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Учеството на Република Македонија во структурен дијалог 

 

ВОВЕД 

Структурниот дијалог за млади е воведен од Европската комисија со цел вклучување на 

младите во носење на одлуки на национално и Европско ниво. Структурниот дијалог е 

одличен пример за соработка помеѓу младите и креаторите на политики. Станува збор за 18 

месечен процес, поделен во три различни фази предводени од различните претседавачи на 

претседателствата на Советот на Европската унија. Секој циклус има свој наслов во зависност 

од она што е актуелно за младите во дадениот период.  

Трите циклуси се поделени на три различни делови од процесот: првиот се фокусира на 

прибирање податоци за моменталната ситуација во врска со темата, вториот се фокусира на 

изработување на препораки, додека третиот има за цел креирање на имплементациска 

стратегија. Секој шест месечен циклус има своја конференција за млади каде што сите 

делегации од различните држави членки на Европската унија и другите европски земји  се 

собираат на едно место и ги презентираат резултатите. Од таму, се сумираат идеите и фактите 

од сите држави и се креира еден заеднички документ со Европски препораки релевантен за 

сите различни држави, кој се усвојува од советот на министри за млади на различните држави 

членки со што се обврзуваат на национално имплементирање на истиот.  

Национално процесот е еднакво структуриран и е воден од Националниот младински совет во 

државата. Секоја држава има национална работна група каде членуваат претставници на 

владата задложени за младински политики и претставници на донаторската агенција која го 

поддржува проектот, предводен од националниот младински совет на државата. 

Официјалните делегати кои го предводат процесот се избрани и назначени од страна на 

националната работна група. Националната работна група го следи будно процесот постојано 

со редовни средби со цел придонесување постојано кон препораките и податоците кои се 

прибираат.  

НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

Националниот младински совет на Македонија, кратко по своето основање и приклучување 

на Европскиот младински форум, добива посебни покани за приклучување кон процесот и 

давање на свој придонес. Досега немаше апетит ни клима од власта да се вклучи поактивно 

во овој процес и да го развие национално работење во рамки на структурниот дијалог според 

Европските практики. Сите држави членки на Европската унија добиваат две/годишен грант за 

работење на процесот од Ерасмус+ програмата кој ги покрива националните консултации и 
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поддршка за вработување на двајца проект менаџери кои се базирани во секретаријатот на 

Европскиот младински совет.  

НМСМ верува дека оваа можност мора да искористи по суштински со оглед на тоа дека сите 

засегнати страни имаат бенефит од истата, во смисла дека властите и младинските 

организации имаат можност заеднички да ги пренесат проблемите на младите од Македонија 

и заеднички да работат на решенијата. Младите ќе бидат вклучени во носење на одлуки кои 

ги засегаат, притоа имајќи шанса да ја претставуваат Македонија на конференциите, додека 

претставниците на власта имаат пристап до европските практики и носењето на одлуки за 

млади. Досега Националниот младински совет на Македонија го следеше процесот 

волонтерски, притоа немајки шанса за вистински национални консултации и придонес 

поради ограничувања на ресурсите.  

ПРЕПОРАКИ 

НМСМ предлага модел кој ќе соодвествува на македонскиот национален контекст да се развие 

целосно, притоа истражувајќи можности за финансирање од Националната агенција и 

Агенцијата за млади и спорт, додека не се изнајде трајно решение за поддршка. Овој процес е 

еден од најпочитуваните во Европската унија и би ја сместило Македонија на исто рамниште 

со останатите земји членки, токму кога се работи за прашања кои ги засегаат младите. Оттаму, 

НМСМ покрај тоа што ја согледува потребата за учество во ваките процеси исто така се нуди 

да ја предводи и поддржи ваквата иницјатива и притоа да развие модел со кој сите засегнати 

страни ќе се согласат и ќе го поддржат.   

 

 

 

 

 

 

Поддржано од: 

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за 

развој (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. 

Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат 

ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или спроведувачките 

организации. 
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