определување на средства за НМСМ од Буџет на Република Македонија на годишно ниво 
3. Ревидирање на Националната стратегија за млади 
4. Ревидирање и реформирање на Агенцијата за млади и спорт 
5. Структурна консултација со НМСМ за сите прашања и политики поврзани со млади 
6. Поништување и повторување на процесот за избор на младински претставник од 

Македонија во Регионалната канцеларија за меѓународна соработка (RYCO). 
 

Барањата беа пропратени на социјалните медиуми и традиционалните медиуми. 

Дополнително барањата беа доставени до Европскиот младински форум и националните 

младински совети од регионот по што се наиде на поддршка од нивна страна. 
Барањата беа испратени и до парламентарното мнозинство, по мејл и по пошта, при што им 

беше побарана средба за дискусија околу нив. На средбите присуствуваа Блажен Малески како 

Претседател на НМСМ и Александра Филипова како член на Управниот одбор одговорна за 

комуникација со институции и политики.  Откако барањата беа испратени, се оствари средба 

со Премиерот на Владата на Република Македонија, со Претседателот на Собранието на 

Република Македонија, како и со претставници на други институции и партии кои се дел од 

Парламентот на Република Македонија.  
 

НМСМ потпиша меморандум за соработка со Агенцијата за млади и спорт (АМС), во кој советот 

е признаен како претставничко тело на млади. НМСМ воспостави пракса на месечни средби 

помеѓу членството на НМСМ и Агенцијата за млади и спорт, кои во последниот период се 

ставени во мирување од страна на АМС. 
 

НМСМ потпиша меморандуми за соработка со Министерството за образование и наука за 

унапредување на медиумската писменост кај младите, а на истата тема меморандум е 

потпишан и со Министерството за администрација и инфроматичко општество.  
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НМСМ активно учествува во неколку работни групи на институции:  
 Блажен Малески и Александра Филипова во работна група за изработка на 

оперативен план за вработување на млади (МТСП) 

 Илија Станковски како член на Координативно тело за Младинска гаранција и 

Мартин Милошевски како заменик член. 

 Александра Филипова активно учествува на средбите со Влада (сектор соработка 

со невладин сектор) за изработка на финална одлука за формирање нс Совет за 

соработка помеѓу Влада и невладин сектор  

 Блажен Малески учествуваше во работната група за ревизија на акцискиот план 

за вработување на млади 2014-2020 

 

  
НМСМ оствари средба со Претседателот на Собранието на Република Македонија, на која 

зборуваа за поактивно учество на младите во работата на Собранието и зголемување на 

соработката помеѓу младите и пратениците. Во соработка со НДИ и пратениците, НМСМ 

формираше парламентарна младинска лоби група која ќе е во интерес на сите младински 

организации.  

 
НМСМ оствари средба со Премиерот на Владата на Република Македонија, на која дискутираа 

за Закон за млади, младинска гаранција, буџет за НМСМ, локални младински совети. Се утврди 

дека овие приоритети ќе се реализираат во 2018 година, преку Закон за млади, кој ќе се креира 

на инклузивен, транспарентен начин и ќе произлегува од младите.  

 
Повик за стратешки приоритети на Влада на Р.М.:  
НМСМ за овој повик изработи документ во кој беа објаснети 4 приоритети: Закон за млади, 

локални младински совети, Закон за студентски и ученички стандард.  
Овие приоритети беа образложени детално, преку публикации и истражувања што ги имаат 

направено нашите организации членки. Добивме повратен одговор од Влада и надлежните 

институции во кои тие се обврзаа овие приоритети да се работат и да добијат посебно 

внимание во 2018 година.  

 
НМСМ отпочна соработка со Македонското здружение на млади правници и Институтот за 

човекови права за заеднички придонес кон UPR механизмот на Обединетите нации кој е 

отворен за придонес од граѓанското општество до јули 2018 година. Темата на која трите 

организации ќе дадат придонес се однесува на дискриминација и злоупотреби при 

вработување и остварување на работен однос кај младите во Македонија.   

 
Како резултат на посетата на постојаната мисија на Република Македонија во ОН во Женева, 

Националниот младински совет на Македонија стапи во контакт со одговорните лица на 
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Министерството за надворешни работи за UPR процесот во Македонија со цел да го најави 

интересот за учество во националната консултација која се спроведува до март 2018 година. 

 
1.7. Регионална канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан  
НМСМ изработи извештај за состојбата со организациите кои беа членови на работната група 

која го избра младинскиот претставник во Управниот одбор на РИКО. Извештајот го достави на 

Агенцијата за млади и спорт. Работната група на НМСМ изработи план за спроведување на нови 

избори по што истиот беше доставен до АМС. Нелегитимно избраниот претставник беше 

разрешен по што се очекува да се спроведе нов, транспарентен и инклузивен процес за избор. 

Избран е локален координатор на РИКО, со кој НМСМ оствари средба и во заедничка соработка 

ќе организираат инфо сесии за промоција на првиот повик за грантови од РИКО. 

Нетранспарентно избраниот младински претставник во УО на РИКО е разрешен, а ќе отпочне 

нов процес за избор на претставник.  

 
НМСМ оствари повеќе средби со Џуро Блануша, генерален секретар на РИКО и Фатос Мустафа, 

заменик генерален секретар на РИКО каде што се разговараше за ситуацијата во која што е 

РИКО во Република Македонија, како и проблемите кои што го следат овој процес уште од 

самите почетоци. Дополнително на тоа, НМСМ ќе даде предлог за член на советодавното тело 

на РИКО и ќе биде вклучен во изборот на младински претставник .  

 

1.8. Медиумска застапеност 
1. Управниот одбор неколку наврати даде изјави или напиша колумни во името на НМСМ.  

2. Потребна е реформа на Агенцијата за млади и спорт - Александра Филипова 

3. Со идеите на младите да се спречи нивното иселување - Блажен Малески  

4. За кого се институциите ако не за граѓаните? - Блажен Малески  

5. Младинска децентрализација - Александра Филипова  

6. Дебата за перспективите на младите во Македонија - Александра Филипова  

7. Младите нема да бидат само демократски декор во земјава - Блажен Малески  

8. Во ОАЕВО членуваат претставници на непостоечка Национална студентска унија - Илија 

Станковски 

9. Младите и изборите – за нив, со нив или без нив? - Блажен Малески 

10. Новогодишно пакетче од младински политики од Дедо Мраз - Блажен Малески 

 

1.9. Стратешко планирање и внатрешна организација 
НМСМ пристапи кон консултација со организациите членки за заедно креирање на 

стратешките области и цели на организацијата за перидот 2018-2020 година. Консултацијата се 

одвиваше онлајн и овозможи на организациите членки да ги придонесат кон SWOT анализа на 

организацијата, да потполнат матрица за оценка и потенцијал на активности/процеси на НМСМ 
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како и да го дадат своето мислење за секоја од трите стратешки области и целите кои влегуваат 

под нив.  
Дополнети и распределени беа портфолијата за членовите на УО на НМСМ и истите беа 

комуницирани до Секретаријатот за полесна и понасочена комуникација помеѓу членови на 

УО и Секретаријтот за различни прашања. 
УО на НМСМ во соработка со Секретаријат ги дополни и утврди TOR-овите на членовите на 

секретаријатот на НМСМ. 
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2. СЕКРЕТАРИЈАТ 

 
Секретаријатот на НМСМ во 2017 достигна бројка од 10 членови.  
Секретаријатот е составен од: 
1. Ивона Крстевска – Генерален секретар 
2. Дејан Јовчески – Финансиски и административен менаџер  
3. Мартин Милошевски - Координатор за политики и меѓународни прашања 
4. Бесарт Љачи – Координатор за логистика, промоција и брендирање 
5. Никола Петровски – Координатор за членство 
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 
10. Симона Младеновска – Проектен асистент 

 
По завршувањето на кампањата „Мрдни со прст“  секретаријатот на НМСМ го имаше следниот 

состав: 

 
1. Ивона Крстевска – Генерален секретар 
2. Дејан Јовчески – Финансиски и административен менаџер  
3. Мартин Милошевски - Координатор за политики и меѓународни прашања 
4. Никола Петровски – Координатор за членство 
5. Мартин Алексоски – Координатор за истражување 
6. Јана Јосифовска – Финансиски асистент 
7. Симона Младеновска – Проектен асистент 

 
Во секретаријатот на НМСМ еден месец како асистент на логистика во периодот номеври, 

декември 2017 год,  беше ангажирана и Деа Здравковска, а Ева Јованова беше ангажирана како 

практикант 2 месеци на позицијата асистент на Генерален секретар. 
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2.1.Проектна работа 

 
2.1.1. Проект “Со вештини до можности за младите“, 15 јули 2016 – 31 март 2017 
Донатор: Британската амбасада во Скопје 
Период на имплементација: јуни 2016 – март 2017 

 
За проектот: „Со вештини до можности за младите“ е проект поддржан од Британска амбасада 

чија основна цел беше да ги зголеми можностите за вработување на младите и да ја поттикне 

нивната интеграција во пазарот на трудот. 
Преку овој проект беа организирани 6 обуки за јакнење на капацитетите на Базата на 

обучувачи на НМСМ и беа организирани 38 обуки за меки вештини од страна на регионалните 

канцеларии на НМСМ и секретаријатот на НМСМ. На обуките присуствуваа 640 млади од целата 

територија на Р.Македонија. Во јануари 2017 година беше организирана 

интернационалната  младинска конференција „EYECON“ (Empowering Youth for Employment 

Conference) на која меќу гостите говорници присуствуваа претставници на Европскиот 

младински форум, Националниот младински совет на Словенија, Националниот младински 

совет на Велика Британија, Шпанија и Србија, но и преставници на Агенцијата за вработување 

на Р. Македонија, Свис Контакт Македонија итн. 

 
 2.1.2. Кампања „Избори се“ 
Донатор: Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) во Македонија 
Период на имплементација: октомври 2016 – октомври 2017 
Во рамки на активностите од проектот НДИ кој се спроведуваше во периодот октомври 2016-

октомври 2017 година, во текот на календарската 2017 како дел од проектот се реализираа 

следните активности: 
  1. Се реализираа осум (8) локални младински форуми во осум градови и статистички региони 

во Република Македонија, според принципот ден град од секој статистички регион. Градовите 

каде се реализираа форумите се: Скопје, Тетово, Куманово, Струга, Битола, Гевгелија, 

Кавадарци, и Штип. На форумите присуствуваа  голем број млади и младински организации, 

медиуми, претставници на политички партии и подмладоци на политичките партии,  

претставници на локалните самоуправи (општинска администрација, членови на советите на 

општините) кои ги мапираа потребите, проблемите и приоритетите на младите во локалните 

средини и дискутираа за можните решенија.  
2. Беше изработена анализа за младинските политики во програмите на политичките партии 

за парламентарните избори кои се одржаа на 11 Декември, 2016 година. Во анализата беа 

обработени програмите на политичките партии и коалициите кои учествуваа на 

предвремените парламентарни избори, а се анализираа според индикаторите за младински 

политики на Европскиот младински форум. 
3. Реализирани осум настани за заложби во истите осум градови каде беа реализирани и 

локалните младински форуми, на кои настани кандидатите за градоначалници потпишаа 

претходно подготвени документи за заложби со кои се обврзаа дека ќе работат во насока на 
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реализација на потребите и приоритетите на младите. Настаните за заложби претставуваа 

неформални собири на кои учество земаа претставници на политичките партии на локално 

ниво, медиуми, членови на граѓански и младински организации и индивидуални млади пред 

кои кандидатите за градоначалници ги потпишаа документите за заложби. 

 

2.1.3. Проект за граѓанско учество 
Донатор: УСАИД 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 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 2017 година се избраа втората генерација на стипендисти од LEAD MK програмата која брои 

22 млади лица, а исто така се реализираа активности кои беа дел од првата проектна година. 

 

 

2.1.4. Mobilizing Social Action Trough Grassroots Initiatives, кампања „Мрдни со прст“  
Донатор: Иницијатива за поддршка на Македонија 
Период на имплементација: ноември 2016 – октомври 2017 
НМСМ во рамки на кампањата „Мрдни со прст“ поддржуваше 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. 
Преку овој проект беа поддржани 34 иницијативи низ сите осум плански региони во земјата. 
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2.1.5. Фабус (FABUSS) - Успешно наследување на семеен бизнис 
Донатор: Ерасмус+ 
Период на имплементација: 02.2017 – 02.2019 
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 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. 

 
 

2.1.6. Проект „Младинска медиумска писменост“ 
Донатор: Вискоката 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 кој граѓанските организации ги споделуваат 

информациите до своите таргет групи кои водат до општествена промена. 
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2.1.7. Проект „Здружени млади за заеднички политики“ 
Донатор: Програма Цивика Мобилитас 
Период на имплементација: 10.11.2017 – 09.12.2017 
Целта на овој едномесечен проект беше да се зголеми учеството и придонесот на младинските 

организации во демократскиот процес преку креирање на младинските политики кои ќе ги 

унапредат потребите на младите во земјата, а ќе влијаат за доброто на поширокото општество. 

Преку овој проект беше поддржано Генералното Собрание на НМСМ во ноември 2017 година 

беа дефинирани и усвоени стратешките приоритети на НМСМ, но и беа изработени 5 и усвоени 

4 позициско нормативни документи за младите во Македонија. 

 
2.1.8. НМСМ во 2017 година аплицира за студиска сесија поддржана од Совет на Европа  на тема 

„Отстранување на бариерите за делување на граѓанското општество - Улогата на 

Националните младински совети во процесите на креирање на младински политики.“ Оваа 

студиска посета ќе се реализира во 2018 година и тоа од страна на НМСМ во партнерство со 5 

национални младински совети на: Србија, Унгарија, Полска Украина и Романија.  

 

2.2. Тековно работење 
Покрај проектите активности членовите на секретаријатот на НМСМ учествуваат: 

 На состаноците на УО на НМСМ 

 На состаноците на работните групи на НМСМ 

 Платформа за сексуално сеопфатно образование 

 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  

 Работилници на Академијата на Сојуз на извидници на Македонија. 

 

 
2.3. Проектни апликации 
Секретаријатот на НМСМ во 2017 година работеше на неколку проектни апликации до 

донаторите: 
 Фондација Отворено општество – 2 проектни апликации 

 Прогарамата ИПА – 2 концепт ноти и една проектна апликација 

 Програмата Цивика Мобилитас – 2 проектни апликации 

 УНДЕФ – 1 проектна апликација 

 Вишеград фонд плус – 1 проектна апликација 

 Америчка амбасада во Скопје – 1 проектна апликација 
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 Национална агенција за европски програми и мобилност – 1 апликација 

 Фонд на Западен Балкан 2017 – партнерство 

 Иницијатива за поддршка на Македонија - концепт нота 

 Европска асоциација за за локална демократија - ALDA Skopje - една проектна 

апликација  

 Про Хелветиа - една проектна апликација  
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3. Учество на меѓународни настани: 
 Младинска конференција на европската партија Социјалистите и Демократите во 

парламентот на Европската Унија  - (09 Јуни) - Блажен Малески 

 Студиска посета на Берлин финансирана преку фондацијата Фридрих Еберт, заедно со 

членките ЏЕФ, СДММ и МОФ (19-23 Јуни) Блажен Малески 

 Годишен состанок на Еуромед мрежа на младински организации, Хамемет Тунис (2-9 

јули) Мартин Милошевски  

 Учество на 15тото издание на младинската конференција во Крушево, организирана 

од Младинска алијанса Крушево (15-19 Септември) Блажен Малески 

 Тренинг и лоби мисија: Промоција на младински права преку системот за 

 човекови права на Обединетите нации, Женева (31.10-03.11.2017) - Марко Панковски  

 Регионален балкански семинар за глобално образование - Александра Филипова 

(29.10.-01.11.2017) 

 Учество на Генералното собрание на германскиот младински совет (26-28 Октомври)- 

Блажен Малески и Мартин Милошевски  

 Средба со стипендисти на КАС од Македонија и Косово во Печ- Блажен Малески, 

Александра Филипова, Марко Панковски, Илија Станковски (11.11.2017). 

 Петти ECDP глобален младински форум, Белград (28-29.10.2017) - Марко Панковски 

 Форум на граѓански организации, Приштина (07-08 декември) - Мартин Милошевски 

 21 Средба на млади на Република Српска, Требиње (23-27 август – Симона Младеновска 

 Креирање европски младински политики во теорија и пракса „Shaping European Youth 

Policies In Theory And Practice“ организиран од Agency for Mobility and EU Programmes, 

Youth Partnership (European Commission and the Council of Europe) and Erasmus + France. 

              (16-20 март 2018) Стразбург, Франција – Никола Петровски 

 Move. Link. Engage. регионална конференција, (18 и 19.09. 2017), Белград организиран 

од Београдска отворена школа – Ивона Крстевска. 
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