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Ппдгптпвката на пваа публикација беще пвпзмпжена сп ппддрщка 

пд Британската амбасада вп Скппје, вп рамките на прпектпт 

Младинскп ушествп. 

Мислеоата и ставпвите наведени вп пваа публикација не ги 

пдразуваат секпгащ мислеоата и ставпвите на Британската 

амбасада вп Скппје. 
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Впвед 

 

Наципналнипт младински спвет на Македпнија преку 

прпектпт „Младинскп ушествп“ ппддржан пд Британската 

амбасада вп Скппје, девет месеци рабптеще на еден пд главните 

припритети на Спветпт, пднпснп знашајнптп младинскп ушествп. 

Младинскптп ушествп ппдразбира вклушуваое на младите вп 

прпцеспт на дпнесуваое пдлуки щтп се клушни за нив, преку 

активен придпнес сп свпи идеи и предлпзи за унапредуваое на 

спстпјбата на младите вп ппщтествптп, какп и знашаен придпнес 

за заедницата вп целпст. Една пд фпрмите на младинскп ушествп 

кпја зема сè ппгплем замав вп Македпнија се тпкму 

кпнсултативните прпцеси, кпи се кпристат сп цел да се искажат 

грижи, да се детектираат прпблемите и пптребите на младите и 

врз пснпва на тпа да се направат предлпзи и преппраки за 

дејствуваое вп наспка на ппдпбруваое на спстпјбите сп младите 

вп Македпнија.  

Младинската инспиративна група МК какп инпвативен 

мпдел на Наципналнипт младински спвет за згплемуваое на 

младинскптп ушествп вп земјата гп пптврди тпкму тпј принцип на 

рабпта, кпј ги вклушува младите луде и претставниците на 

државните институции да дискутираат на заеднишки теми, да ја 

прпценат мпменталната спстпјба сп кпја се сппшуваат младите и 

заеднишки да креираат преппраки за ппдпбруваое на таа 

спстпјба. Пд пспбенп знашеое вп пвие преппраки е тпкму 

анализата на пптребите на лпкалнп нивп, пднпснп 

децентрализацијата на младинските пптреби, щтп придпнесува за 

сеппфатна анализа и за вклушуваое на сите млади пд Македпнија 

вп прпцесите щтп ги засегаат нив.  
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Пваа публикација претставува резултат пд рабптата на 

Младинската инспиративна група МК и ги претставува наспките 

щтп треба да бидат земени предвид при креираое на пплитиките 

за млади. Публикацијата е наменета за сите млади, младински 

прганизации, лпкални младински спвети, институции, агенции и 

медунарпдни прганизации и за сите други, кпи мпже да ги 

кпристат преппраките при креираое младински пплитики и 

прпграми за младите луде вп Македпнија. 

 

На крајпт, би сакала да се заблагпдарам на сите шленпви 

на Младинската инспиративна група МК, кпи дпбрпвплнп и 

ентузијастишки се ппсветија да инспирираат младинскп ушествп вп 

земјата, а би сакала да упатам пгрпмна благпдарнпст дп Јулијана 

Даскалпв и дп Драган Атанаспв за нивната ппсветенпст и 

придпнес за развпј на МИГ МК.  

Секакп, пд иметп на Наципнален младински спвет на Македпнија 

упатувам неизмерна благпдарнпст дп Британската амбасада вп 

Скппје, кпја ја преппзнава пптребата, ги ппддржува идејата и 

напприте на Спветпт за интеграција на младите вп ппщтествптп и 

мпжнпста тие да креираат и да дпнесуваат пдлуки вп свпите 

заедници. 

 

 

 

Ивпна Крстевска 

Генерален секретар 

Наципнален младински спвет на Македпнија 
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Кпнсултативен прпцес и пристап: 
 

Младинската инспиративна група МК (МИГ МК) е 

фпрмирана пп примерпт на Youth Inspiration Group UK, кпј 

претставува успещен мпдел на спрабптка меду младите и 

нпсителите на пдлуки вп Велика Британија. Следејќи ги 

ппзитивните практики, сепак адаптирани на лпкалните услпви, 

Наципналнипт младински спвет на Македпнија вп јуни 2015 

гпдина птвпри ппвик дп свпите прганизации шленки за 

нпминација на шленпви вп МИГ МК за пптпа да ја спздаде групата 

шија пснпвна цел е да дејствува какп телп за креираое пплитики и 

спветпдавнп телп на НМСМ. МИГ МК е спставена пд 9 шленпви, 

претставници на прганизациите шленки на НМСМ, и тпа: 

 

Сунаи Сабрипски – Регипнална рпмска пбразпвна младинска 

аспцијација – Кратпвп 

Мартин Милпщевски – Аспцијација на еврппски студентски 

структури АЕГЕЕ – Скппје 

Кристина Тпщева – Региoнален центар за пдржлив развпј – 

Гевгелија 

Филип Анакиевски – ЗГ „Креактив“ 

Димитар Димитрпвски – ЗГ „Младите мпжат“ 

Кпраб Баланца – Центар за пдржлив развпј на заедницата – Дебар 

Злата Гплабпска – Студентска прганизација „Излез“ 

Кристијан Милпщевиќ – Y-Peer Macedonia 

Љупка Јаневска – ЗГ „Младите мпжат“ 

Јулијана Даскалпв – надвпрещен кпнсултант на МИГ МК. 
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Пткакп шленпвите ппминаа еден приентациски тренинг, 

oбукa за младински пплитики и пбука за пренпс на знаеоа и 

искуства, кпја ја пдржаа Британскипт младински спвет и 

Младинската инспиративна група пд Велика Британија, МИГ МК 

преку детална анализа на мпменталната спстпјба и на пптребите 

на младите луде вп Македпнија детектира шетири актуелни теми: 

 

1. Ппдпбруваое на пбразпвните пплитики преку инклузивен 

пристап и вклушуваое на младите при нпсеое пдлуки; 

2. Ппдпбруваое на младинскипт стандард преку згплемуваое на 

бенефициите за млади; 

3. Влијаниетп на лпкалните младински спвети вп прпцеси на 

нпсеое пдлуки на лпкалнп нивп; 

4. Практишна рабпта пред, за време на и пп пбразпвнипт прпцес 

сп цел да се намали младинската неврабптенпст. 

 

Пптпа, следуваще прпцес на планираое на 

кпнсултативните средби вп 8 плански регипни вп Македпнија, 

какп и ппдгптпвка на кпнференцијата „Младински инспиративни 

дискусии“. Кпнференцијата претставуваще ппшетна кпнференција, 

пднпснп птвпраое на кпнсултативните прпцеси на МИГ МК преку 

претставуваое на текпвните трендпви на младите вп Македпнија 

и дискусија за шетирите актуелни теми. На кпнференцијата 

присуствуваще заменик-амбасадпрпт, г. Ппл Едвардс пд 

Британската амбасада вп Скппје, кпј ја птвпри кпнференцијата, а 

пптпа прпдплжија анализата на спстпјбата сп експертите за 

младински пплитики, какп и дискусијата за преппраките, 

предвпдена пд фасилитатпри пд Базата на пбушуваши на НМСМ и 

на МИГ МК.  

Врз пснпва на дпбиените резултати пд ппшетната 

кпнференција, МИГ МК гп креира рабптнипт план за пдржуваое 



7 
 

на кпнсултативните средби вп Македпнија. Сп ппмпщ на 

регипналните кппрдинатпри пд регипналните канцеларии на 

НМСМ, МИГ МК прганизира 8 кпнсултативни средби вп перипдпт 

нпември – декември 2015 гпдина, и тпа вп следните градпви: 

- Штип, истпшен плански регипн 

- Куманпвп, северпистпшен плански регипн 

- Велес, вардарски плански регипн 

- Тетпвп, пплпщки плански регипн 

- Битпла, пелагпниски плански регипн 

- Струга, југпзападен плански регипн 

- Гевгелија, југпистпшен регипн 

- Скппје, скппски плански регипн. 

 

На кпнсултативните средби присуствуваа вкупнп 142 

млади лица, младински рабптници, претставници на лпкалните 

младински спвети, пплитишки ппдмладпци, лпкални сампуправи, 

институции итн. 

-Пп заврщуваоетп на кпнсултациите, МИГ МК рабптеще на 

сумираое на дпбиените преппраки, кпи ги презентира на 

заврщната кпнференција „Младински инспиративни дискусии“ 

пред претставниците на младинските прганизации, институциите, 

медунарпдните прганизации и младите луде. 

Паралелнп сп прпцеспт на кпнсултации, МИГ МК израбпти 

и пращалник на шетирите теми и гп дисеминира на нивп на целата 

држава. 

Пдгпвприте пд пращалникпт, заеднп сп преппраките пд 

младите луде, претставниците на институциите и ппщтините, 

младинските прганизации, претставниците на лпкалните 

младински спвети се инкпрпприрани вп пвпј дпкумент на 

преппраки пд Младинската инспиративна група МК. 
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Tема: ПБРАЗПВАНИЕ – Ппдпбруваое на 

пбразпвните пплитики преку инклузивен пристап 

и вклучуваое на младите при нпсеое пдлуки 

 

Пбразпвнипт систем на една земја ја игра клушната улпга 

вп развпјпт на децата, адплесцентите и младите. Акп се има 

предвид дека пбразпваниетп е прпцес сп кпј ппщтествптп ги 

пренесува акумулираните вещтини, знаеоа и вреднпсти, а впеднп 

и фактпт дека децата и младите најгплемипт дел пд свпјпт 

впспитнп-пбразпвен прпцес гп минуваат вп пбразпвните 

институции, пднпснп ушилищтата, важнп е пбразпвнипт систем и 

прпцес на една земја да ги ппдгптват и да ги ппттикнат младите да 

бидат активни градани, да размислуваат сампсвеснп и критишки и 

да бидат ппщтественп ангажирани ущте пд рана впзраст. 

Практикуваоетп демпкратија и ушествп на младите вп креираое 

пбразпвни пплитики е задплжителна кпмппнента на 

виспкпразвиените пбразпвни системи низ светпт. 

 

ПРАШАОА: 
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ПРЕППРАКИ: 

 

- Спздаваое нашини и метпди за ревидираое и за прпмена 

на ппстпјната литература; 

- Ппдпбруваое на квалитетпт на наставнипт кадар преку 

прпмпција на нефпрмалнптп пбразпвание, какп и преку 

пбуки и тренинзи; 

- Спздаваое нашини и метпди за ппгплема инфпрмиранпст 

и за дпближуваое на среднпщкплските заедници дп 

среднпщкплците; 
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- Спздаваое ефективни и ефикасни нашини и канали на 

кпмуникација меду претставнишките тела на студентите и 

пбразпвните институции; 

- Ппттикнуваое кпменачментскп дпнесуваое пбразпвни 

пплитики; 

- Непристраснпст при избпрпт на наставнипт и на 

меначерскипт кадар вп пбразпвните институции; 

- Ппттикнуваое на спрабптката на ушилищтата и на 

факултетите сп граданскипт сектпр; 

- Креираое систем за ппеднпставуваое на 

административните прпцеси вп пбразпваниетп; 

- Ппттикнуваое и развпј на струшнптп пбразпвание; 

- Изнапдаое креативни метпди за инфпрмираое на 

студентите и на среднпщкплците пд страна на 

пбразпвните институции; 

- Вклушуваое на студентите пд дисперзираните студии вп 

претставнишките тела на студентите при матишните 

факултети; 

- Пснпваое алумни аспцијации на факултетите; 

- Ппгплема инклузивнпст и вклушуваое на лицата сп 

ппсебни пптреби и нивнп активнп ушествп;  

- Ппттикнуваое вклушенпст на среднпщкплците и на 

студентите вп прпграмите за среднпщкплска и за 

студентска размена пд страна на пбразпвните институции. 
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Тема: МЛАДИНСКИ СТАНДАРД И КУЛТУРА – 

Младински стандард преку згплемуваое на  

бенефициите за млади на нивп на Р Македпнија 
 

 

Младинскипт стандард ја претставува генералната 

спстпјба на младите луде ппфаќајќи ја нивната ппщтествена, 

екпнпмска, спцијална и културплпщка спстпјба. Врз младинскипт 

стандард влијаат ппвеќе сегменти пд еднп ппщтествп, какп щтп се 

пбразпваниетп, неврабптенпста, псампстпјуваоетп на младите, 

активнптп ушествп, квалитетпт на живпт, ппщтествените 

бенефиции итн.  

 

ПРАШАОА: 
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ПРЕППРАКИ: 

 

- Згплемуваое на финансиската ппддрщка за плеснуваое 

на трансппртпт на студентите вп градски и вп медуградски 

зпни; 

- Пбнпвуваое на младинските културни центри и прпмпција 

на културнп-уметнишки активнпсти; 

- Впведуваое билети пп симбплишна цена за сите млади за 

гледаое театарски претстави на нивп на Р Македпнија; 

- Ппттикнуваое за изградба и за пбнпва на театри и 

кинпсали на целата теритприја вп земјата и редпвнп 

псвежуваое на репертпарпт; 

- Интеграција на младинските кариерни центри и на 

лпкалните ппщтини сп цел пплесен пристап дп 

институциите; 

- Згплемуваое на вреднпста на државните стипендии и 

ревизија на услпвите ппд кпи тие се пдпбруваат; 

- Алатките за инфпрмираое за ппстпеое бенефиции да се 

прпменат и да бидат видливи и дпстапни дп сите млади, 

пспбенп дп младите щтп живеат вп рурални средини; 

- Да се искпрени дискриминацијата на студенти пп регипни 

и пп факултети; 

- Претставуваое младинска пплитика преку спрабптка на 

младите сп институциите; 

- Згплемуваое на транспарентнпста при дпбиваое леглп вп 

студентските дпмпви преку дппплнителни кпнтрплни 

механизми; 

- Eдинствен систем за студентски кредити вп Р Македпнија; 

- Алпкација на ппвеќе финансиски средства пд бучетпт на 

ппщтините за ренпвираое и за пдржуваое на ппстпјната 

инфраструктура наменета за младите; 
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- Ппгплема финансиска ппддрщка пд ппщтините при 

прганизираое разлишни манифестации пд развпен 

карактер; 

- Ренпвираое на сите студентски дпмпви вп Р Македпнија и 

нивнп редпвнп пдржуваое сп цел капацитетите за 

удпмуваое на студентите да бидат ппфункципнални; 

- Ппгплема застапенпст на рабпта сп скратенп рабптнп 

време сп цел ппгплема финансиска независнпст на 

младите; 

- Шкпларината за студираое да биде еднаква за редпвните 

и за впнредните студенти; 

- Прганизираое сппртски настани за прпмпција на здрав 

живпт на младите; 

- Пппусти за млади вп гплем брпј тргпвски пбјекти; 

- Ппгплема свеснпст кај државните институции за пптребите 

на младите вп ппщтествптп и нивнп ппјаснп инвплвираое; 

- Спрпведуваое наципналнп истражуваое за пптребите на 

пазарпт на трудпт; 

- Ренпвираое на затвпренипт базен вп Струга;  

- Птвпраое на зимскп лизгалищте вп Пхрид. 
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Тема: МЛАДИНСКП УЧЕСТВП – Влијаниетп на 

лпкалните младински спвети вп прпцесите на 

нпсеое пдлуки на лпкалнп нивп 
 

 

Младинскптп ушествп вп прпцесите на нпсеое пдлуки е 

знашаен прпцес, кпj придпнесува за згплемуваое на 

демпкратските капацитети на еднп ппщтествп. Тпа пвпзмпжува 

младите луде здружени вп фпрмални и вп нефпрмални групи 

заеднп сп наципналните и сп лпкалните власти да нпсат пдлуки 

щтп ги засегаат нив. Практишнптп искуствп укажува на фактпт дека 

младите луде не или мнпгу малку ушествуваат вп нпсеоетп пдлуки 

щтп имаат цел да влијаат врз нивнипт развпј. Ппследица на 

ваквипт принцип е нпсеоетп јавни пплитики щтп не ги 

задпвплуваат реалните пптреби на младите луде. Креираоетп 

разлишни фпрми на здружуваое на младите на наципналнп и на 

лпкалнп нивп пвпзмпжува прпмена на впсппставените практики 

вп еднп ппщтествп, детекција и застапуваое на реалните пптреби 

на младите, влијание вп пплитиката на власта и баланс на мпќта 

меду наципналните, лпкалните власти и младите. Лпкалните 

младински спвети претставуваат дпбра алатка за ушествп на 

младите вп пплитишкипт живпт на лпкалната заедница и за 

застапуваое на реалните пптреби на младите. 

 

ПРАШАОА: 
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ПРЕППРАКИ: 

 

              Сппред структурата на ЛМС: 

- Членпвите на лпкалните младински спвети да бидат 

избрани врз пснпва на унифицирани критериуми и да 

бидат репрезентативни;  

- Да има прпцес на јавен избпр и шленпвите да бидат 

избрани пд страна на младите;  

- Да бидат инклузивни, пднпснп да вклушуваат разлишни 

прпфили на млади, млади сп ппмалку мпжнпсти и 

припадници на разлишни етнишки заедници;  



19 
 

- Да се дефинираат улпгите и пбврските на шленпвите на 

лпкалните младински спвети; 

- Да спздадат рабптни групи щтп би ги вклушувале сите 

заинтересирани млади лица; 

- Функципнираоетп на спветпт да биде уреденп сп статут вп 

кпј би се прецизирале негпвите надлежнпсти; 

- Да има правилник за функципнираоетп на ппщтината и на 

спветпт – права и пбврски. 

 

Сппред активнпстите на ЛМС: 

- Да се вклушуваат вп рабптата на ппщтината преку 

присуствп на седниците на спветпт на ппщтината; 

- Да се шленпви на кпмисии и на рабптни тела на 

ппщтината; 

- Да прганизираат нефпрмални средби сп сите 

заинтересирани млади и да ги инфпрмираат за свпите 

активнпсти, за улпгата на ЛМС; 

- Да прганизираат спстанпци, птвпрени денпви, 

рабптилници за да се згплеми нивната видливпст; 

- Да прганизираат трибини, дебати и други јавни настани за 

да спбираат инфпрмации за пптребите на младите; 

- Да имаат свпја прпграма и таа да се базира на пптребите 

на младите, кпи прпизлегле пд нивните истражуваоа; 

- Да бидат прганизатпри на пбуки и на тренинзи 

првенственп за лпкална младинска рабпта; 

- Да се гради спрабптка меду лпкалните младински спвети и 

месните заедници сп цел да се вклушат сите млади; 

- Да имаат спрабптка сп невладините прганизации; 

- Да ги прпмпвираат свпите активнпсти вп медиумите и на 

друщтвените мрежи;  
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- Да кпмуницираат сп други спвети пд други ппщтини и да 

разменуваат искуства; 

- Да спрабптуваат сп институциите пд свпјата ппщтина и пд 

бизнис сектпрпт. 

 

Сппред пдржливпста на ЛМС: 

- Да се лпбира и да се издејствува ппсебен бучет за 

лпкалните младински спвети; 

- Централната власт да издвпјува ппгплем прпцент пд 

прихпдите пд данпци за ппщтините, згплемени дпнации 

дп ппщтините би знашелп ппгплеми финансии за младите; 

- Да ппстпи мпжнпст да се финансираат спветите пд разни 

фпндпви (наципнални и медунарпдни); 

- Да се пбезбеди канцеларија или ппсебна прпстприја вп 

рамките на ппщтината за пдржуваое спстанпци, пбуки или 

кпнференции; 

- Да се врщи едукација на пптенцијални идни шленпви сп 

цел да се пдржи функципналнпста при прпмената на 

шленпви. 
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Тема: МЛАДИНСКА НЕВРАБПТЕНПСТ – Практична 

рабпта пред, за време на и пп пбразпвнипт прпцес 

сп цел да се намали младинската неврабптенпст 
 

Младинската неврабптенпст е глпбален прпблем, нп и 

еден пд најгплемите прпблеми сп кпи се сппшуваат младите пд 

Македпнија. 

Преку практишна рабпта пред, за време на и пп 

пбразпвнипт прпцес младите се стекнуваат сп рабптнп искуствп, 

знаеое и вещтини преку директнп изврщуваое разлишни рабптни 

задаши пд свпјата прпфесија. Дппплнителнп, преку практишна 

рабпта, младите градат важни интерпеспнални, тимски и 

лидерски вещтини, кпи ги псппспбуваат за ппбрза транзиција пд 

прпцеспт на ушеое дп врабптуваоетп. 

 

ПРАШАОА: 
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ПРЕППРАКИ: 

 

- Пбезбедуваое адекватна и навремена инфпрмација за 

младите сп цел да се плесни пдлуката за нивната идна 

прпфесипнална приентација при прпцеспт на 

практиканствп, врабптуваое или заппшнуваое сппствен 

бизнис; 

- Нпви прпграми за младинскп инфпрмираое вп сферата на 

врабптуваоетп и на пазарпт на рабптна сила; 

- Птвпраое кариерни центри за млади; 
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- Задплжителнп креираое план и прпграми за 

практиканствп сп цел да се спреши злпупптребата на 

младинскипт труд, пспбенп вп државните институции; 

- Практиканствптп да се уреди сп ппсебен Закпн за 

практиканти, вп спгласнпст сп негп да ппстпи наменски 

бучет сп кпј ќе се регулира практиканствптп на младите вп 

Македпнија; 

- Улпгата на универзитетите при практиканствп на младите 

да биде активнп следена пд страна на претхпднп пдбрани 

квалификувани ментпри, кпи ќе придпнесат нудеое на 

квалитетна практишна рабпта; 

- Да се ппстави јасна граница ппмеду задплжителна и 

факултативна практишна рабпта и таа да биде регулирана 

вп спгласнпст сп бараоата на младите вп Македпнија, сп 

ппстпеое на Закпн за практиканствп; 

- Универзитетите да ја имаат клушната улпга при прпцеспт 

на врщеое практишна рабпта на студентите вп државните 

институции и вп бизнис сектпрпт преку евалуација и 

мпнитпринг на спрпведената рабпта на младите; 

- Да ппстпи птвпрена спрабптка меду пбразпвните 

институции и студентите практиканти вп приватнипт 

сектпр; 

- Времетраеоетп на практишната рабпта да не биде 

ппмалку пд 3 месеци; 

- Да ппстпи птвпрена база на ппнудуваши, какп и на 

баратели на практишна рабпта, какп пд бизнис сектпрпт 

така и пд страна на државните институции; 

- Практишната рабпта да биде платена и регулирана сп 

Закпн за практиканствп, за неа да се издаде верифициран 

дпкумент сп кпј ќе се утврдат рабптпсппспбнпста на 

практикантпт, правата, пбврските и пдгпвпрнпстите; 
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- Прпграми за практикантска рабпта на младите луде какп 

дел пд фпрмалнипт пбразпвен систем, вп спгласнпст сп 

пбразпвната прпграма на тие ушеници/студенти; 

- Признаваое на стекнатите сертификати и преппраки за 

време на дпбрпвплната рабпта какп пснпва за ппгплема 

кпнкурентнпст при бараоетп рабпта. 


