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Работен план на НМСМ за 2019 година  

Стратешка област 1: Професионализација и јакнење на капацитетите на НМСМ во 

насока на работните телата и членките на НМСМ 

 Стратешка цел 1 (1.1) Јакнење на организацискиот капацитет и одржливост 

на НМСМ, организации членки и други форми на локално, регионално и 

национално младинско здружување 

 

Активност 1.1. Имплементација на 20 активности/ обуки од База на обучувачи на 

НМСМ во насока на јакнење на капацитети на младински организации и 

индивидуални млади  

Активност 1.2. Имплементација на 20 активности од сите регионални канцеларии во 

сите статистички региони во земјата 

Активност 1.3. Минимум 2 годишни состаноци со сите регионални канцеларии, 

Секретаријатот и Управниот одбор на НМСМ 

Активност 1.4. Посета на 95% од организациите членки на НМСМ согласно системот 

за контакт со организации членки 

Активност 1.5. Најмлаку 5 консултативни средби со организации членки во зависност 

од актуелните прашања и потреби во насока на градење капацитети. 

 

 Стратешка цел 2 (1.2) Јакнење на капацитетите на младинските организации 

и организациите за млади за дејствување во рамки на граѓанскиот сектор 

 

Активност 1.2.1. Организирање на систем на наменски (tailor made) обуки за 

организациите членки по барање на членството на НМСМ  

Активност 1.2.2. Субгрантирање и поддршка на младински организации во рамки на 

проектот „WEB4YES“  

Активност 1.2.3.Јакнење на истражувачки и аналитички вештини на политичките 

подмладоци 

Активност 1.2.4. Јакнење на капацитетите на младински организации, организации за 

млади, политичките подмладоци и индивидуални млади за граѓанско образование за 

млади. 
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Активност 1.2.4.  Јакнење на капацитетите на 20 индивидуални млади за проектен 

менаџмент и лидерство преку LEAD МК годишната стипендирана програма за млади , 

како и поддршка на успешни иницијативи и активности на индивидуални млади и 

младински организации преку Награди за младинско учество.  

 

 Стратешка цел 3 (1.3) Јакнење на капацитетите на НМСМ преку соработка со 

регионалните и европски институции и претставнички тела на млади 

Активност 1.3.1 Учество во групата, координација и соработка со Јужните национални 

младински совети  

Активност 1.3.2 Учество на членовите на управните и работните тела во работните 

групи на Европскиот младински форум 

Активност 1.3.3. Учество на две собранија на Европскиот младински форум  

Активност 1.3.4. Учество на регионална конференција во склоп на проектот ФАБУС  

Активност 1.3.5. Учество во регионална кампања на ниво на Западен Балкан за 

застапување на социјални иновации како дел од политиките за вработување кои 

обезбедуваат учество на младите во ризик 

Активност 1.3.5. Учество, вмрежување и споделување на информации од Европските 

младински конференции на Структурниот дијалог за млади  

Активност 1.3.6. Учество, вмрежување и споделување на информации од младинските 

конференции на Берлинскиот процес 

Активност 1.3.7. Учество во младинската платформа за соработка на Западен Балкан 

Активност 1.3.8. Учество во платформата „Balkan Girl Power” наменета за јакнење на 

капацитетите на младите девојки учеснички за фотографирање. 

 

Стратешка област 2: Интеграција на младинското претставување во општествени 

политичките процеси 

 Стратешка цел 1 (2.1) Зајакнување на младинското учество и промовирање 

на инклузивни модели и практики за дијалог со институциите 

Активност 2.1.1 Лобирање и застапување за имплементација на процесите 

Структурен дијалог и Коменаџмент 
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Активност 2.1.2 Младинска парламентарна лоби група 

Активност 2.1.3 Консултативни средби со организации членки во зависност од 

актуелните прашања и потреби во насока на градење капацитети 

Активност 2.1.4 Изработка на модели за соработка и вклучување на локалните 

младински совети во работата на НМСМ 

Активност 2.1.5.  Застапувачки активности за Universal Periodic Review  (UPR) на 

Обединети Нации за спроведување на препораки (средби со МНР, МП, странски 

дипломатски претставништва, Собрание на РМ). 

 

 Стратешка цел 2 (2.2) Позиционирање на НМСМ како легитимно тело за 

претставување на младите и застапување за нивните интереси 

Активност 2.2.1. Продлабочување на соработката со државните институции и 

зголемување на придонесот на НМСМ кон работата на АМС, МОН, МНР, МТСП и 

Собрание на РМ 

Активност 2.2.2. Операционализација на меморандумите за соработка со АМС, МОН, 

МИОА и МТСП 

Активност 2.2.3. Редовни средби и вмрежување на Националниот форум за 

вработување каде што учествуваат МТСП, Агенцијата за вработување, Агенцијата за 

претпримништво, Меѓународната организација на трудот, Центар за образование на 

возрасни, Свис контакт, УНДП, Стопанската комора на Северозападниот регион, 

Конект, АРНО, СОС Детско село, Младински сојуз Крушево, Општина Карпош, Биди 

Зелен, Асоцијација за кариерни советници итн. 

 

 Стратешка цел 3 (2.3) Позиционирање на НМСМ во соработка со меѓународни 

тела на регионално, европско и глобално ниво 

Активност 2.3.1. Учество на НМСМ како полноправна членка во процесите кои ги 

води и застапува во Европскиот младински форум 

Активност 2.3.2. Континуирано следење и учество во процесите поврзани со 

Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO).  

 

Стратешка област 3: Младински стандард и информираност на локално, регионално 

и национално ниво 

mailto:info@nms.org.mk
https://www.facebook.com/NMSMKD
https://twitter.com/nmsmkd


ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје 

+389 78 350 531 

info@nms.org.mk 

/NMSMKD 

@NMSmkd  

 

 
 

 Стратешка цел 1 (3.1) Подигнување на нивото на информираност кај младите 

за нивните права и одговорности  

Активност 3.1.1. Младинска академија за индивидуални лидерски вештини (LEAD МК) 

Активност 3.1.2. Награда за младинско учество (Youth Civic Engagement Award)  

Активност 3.1.3. Редовно ажурирање на информациите на веб страната на НМСМ и 

mladi.mk. Редовно споделување на информации преку профилите на социјалните 

мрежи 

Активност 3.1.4. Можности за вработување на млади во земјата и регионот на 

Западен Балкан преку учество во платформата WEB4JOBS. 

 

 Стратешка цел 2 (3.2) Подигнување на состојбата на младите за еднаков 

пристап кон можности за квалитетно образование 

Активност 3.1.3. Поддршка на младинските организации и организациите за млади 

кои работат на образовни политики и иницијативи за млади во Р. Македонија 

 Стратешка цел 3 (3.3) Градење на капацитетите на младите за квалитетно 

вработување  

Активност 3.3.1. Организирање на обуки за застапување и актуелни политики за 

вработување на млади наменети за младински организации (Во рамки на проектот 

„WEB4YES“) 

Активност 3.3.2. Учество во ревизија на Оперативниот план за вработување на 

младите и подготовка на планот за 2019 година на МТСП 

Активност 3.3.3. Имплементација на проектот „Младинска гаранција“ предводен од 

МТСП. 

 Стратешка цел 4 (3.4) Зголемување на можностите на младите за 

осамостојување и стекнување материјално-финансиска независност 

Активност 3.4.1. Обуки за млади за основно и напредно ниво за дигитални вештини. 
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