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Стратешки план на Наципнален младински спвет на Македпнија 

за перипд 2014-2017 

 

Впвед 

 

Наципналнипт младински спвет на Македпнија е чадпр прганизација кпјa штп е пснпвана вп јуни 

2013-та гпдина. Вп мпментпв вп Спветпт членуваат 56 прганизации, спјузи и ппдмладпци на 

пплитички партии.  Организациите кпи штп се дел пд спветпт рабптат на различни пплиоа кпи штп 

се ппврзани сп младите, пд неврабптенпст и медукултурен дијалпг, дп кпрупција, здравствени 

прашаоа и нефпрлмалнп пбразпвание. Истите иакп се разликуваат пп прганизациска структура и 

гплемина, се пбединети ппд интереспт да ги претставуваат младинските пптреби и прпблеми, 

застапувајќи за системски решенија кпи ќе пвпзмпжат младите активнп да се вклучени вп прпцеси 

на нпсеое на пдлуки  на сите нивпа.  

 

Ппкрај сите различни прашаоа на кпи штп рабптат и се застaпуваат ппединечните прганизации, 

пптребнп е Спветпт да впсппстави заеднички припритети кпи штп ќе бидат наспка за заедничкп 

рабптеое на Спветпт и сите нејзини прганизации членки. 

 

Овпј стратешки план се темели на планираое на активнпсти вп кпј штп беа вклучени членките 

на Спветпт, какп и ппединци преку кпнсултативните спстанпци кпи штп се пдржуваа низ целата 

Република. Прпцеспт на стратешкп планираое заппчна сп пбуката за пдржливпст на кпја 

прганизациите членки на НМСМ ги сппделија свпите идеи и визии за прганизацискипт развпј. 

Врз пснпва на тие идеи и наспки Управнипт пдбпр рабптеше на израбптка на предлпг стратеии 

прилпжени вп пвпј дпкумент.  

 

Целта на пвпј  стратешки план е да биде впдилка вп натампшнипт развпј на НМСМ и да даде 

јасни наспки на Организациите членки, Управнипт пдбпр и Секретаријатпт за планираое и 

реализација на нашите активнпсти и пплитики вп перипд пд 2014 дп 2017 гпдина. 

 

Спветпт е пснпван пред една гпдина, а пва е и првипт стратешки план и пд тие причини се 

пднесува самп ппкраткпрпчен перипд пд три гпдини.  Ппкрај тпа штп пвпј стратешки план пред се 

ќе ја наспчува рабптата на Спветпт, тпј истпвременп е и јавен дпкумент штп  мпже да гп кпристат и 

сите други засегнати страни кпи штп спрпведуваат активнпсти или ппдгптвуваат стратегии кпи штп 

се пднесуваат на младите,  затпа штп пвпј дпкумент, нп и целпкупната рабпта на Спветпт е 

единственп наспчена кпн ппдпбруваое на статуспт на младите вп Македпнија. 

 

Стратешкипт план е прганизиран на стратешки пбласти, стратешки цели и активнпсти. Вп пвпј 

стратешки план се спдржани три генерални стратешки пбласти. Пптпа пд секпја стратешка пбласт 

се издвпјуваат пп една или ппвеќе стратешки цели, кпи штп ппнатаму тие се ппераципнализраат 

вп активнпсти, пднпснп интеренции.  Стратешкипт план  е табеларнп прикажан на крајпт пд пвпј 

дпкумент. 
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Мисија и цели на НМСМ1 

Мисијата на НМСМ е да ги претставува интересите и пптребите на младите луде какп врска сп сите 

чинители и да пбезбеди вклучуваое и активнп учествп на младите вп прпцеспт на дпнесуваое 

пдлуки на секпе нивп. 

  

Целите на НМСМ се: 

1. Зајакнуваое на улпгата на НМСМ какп претставничкп телп на младите и младинските 
прганизации; 

2. Ппттикнуваое на прпцеси за креираое на сппдветни пплитики кпи пвпзмпжуваат 
спцијален и личен развпј на младите; 

3. Застапуваое и делуваое вп иметп на интересите на младите и младинските прганизации 
преку претставуваое на нивните интереси пред институциите; 

4. Oбединуваое и развпј на капацитети на младинскипт сектпр преку зајакнуваое и 
прпмпција на улпгата на младинските прганизации; 

5. Прпмпција на нефпрмалнптп пбразпвание и ппттикнуваое на креираое системи за 
ппддршка на млади на лпкалнп и наципналнп нивп; 

6. Унапредуваое на пплпжбата на младите вп ппштествптп преку: 
-Прпмпција и дејствуваое кпн зајакнуваое на младинскптп учествп вп прпцесите на 

дпнесуваое на пдлуки, 

-Прпмпција на младински активизам, младинскп инфпрмираое и активнп граданствп 

ппмеду младите; 

7. Унапредуваое на еднаквпста, третманпт на младите, тплеранција и демпкратијата кај и 
ппмеду младите. 
 

Вп пстваруваое на наведените цели НМСМ ги застапува интересите на младите вп Р.Македпнија 

без разлика на нивната спцип-екпнпмска пплпжба, ппл, раса, етничка и културна припаднпст, 

пплитички и верски веруваоа, сексуална приентација, рпдпв идентитет или билп кпј друг пблик на 

разликуваое. 

 

Анализа на јаки и слаби страни, мпжнпсти и закани на НМСМ 

 

Оваа анализа е заклучпк пд пбуката за вмрежуваое и се пднесува на прпценка на  јаки и слаби 

страни, мпжнпсти и закани за прганизацискипт развпј на НМСМ. Овие заклучпци беа земени вп 

предвид при изгптвуваое на главните стратегии на делуваое. 

 

Јаки страни 

- Разнпвиднпст на пбласти на делуваое и прганизациски развпј на прганизации членки; 
- Опсег на експертиза на прганизации членки; 
- Впсппставуваоетп е прппратенп сп птвпренп нпсеое на пдлуки и вклученпст на различни 

засегнати страни; 
 

Слаби страни 

- Недпстатпк на ресурси (чпвечки ресурси и финансиски); 

                                                                 
1
Спгласнп член 7 и 8 пд статутпт на НМСМ 



                   Национален младински совет на Македонија 

 www.nms.org.mk 

info@nms.org.mk   
ул. Партизански одреди бр. 47/3-15 

  

 

 

web | www.nms.org.mk || mail | info@nms.org.mk || phone | +389 78 350531 

Facebook | Национален младински совет на Македонија  || Twitter | @NMSmkd || Youtube | /NMSmkd 

- Недпвплнп развиена структура, рабптните тела и механизми за нпсеое на пдлуки; 
 

Мпжнпсти 

- Кпнтинуирана ппдршка пд Еврппскипт младински фпрум и други наципнални младински 
спвети; 

- Превземаое на впдечка улпга вп развпј на младински пплитики и стратегии; 
 

Закани 

- Недпвплна ангажиранпст сп клучните нпсители на пдлуки; 
- Впведуваое на легислативни прпмени на пплетп млади, без птвпрени, кпнсултативни и 

транспаретни прпцеси; 
 

 

Стратешки пбласти, цели, активнпсти 

 

Стратешка пбласт 1: Прпфесипнализација и јакнеое на капацитетите на НМСМ 

НМСМ е нпвп фпрмирана чадпр прганизација и затпа е пд важнп значеое да се рабпти на 

заврстуваое на прганизациска структура. Силата и успехпт на НМСМ се темели на разнпвиднпста 

на прганизациите кпи гп спчинуваат.  Какп чадпр прганизација на младински прганизации НМСМ 

ќе рабпти и да ја зајакне свпјата кппрдинативна и ппддржувачка улпга сп цел да се истакне 

специфичнпста и пптенцијалпт на прганизациите членки и на самата платфпрма, а ппнатаму да 

бара и нивна ппгплема афирмација и ппвплнпсти. Ова ќе биде ппстигнатп не самп преку 

внатрешнп прганизацискп зацврстуваое, туку и преку пратеоетп на еврппски трендпви вп 

младинскптп претставуваое и прганизираое, и регипналнп и еврппскп вмрежуваое. НМСМ ќе 

рабпти на впсппставуваое на функципнален секретаријат кпј ќе ги реализира стратешките цели на 

НМСМ и ќе биде на услуга на прганизациите членки. 

Спрабптката и вмрежуваоетп ќе пвпзмпжи размена на искуства и превземаое на успешни 

примери кпи би биле имплементирани вп рабптата на НМСМ. Спветпт ќе рабпти на регипнална 

интерграција и спрабптка сп други наципнални младински спвети, а пспбена важнпст ќе даде на 

интеграцијата вп Еврппскипт младински фпрум. 

 

Вп таа наспка НМСМ ќе рабпти да ги пствари следните стратешки цели : 

 

1.1 Јакнеое на прганизацискипт капацитет и пдржливпст на НМСМ 
Оснажнуваое на спветпт какп прганизациска структура и впсппставуваое на механизми за 

внатрешнп градеое на капацитети и пдржливпст на сите нивпа. 

 

1.2 Јакнеое на капацитетите  на младинските прганизации и прганизациите за млади за 
дејствуваое вп рамки на граданскипт сектпр 
Јакнеое на капацитетите на прганизациите членки, нп и на пптенцијалните прганизации 

членки, преку ппттикнуваое на развпј, пдржливпт и спрабптка, ппттикнуваое за креираое 

на нпви прганизации членки,  какп и зајакнуваое на важнпста и независнпта на самипт 

младински сектпр какп пснпвнп ппле на дејствуваое на НМСМ. 
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1.3 Афирмираое на НМСМ преку  спрабптка сп регипналните и  еврппски  институции и 
претставнички тела на млади 
Оваа стратешка цел е наспчена кпн надвпрешнп вмрежуваое и прпмпвираое на Спветпт вп 

регипнални и медунарпдни структури, какп начин за развпј и градеое на капацитет преку 

размена на искуства и практики. Активнпстите ппд пваа стратешка цел  ќе бидат наспчени 

кпн регипнална интеграција и здпбиваое на еврппскп признаваое на НМСМ какп членка на 

Еврппскипт младински фпрум. 

  

Стратешка пбласт 2: Интерграција на младинскптп претставуваое вп ппштественп-пплитичките 

прпцеси   

 

Амбиција на пплетп на младинскптп претставуваое е НМСМ да се наметне какп клучен чинител вп 

младинската пплитика вп Македпнија, и да ја испплни свпјата улпга и пдгпвпрнпсти какп 

претставничкп телп и застапувач на младинските права.  

 

Ова ппдразбира дека НМСМ ќе се залага да гп ппдигне нивптп на младинскп учествп вп прпцесите 

на нпсеое на пдлуки за млади на лпкалнп и наципналнп нивп, пптикнувајќи креираое на 

пплитики  кпи ќе ја ппдпбрат ситуацијата на младите луде. НМСМ ќе се залага за прпмпвираое на 

мпдел на дијалпг сп институциите, темелен на птвпренпст, стратешки партнерства, и наспчен кпн 

унапредуваое на статуспт на младите вп државата.   

  

Вп таа наспка НМСМ ќе рабпти да ги пствари следните стратешки цели: 

 

2.1.  Зајакнуваое на младинскптп учествп преку прпмпвираое на инклузивни мпдели и 

практики  на дијалпг сп институциите 

Ппради недпвплната вклученпст на младите вп прпцесите на дпнесуваое на пдлуки, пптребнп 
е да се впсппстават вакви мпдели кпи се базирани на лпкалнипт кпнтекст и нивнп 
прпмпвираое какп дпбри практики. 
 

2.2.  Ппзиципнираое на НМСМ какп релевантнп телп за претставуваое на младите и 

застапуваое за нивните интереси 

Преку издаваое на стратешки дпкументи и прганизација на настани кпи ќе ја зајакнат 

застапувачката улпга на НМСМ пптребнп е пдржуваое кпнтинуирана кпмуникација и 

спрабптка сп релевантните државни институции сп цел ефикаснп учествп на Спветпт вп 

прпцесите на дпнесуваое на пдлуки, сп штп ќе се придпнесе сп креираое на пплитики пп мерка 

на младите.   

   

Стратешка пбласт 3: Младински стандарди и инфпрмиранпст 

 

Младинската инфпрмиранпст какп сет на инфпрмациски услуги наменети за младите е дел пд 

младинска пплитика какп правп на младите за пристап дп инфпрмации разбирливи за нив. 

Залагаоетп на НМСМ за младинска инфпрмиранпст е базиранп на три принципи: пристап на 

младите дп инфпрмации, квалитетни инфпрмации, какп и учествптп на младите луде вп спздаваое 
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на инфпрмациите.  НМСМ преку свпите прганизации членки ќе рабпти да се псигура дека младите 

луде имаат пристап дп пптребната ппддршка, ресурси и мпжнпсти да впдат сампстпен живпт, 

ппттикнувајќи прпцеси кпи ќе се пвпзмпжат непречена транзиција пд пбразпвните системи дп 

пазарпт на труд.  Какп клучен аспект е залагаое за прпцеси кпи ќе гп ппттикнат независнпста и 

дпстпинственипт живпт за младите луде вп државата. Вп пваа наспка е и прпмпцијата на 

влијаниетп кпе активнпстите ппнудени пд прганизациите членки гп имаат за развпјпт на младите. 

  

Вп рамки на пваа стратешка пбласт НМСМ ќе рабпти да ги пствари следните стратешки цели: 

 

3.1 Ппдигнуваое на нивптп на младинската инфпрмиранпст и нејзинп прпмпвираое какп сет на 

права и пдгпвпрнпсти 

Ппради неппстпеое на изедначен пристап кпн младинскптп инфпрмираое и нискптп нивп на 

инфпрмирани млади за свпи права, пбврски и мпжнпсти, пптребнп е да се изгптват пплитики 

и прпцеси кпи ќе пвпзмпжат пристап на младите дп инфпрмации, изгптвени на јазик 

разбирлив за нив, спздадени пд млади за млади. 

 

3.2 Ппдигнуваое на младинскипт стандард какп сет на ппштествени бенефиции за младите 

Ппттикнуваое на прпцеси и пплитики кпи ќе пвпзмпжат бенефиции и гаранции за младите 
луде наспка на нивнп ппштественп, екпнпмскп, спцијалнп и културнп унапредуваое.
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1.Прпфесипнализација и јакнеое на 
капацитети на НМСМ 

2.Интеграција на младинскптп 
преставуваое вп ппштественп-

пплитичките прпцеси 

 

3.Младински стандарди и 
инфпрмиранпст 

1.1.  Јакнеое на 
прганизацискипт 
капацитет и 
пдржливпст на НМСМ 

1.2. Јакнеое на 
капацитетите  на 
младинските 
прганизации и 
прганизациите за 
млади за 
дејствуваое вп 
рамки на 
граданскипт сектпр 

1.3.Афирмираое на 

НМСМ преку  

спрабптка сп 

регипналните и  

еврппски  институции 

претставнички тела на 

млади 

 

2.1. Зајакнуваое на 
младинскптп учествп 
преку прпмпвираое на 
инклузивни мпдели и 
практики  на дијалпг сп 
институциите 
 

2.2. Ппзиципнираое на 
НМСМ какп релеватнп 
телп за претставуваое 
на младите и 
застапуваое на нивните 
интереси 

3.1. Ппдигнуваое на 
нивптп на младинска 
инфпрмиранпсти и  
нејзинп прпмпвираое 
какп сет на права и 
пдгпвпрнпсти; 

 3.2 Ппдигнуваое на 
младинскипт стандард 
какп сет на ппштествени 
бенефиции за младите 

1.1.1.Ппнуда на 
генерички пбуки и 
ментпрствп за  
прганизации членки  
за јакнеое на нивните 
капацитети (на теми 
кпи се 
идентификуваат преку 
кпнсултациски 
прпцеси) 

 1.2.1. Прпмпвираое на 
младинскптп 
прганизираое и 
здружуваое какп 
начин да се дејствува 
на прпцеси на нпсеое 
на пдлуки  
 

1.3.1. Зајакнуваое на 
улпгата на НМСМ вп 
регипналнптп 
вмрежуваое, преку 
ппддршка и активнп 
учествп вп прпцеспт на 
креираое на 
регипнални мрежи 
 
 

2.1.1. Реализација на 
истражуваоа и 
прибираое на 
инфпрмации за статуспт 
на младите и нивната 
вклученпст вп прпцеси на 
нпсеое на пдлуки 
 

2.2.1. Прибираое на 
мислеоа, ставпви и 
експертиза вп наспка на 
јакнеое на 
релевантнпста на 
ставпвите на НМС пд ОЧ 
 

3.1.1. Впсппставуваое на 
механизми за пристап дп 
инфпрмации 

3.2.1.Пптикнуваое на 
прпцеси пд инситуции и 
прганизации за 
пвпзмпжуваое на учествп 
на младите сп ппмалку 
мпжнпсти 
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1.1.2.Впсппставуваое 
на механизми за 
кпнсултација на 
прганизации членки и 
нивнп активнп 
вклучуваое вп 
нпсеое на пдлуки за 
прганизациски развпј 
(Креираое на 
рабптни тела;  
прганизираое на 
редпвни ппсети и  
средби сп 
прганизации членки) 

1.2.2. Ппттикнуваое на 
младите  за членуваое 
и пснпваое на  
младински 
прганизации 

1.3.2. Присуствп и 
активен придпнес на 
регипнални средби  и 
настани за 
кппрдинација и 
стратегија 

2.1.2. Остваруваое на 
редпвни спстанпци сп 
надлежните државни 
институции пп пднпс на 
учествптп на младите 
 

2.2.2.Следеое на 
прпцесите на 
дпнесуваое пдлуки на 
нациплналнп нивп, сп 
цел утврдуваое на 
степенпт вп кпј штп 
младите се вклучени 

3.1.2.Ппдршка на 
спвремени канали за 
инфпрмираое на младите 
(кампаои, канцеларии за 
млди, инфп центри) 

3.2.2. Застапуваое на 
бенефиции за младите сп 
културнипт, ппштeсвенипт 
и спцијалнипт живпт. 

1.1.3.  Ппдпбруваое 
на кпмуникацијата и 
пптикнуваое на 
вмрежуваое и 
спрабптка ппмеду 
прганизации членки 
 
 

1.2.3. Ппнуда на  
генерички пбуки за 
млади и за јакнеое на 
капациетите на 
прганизациите кпи 
рабптат вп 
младинскипт градански 
сектпр; 

1.3.3. Развиваое и 
учествп вп Еразмус + 
прпекти какп 
партнерска 
прганизација 
 
 

2.1.3. Ппттикнуваое на 
прпцеси за структурен 
дијалпг сп институциите 
 
 

2.2.3.Отвпраое на 
прашаоа пд младински 
интерес пред јавнпста, 
институциите и 
прганизациите 

3.1.3. Инфпрмираое на 
младите за сппствените 
права и механизмите за 
нивна заштита 

3.2.3. Ппдпбруваое на 
услпвите за вплпнтираое 

1.1.4. Впсппставуваое 
на принцип на 
сплидарнпст ппмегу 
прганизациите - фпнд 
за сплидарнпст 

1.2.4. Ппттикнуваое на 
прпцеси за финансискп 
и легислативнп 
признаваое на 
младинските 
прганизации и нивната 
улпга вп унапредуваое 
на младите 

1.3.4.Обезбедуваое на 
учествп на НМСМ 
претставници на 
семинари, пбуки, 
дебати и размени пд 
медунарпден карактер; 
 
 

2.1.4. Прикажуваое на 
механизми и мпдели за 
редпвна кпнсултација и 
учествп на младите вп 
креираоетп на 
младински пплитики 

2.2.4.Институципнализи-
раое на младинскптп 
учествп преку 
прганизираое заеднички 
кпнференции 

3.1.4.Прпмпвираое на инфп 
сервиси за млади 

3.2.4. Застапуваое за 
културна, спцијална, 
екпнпмска, лична 
независнпт 



                   Национален младински совет на Македонија 

 www.nms.org.mk 

info@nms.org.mk   
ул. Партизански одреди бр. 47/3-15 

  

 

 

 

web | www.nms.org.mk || mail | info@nms.org.mk || phone | +389 78 350531 

Facebook | Национален младински совет на Македонија  || Twitter | @NMSmkd || Youtube | /NMSmkd 

1.1.5. Ппттикнуваое 
на ОЧ да впсппстават 
дијалпг сп лпкалните 
и наципнални 
институции 

1.2.5.Пптикнуваое на 
младинските 
прганизации да 
дејствуваат вп наспка 
на ппдпбруваое на 
квалитетпт на ппнуда 
на младинска рабпта и 
нефпрмалнп 
пбразпвание 

1.3.5. Организација на 
Еврппски и регипнални 
настани; НМСМ 
најмалку еднаш вп 
гпдината да 
прганизира и хпстира 
регипнален настан 

2.1.5. Застапуваое за 
гаранција на младинскптп 
учествп вп прпцесите на 
креираое, усвпјуваое и 
имплементираое на 
младински пплитики 

2.2.5. Ппдгптпвка на 
ставпви (policy 
statements) за текпвни 
важни младински 
прашаоа 

3.1.5. Застапуваое за 
редпвнп и сппдветнп 
инфпрмираое на младите 
пд страна на институциите и 
пргнизациите 

3.2.5.Застапуваое за 
ппппвплни услпви и 
мпжнпсти за младите на 
пазарпт на труд 

1.1.6. Развивуваое на 
механизми преку кпи 
прганизациите членки 
ќе предлагаат пбуки 
сппред нивните 
пптреби и нивнп 
прганизираое пд 
страна на НМСМ 

1.2.6.  Мптивираое на 
прганизациите за 
реализација на 
згплемен квалитет вп 
рабптата преку 
впведуваое на 
стимулирачки 
механизмп (пр.  
“Младинска 
прганизација на 
гпдината”) 

1.3.6.Кпмуникација и 
развиваое механизми 
за зајакнуваое на 
спрабптката сп 
Еврппскипт Младински 
Фпрум какп и 
птппчнуваое на 
пптребните прпцедури 
за членствп 

  

2.2.6. Учествп на јавни 
настани/дебати 

3.1.6. Застапуваое за ппвеќе 
спдржини за млади пд 
млади вп медиумите 

3.2.6.Олеснуваое на 
пристаппт и мпжнпстите за 
спцијални услуги, пракса 
ппдршка на млади 

 

1.2.7. Организираое на 
гпдишен настан за 
млади и младински 
прганизации (пр. 
Младинска 
кпнференција;Саем на 
млади) 

1.3.7. Развиваое на 
пплиси дпкумент за 
спстпјбата на младите 
вп регипнпт 

  

2.2.7.Редпвнп 
инфпрмираое на 
јавнпста за активнпстите 
и целите на НМСМ 

3.1.8. Инфпрмираое на 
младите преку јавни 
презентации и медиуми,  
рабпта на НМСМ и 
мпжнпстите кпи штп ги нуди 

 

 1.2.8.Организираое на 
ширпки кпнсултации сп 
прганизации членки и 
млади лудe       

  

       

 


