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Младите во земјите од Западен Балкан се соочуваат со 
бројни потешкотии во самата транзиција од процесот 
на образование на пазарот на трудот. Една од клучните 

бариери со кои се соочуваат е недостатокот на вештини кои ќе 
им помогнат да навигираат во рамките на модерниот и динамичен 
свет на работењето и да најдат соодветно вработување.

Определени се три типа на услуги како особено значајни во поглед 
на обезбедување на поддршка при вработувањето на младите 
и развивањето на потребните вештини: кариерно насочување, 
стажирање и обука за стекнување вештини за вработување. 
Претходните истражувања1 покажуваат дека овие услуги можат да 
бидат ефикасни во подобрување на вештините и нивната важност е 
препознаена во релевантните стратешки документи2.

Организациите на граѓанското општество кои работат со млади 
луѓе од регионот на Западен Балкан често се вклучени во 
областа на вработување на младите како даватели на услуги3 
- преку обезбедување услуги за кариерно насочување и обука 
за стекнување вештини за вработување, како и посредување 
помеѓу работодавачите и младите во организирањето на 
стажирање. Покрај обезбедувањето услуги, организациите на 
граѓанското општество можат да дадат и значителен придонес во 
процесите на донесување одлуки и креирање политики. Улогата 
на организациите на граѓанското општество во обезбедувањето 
на услуги за подобрување на вештините на младите и нивното 
искуство преку директно работење со младите треба да 
се препознаат и да се користат и вградат во стратешките 
документи. Овој документ се осврнува на клучните предизвици 
на политиките за вработување на младите засновани врз 
компаративната анализа, чија цел е да ги означи областите на 
потенцијална соработка меѓу организациите на граѓанското 
општество и јавните институции во Западниот Балкан и на тој 
начин да придонесе кон намалувањето на невработеноста на 
младите.

Анализата на документацијата од истражувањето беше 
спроведена во процесот на собирање на податоци, проследена 
со консултации со релевантните засегнати страни поединечно 
и во рамките на Националните форуми за вработување на 
млади основани во рамките на овој проект во секоја од земјите 
како платформа за структурен дијалог меѓу клучните засегнати 
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страни во оваа област. Во рамките на Регионалниот форумот за 
вработување млади, организиран во Скопје од 20 до 21 јуни 2018 
година, наодите и препораките од овој документ беа разгледани 
од повеќе од 70 претставници на јавните институции, бизнис 
секторот и граѓанските организации кои се занимаваат со 
вработување на младите од Западен Балкан.

Врз основа на аналитичкиот извештај и регионалните и 
националните консултации со клучните засегнати страни, 
детектирани се пет клучни предизвици на политиките во оваа 
област релевантни за сите земји од Западен Балкан:

# 1. Младите немаат пристап до квалитетни кариерни услуги 
кои би им помогнале да стекнат вештини за менаџирање 
на нивната кариера.

# 2. Недостатокот на координација и соработка меѓу клучните 
засегнати страни ги оневозможува младите лесно да ги 
детектираат услугите за кариерно насочување кои им се 
достапни.

# 3. Пристапот на младите до релевантни информации за 
кариера е ограничен.

# 4. Квалитетот на стажирањето кое младите го поминуваат не 
се гарантира.

# 5. Не се искористува целосно обуката за стекнување на 
вештини за вработување на младите.

По прегледот на предизвиците следуваат препораките за 
соработка меѓу јавните институции и граѓанското општество на 
национално и регионално ниво.
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# 1. Младите 
немаат 

пристап до квалитетни 
кариерни услуги кои 
би им помогнале да 
стекнат вештини 
за менаџирање на 
нивната кариера. 

Во процесот на донесување на кариерни одлуки и справување 
со транзицијата меѓу образованието, обуката и можностите за 
вработување,4 апсолутно неопходно за младите луѓе е да ги развијат 
своите вештини за менаџирање на нивната кариера. Со други 
зборови, потребни им се вештини за собирање на информации во 
врска со нивните капацитети, компетенции и интереси, со цел да ја 
утврдат насоката на нивното образование и идната професија, и да 
ги анализираат и организираат самите информации.

Сепак, многу млади луѓе од Западен Балкан сè уште не се 
вклучени во услугите за кариерно советување (информации за 
кариера, советување за кариера и едукација за кариера), што би 
им помогнало во добивањето на потребните вештини. На пример, 
околу две третини од младите луѓе во Србија се изјасниле дека не 
биле вклучени во услугите за кариерно насочување5. Заклучокот 
од неодамнешниот извештај за кариерно насочување во Албанија6 
е дека постои „само ограничено и фрагментирано разбирање на 
концептот за кариерно насочување“ и дека кариерното насочување 
не е ниту добро застапено во наставниот план, ниту доволно 
достапно за студентите на државните универзитети.

Покрај самата достапност на услугите за кариерно насочување, и 
нивниот квалитет претставува предизвик сам по себе. гаранцијата на 
квалитетот е дефинирана како приоритет во стратешките документи 
во некои земји. Меѓутоа, во повеќето земји од Западен Балкан не 
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постои воспоставен механизам за обезбедување на квалитет 
на услугите, особено во смисол на гаранција дека младите луѓе 
кои ги добиваат овие услуги, всушност, развиваат вештини за 
менаџирање на нивната кариера.

гаранцијата на квалитет е дефинирана како приоритет во 
стратешките документи во Црна гора и во еден од политичките 
ентитети во Босна и Херцеговина (Федерацијата на Босна и 
Херцеговина). Нивните стратешки документи ги дефинираат 
конкретните чекори кои треба да се преземат со цел да се 
воспостават стандарди за квалитет за сите даватели на услуги. 
Во Србија, стандардите за квалитет неодамна беа изработени од 
страна на Работната група составена од претставници на клучните 
засегнати страни.

Иако отсуството во однос на гарантирањето на квалитетот е 
забележано и во други земји, изработката на стандарди за квалитет 
не е ставена на нивната агенда. На пример, нагласено е дека не 
се врши евалуација на модулот за кариерно насочување, што е 
воншколска активност за учениците во последната година од 
задолжителното образование во Албанија7. Во истиот контекст, 
утврдено е дека главниот механизам за следење и гарантиранцијата 
на квалитетот на услугите достапни во ПЈР Македонија8 е мерењето 
на бројот на опфатените корисници и фактот што недостасува 
целокупната рамка за квалитет. Ситуацијата во врска со квалитетот 
на услугите за кариерно насочување бара воспоставување на 
стандарди во оваа област.

Младите луѓе од далечните и руралните средини сметаат дека 
пристапот до поддршка во кариерното насочување е особен 
предизвик за нив. На пример, како што беше утврдено за време на 
нашите консултации, младите луѓе од такви области во Косово имаат 
потешкотии со пристапот до центрите за кариера, бидејќи таквите 
центри се наоѓаат само во универзитетските центри.
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# 2. 
Недостатокот на 
координација и 

соработка меѓу клучните 
засегнати страни ги 
оневозможува младите 
лесно да ги детектираат 
услугите за кариерно 
насочување кои им се 
достапни.

И покрај тоа што различни институции се вклучени во 
обезбедувањето на кариерно насочување, нема воспоставени 
и ефикасни механизми за координација и комуникација меѓу 
нив. Овие механизми се од суштинско значење и од перспектива 
на политиките – во однос на избегнување на фрагментација 
на политиките и дуплирање на напорите, и од перспектива на 
младите луѓе – во однос на лесно идентификување на нештата кои 
им се достапни9. Исто така, ваквите механизми се особено важни 
онаму каде што е потребен координиран одговор од повеќе 
даватели, како во случајот на обезбедување насоки и упатства 
за младите кои не работат и кои не се вклучени во процесот на 
образование или обука.

Секоја од земјите од Западен Балкан има конкретни институции 
задолжени за кариерно насочување на младите. Во сите земји 
тие институции ги вклучуваат министерствата задолжени за 
образование и министерствата задолжени за вработување, 
додека во некои земји одредени надлежности од оваа област ги 
преземаат институциите задолжени за младите и образовните 
институции. Во некои случаи, институциите на локално ниво и 
канцелариите за млади исто така имаат своја улогата. Во Србија, 
Црна гора и ПЈР Македонија веќе се формирани центри за 
евронасочување со цел да се промовира европската димензија 
во насочувањето и да се обезбеди квалитетно информирање 
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за доживотното насочување и мобилност во однос на учењето. 
Покрај тоа, во повеќето земји, меѓународните организации 
се вклучени во кариерното насочување преку обезбедување 
на поддршка во нејзиното унапредување. Во некои случаи, 
организациите од граѓанското општество, исто така, се 
ангажирани во изработувањето на политики за насочување како 
членови на работни групи, како и во нивното спроведување преку 
проекти.

Со цел да се постигне координација и соработка меѓу овие 
различни институции, поголемиот дел од земјите од Западен 
Балкан веќе тестираа определен пристап. Сепак, обидите да 
се воспостави механизам за координација на кариерното 
насочување, било преку формирање на ново координативно 
тело или преку протоколи за потпишување на соработка помеѓу 
клучните актери, не се покажаа како целосно ефективни и 
одржливи. На пример, во Србија10, центарот за национални 
ресурси за кариерно советување и насочување, во рамките на кој 
една од функциите беше обезбедување на целосна координација 
на системот за кариерно насочување и советување, е предвиден 
во Стратегијата за кариерно насочување, но не е воспоставен. 
Ситуацијата е слична во Косово, каде во 2006 г., како дел од 
проектот беше воспоставен Политичкиот форум за кариерна 
едукација и насочување како механизам за координација на 
политиките во кариерното насочување. Иако ова беше одлична 
идеја, во пракса форумот не успеа да ги вклучи сите засегнати 
страни во полето на кариерното насочување во земјата11, бидејќи 
сѐ зависеше од самиот проект и од одржувањето на механизмот 
беше невозможно по завршувањето на проектот.
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# 3. 
Пристапот на 
младите до 

релевантни информации 
за кариера е ограничен.

Релевантните информации за кариера1, кои се поддржани 
со докази и кои произлегуваат од сигурни извори, се клучни 
за младите и претставуваат важен предуслов за успешно 
реализирање на другите услуги за насочување во кариера 
– советување во кариера и едукација за кариера. Сепак, 
младинскиот пристап до сеопфатните и непристрасни 
информации е ограничен. Нашата анализа покажа дека во 
сите земји постојат некои мрежни и печатени материјали кои 
содржат информации за образованието, можностите за обука 
и занимањата, кои се достапни преку националните агенции за 
вработување, образовните институции, приватниот сектор и 
организациите на граѓанското општество. Сепак, тие не се ниту 
сеопфатни и интегрирани, ниту пак се испорачуваат на начин кој е 
прилагоден за употреба од страна на младите.

Дури и кога постојат информации, тие не се трансформираат 
во лесено достапен и употреблив материјал за кариерно 
насочување и не се дистрибуираат преку каналите кои 
младите најчесто ги користат. Ова особено загрижува во однос 
на информациите кои се однесуваат на пазарот на трудот. На 
пример, најчесто споменатите канали за распространување на 
резултатите12 за потребите од вештини во земјите од Западен 
Балкан се извештаи и веб-страници, а ретко се случува тие да 
се шират преку социјалните медиуми. Освен тоа, информациите 
кои може да се добијат од извештаите и веб-страниците не се 
презентирани на начин кој е прифатлив и разбирлив за младите. 

1 Информации за кариера подразбираат информации кои се однесуваат на 
можностите за образование и обука, насоката на образование и занимање, 
како и информациите од пазарот на трудот (како на пример трендови 
за вработување и информации за вештините за кои постои зголемена 
побарувачка на пазарот на трудот).
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Се утврди дека во Албанија13 има потешкотии во преведувањето 
на информациите од пазарот на трудот во кориснички 
информации за кариера кои се разбирливи и релевантни на 
различните фази во развојот на кариерата на младите.
Покрај тоа, во контекст на зголемување на регионалната 
мобилност, особено на пазарот на трудот, важно е да се најде 
начин и да се обезбеди пристап до релевантните информации 
за заинтересираните лица кои бараат работа. Имено, една 
од детектираните препреки за регионална мобилност се 
ограничените јавно достапни информации за слободни работни 
места и потребни профили. Клучните препораки за подобрување 
на состојбата се размената на информации за потребните 
вештини и воспоставувањето на регионален веб-портал за 
објавување на слободни работни места14. Како и во случајот 
со националните системи за обезбедување на информации 
за кариера, важен предуслов кој е нагласен е собирањето 
на јасни и конзистентни податоци за потребните вештини на 
локално и регионално ниво15. Развојот на регионален мрежен 
информатички систем за кариера е важен за младите луѓе и за 
зголемувањето на мобилноста на младите.
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# 4. 
Квалитетот на 
стажирањето 

кое младите го 
поминуваат не се 
гарантира. 

Многу млади луѓе кои се обидуваат да се пробијат на пазарот 
на трудот се соочуваат со „стапицата на искуството“; со други 
зборови, не можат да го добијат своето прво вработување без 
претходно работно искуство. Еден начин на кој тие можат да 
стекнат работно искуство е преку стажирањето кое им дава 
искуство на работно место. Некои млади луѓе имаат можност 
да стажираат за време на нивното формално образование, 
но тоа не е секогаш случај, или пак таквото стажирање не им 
ги дава соодветните квалификации и вештини кои ги бараат 
работодавачите. Затоа, постои тенденција да се организира 
стажирање надвор од редовниот наставен план и програма, кое 
се нарекува „стажирање на отворниот пазар “.

На ниво на ЕУ постои прифатен сет на елементи на квалитет16, 
кои предвидуваат дека стажирањето, вклучувајќи го стажирањето 
на отворениот пазар, треба да се заснова на писмен договор, 
дека целите на учење и обука треба да се јасни, дека правата 
и работните услови на стажантите треба да се почитуваат во 
согласност со важечките закони, дека стажирањето треба да 
има разумно времетраење, дека стекнатите компетенции треба 
да бидат признаени и потврдени и дека кога се нуди стажирање 
треба се вклучат информациите кои се однесуваат на условите за 
стажирање во самите огласи за слободни места.

Во земјите од Западен Балкан постои општ недостаток на 
податоци за бројот на стажирања и млади луѓе кои стажирале, 
како и недостаток на информации за квалитетот на тие 
стажирања. Прашањето за квалитет подеднакво се однесува на 
стажирањето на отворениот пазар и стажирањето кое е дел од 
политиките за вработување на младите, при што постои поголем 
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ризик дека првите нема да им обезбедат на младите луѓе значајно 
искуство и можност за учење. Достапните податоци покажуваат 
загрижувачки низок квалитет на стажирањето во целина. Во 
Србија постои годишно истражување кое вклучува определени 
прашања за квалитетот на програмите за стажирање. Од вкупниот 
број млади луѓе кои учествувале во програмите за стажирање во 
Србија во 2017 година, три-четвртини учествувале во најмалку 
една програма без потпишување на писмен договор, а според 
податоците од 2015 година, 50 проценти немале ментори17. 
Во Црна гора, податоците од 2014 година18 за квалитетот на 
програмите за стажирање на владата за дипломирани студенти 
со високо образование укажуваат дека иако повеќето млади луѓе 
пријавиле дека имаат соодветни услови за учење и работа, тоа не 
било секогаш случај.

Еден од начините за гаранција на квалитетот на стажирањето, 
покрај промовирањето на елементите на квалитет, е донесување 
закони или издавање насоки за регулирање на содржината и 
имплементацијата на стажирањето. Анализата спроведена во 
2016 година и презентиран во Работниот документ на персоналот 
за примена на рамката за квалитет на стажирањето19 утврди дека 
сите 28 земји-членки имаат регулаторни рамки кои опфаќаат 
барем некаква форма на стажирање надвор од редовниот 
наставен план и програма и дека осум од нив имаат конкретни 
прописи и за типот на стажирање според Програмата за 
активен пазар на трудот (ПАПТ) и за стажирањето на отворениот 
пазар. Меѓутоа, ниту една од земјите од Западен Балкан нема 
регулаторна рамка за стажирање, во која може да биде вклучено 
и стажирањето организирано на отворениот пазар. 
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# 5. 
Не се 
искористува 

целосно обуката за 
стекнување на вештини за 
вработување на младите.

И работодвците и младите веруваат дека клучните вештини за 
вработување2, за кои постои голема побарувачка на пазарот на 
трудот, не се развиваат доволно преку формалното образование. 
Иако реформите во образованието се во тек, сепак нема да 
има многу можности за младите луѓе да ги подобрат своите 
вештини и шансите за вработување додека овие реформи 
не се спроведуваат правилно. Неформалното образование 
нуди решение и претходните истражувања20 покажуваат дека 
постојат вештини за вработување кои можат да се стекнат на овој 
начин. Конкретно, може да се искористи определена обука за 
подобрување на вештините за вработување.

Резултатите од нашата анализа покажуваат дека, освен 
неколкуте програми што ги спроведуваат јавните служби за 
вработување, овој тип на обука се спроведува од приватни 
неформални едукатори (како што се училиштата за странски 
јазици или школите за обука за ИТ и компјутерски вештини) и од 
организациите на граѓанското општество кои работат со млади 
(главно насочени кон подобрување на комуникациските вештини, 
вештините за тимска работа, лидерство, организациските 
и претприемачките вештини). За разлика од програмите 

2 Вештините потребни за вработување се однесуваат на вештините кои 
ја зголемуваат можноста за добивање и задржување на работа, напре-
дување на рботното место и справување со промените. Тие вклучуваат 
вештини кои е важно да се стекнат за сите сектори и занимања: кому-
никациски вештини, вештини за тимска работа, странски јазици, желба 
за учење и сопствено подобрување, ИТ и компјутерски вештини, спо-
собност за адаптирање и флексибилност, вештини за решавање на про-
блеми, работна етика, способност за работа под притисок, вештини за 
планирање и организирање, како и претприемачки вештини.
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организирани од приватните организации кои се скапи за 
некои млади, програмите кои ги нудат граѓанските организации 
се бесплатни. Сепак, за време на нашите консултации беа 
идентификувани неколку други прашања, кои спречуваат 
овие форми на обука да бидат целосно искористени - нивната 
достапност, квалитет и пристапност.

Програмите за обука за подобрување на способностите за 
вработување организирани од организациите на граѓанското 
општество кои работат со млади не се доволно достапни. Овие 
програми се поддржани од меѓународни донатори или преку 
владини фондови. Имено, курсевите за обука се организираат 
во рамките на проектите и често не постои можност за 
продолжување по завршувањето на проектит, што значи дека тие 
не се секогаш достапни за младите луѓе.

Друго прашање се однесува на квалитетот на обуката, 
особено нејзината ефективност, која не секогаш се следи. 
Ефективноста треба да се следи на неколку нивоа - од 
следење на задоволството на младите луѓе вклучени во 
обуката, до утврдување на начинот на кој обуката ги развила 
нивните вештини, без разлика дали ги применуваат во 
нивниот секојдневен контекст и дали обуката резултирала со 
вработување. Покрај тоа, евалуацијата на влијанието може да се 
спроведе со цел да се одредат ефектите од обуката на луѓето и 
општеството. Од аспект на политиките, проверката на квалитетот 
на спроведените курсеви за обука може да биде корисна во 
одредувањето дали курсевите треба да се надградуваат. Покрај 
тоа, на овој начин може да се им помогне на младите луѓе да 
одлучат која обука ќе ја посетуваат.

И на крај, тука е и прашањето за пристапност до овој вид 
обука за сите групи на млади луѓе. Конкретно, постои ризик од 
невклучување на младите луѓе од оддалечените и руралните во 
ваквите курсеви за обука, и покрај фактот што обезбедувањето 
на ефикасна технички и нетехничка (мека) обука за младите од 
руралните области досега се покажа како ефективно21. Друго 
прашање кое треба да се реши е насочувањето на курсевите за 
обука со цел да се гарантира дека тие ги вклучуваат младите кои 
имаат најголема потреба од развивање на овие вештини.
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Заклучоци и 
препораки 

Вработувањето на младите е важно прашање во земјите од 
Западен Балкан, а огромната важност од подобрување на 
вработливоста на младите, особено вештините кои ги поседуваат, 
е препознаена. Имено, имплементирани се конкретни мерки 
за кариерно насочување, обуки за млади и обуки за вештини 
за вработување на младите и постојат повеќе примери на 
добри практики во областа на вработувањето на младите, кои 
обезбедуваат добра основа за меѓусебна соработка.
Сепак, постојат некои предизвици кои претставуваат пречки 
за неуспешно спроведување на политиките за вработување на 
младите. Во областа на кариерното насочување, тие се поврзани 
со недоволната соработка и координација меѓу институциите 
кои се вклучени во обезбедувањето на кариерно насочување 
и механизмот за гарантирање на квалитетот на обезбедените 
услуги. Покрај тоа, постои значителен недостиг на вредни 
информации за кариера кои се од клучно значење за младите 
во процесот на донесување информирани одлуки. Во однос 
на стажирањето, не постојат прецизни податоци во врска со 
бројот на млади луѓе кои по сопствена иницијатива стажираат на 
пазарот на трудот во земјите од Западен Балкан, ниту пак постојат 
податоци во врска со нивниот квалитет; затоа, во моментов има 
недоволно информации за идентификување на недостатоците 
и мерките за дизајнирање насочени кон зголемување на бројот 
на квалитетни стажирања. Дополнителна пречка генерално е и 
несоодветната регулаторна рамка за стажирање. На крај, обуката 
за подобрување на вештините за вработување на младите луѓе не 
е целосно искористена, бидејќи постојат проблеми во врска со 
достапноста, квалитетот и пристапноста на оваа мерка.

Врз основа на утврдените прашања поврзани со политиките, може 
да се предложи широк спектар на препораки кои ќе ги третираат 
таквите прашања.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Препораки за соработка меѓу јавните институции и 
организациите на граѓанското општество на национално ниво: 

Со цел да се избегне фрагментација на политиките и дуплирање на 
напорите, како и да се олесни пристапот на младите до службите 
за кариерно советување и насочување, владите на земјите од 
Западен Балкан треба да усвојат одлука за формирање на 
национални Работни групи за развој на политиките и системите 
за изработување на насоки, на кои ќе собират претставници на 
владата од секторите за образование, вработување и младински 
политики и претставници на други засегнати страни, вклучувајќи 
ги организациите на граѓанското општество. Министерствата 
задолжени за образование, вработување и млади (доколку постојат) 
може напоредно да се менуваат во свикувањето на работни групи 
и да ги покријат трошоците за таквите работни групи, во зависност 
од задачата што ја презема работната група.

Со цел сите млади луѓе да имаат пристап до квалитетна поддршка 
за подобрување на нивните вештини за менаџирање на кариерата, 
треба да се изготват минимални стандарди за услуги за кариерно 
советување и насочување преку работата на работните групи, 
вклучувајќи ги и сите засегнати страни на национално ниво.

Со цел да се гарантира дека информациите поврзани со кариерата 
се достапни за младите, треба да се воспостави национален 
мрежен информатички систем кој ќе ги комбинира сите достапни 
информации. Одделните министерства (задолжени за образование, 
вработување или млади) може директно да бидат одговорни за 
изработка на информациите за кариера или тие можат да ангажираат 
фирми од приватниот сектор или граѓански организации за таа цел. 
Особено младите треба да имаат активна улога во изработката 
на овој тип на информации со цел да се гарантира дека таквите 
информации се во согласност со нивните потреби.
Дисеминацијата на постоечките информации поврзани со 
кариерата треба да им биде достапна на младите преку повеќе 
канали, вклучувајќи ги и социјалните медиуми, на начин кој 
е соодветен за нив. Тоа може да се направи во соработка со 
организациите на граѓанското општество кои работат со млади луѓе 
или преку делегирање на обврската.

Јавните институции треба да ја развиваат и/или да ја подобрат 
регулаторната рамка за стажирање во согласност со стандардите 
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(1)

(2)

(5)

за квалитет наведени во Препораката на ЕУ за Квалитетната рамка 
за стажирање, која исто така ќе го регулира стажирањето на 
отворениот пазар. Организациите на граѓанското општество можат 
да ги користат постоечките иницијативи за промена на прописите за 
работа, за усвојување на национални програми за стажирање или 
за воведување на квалитетни елементи за стажирање, со цел да се 
залагаат за воспоставување на поддршка на регулаторната рамка 
за сите видови стажирања, вклучувајќи ги и оние организирани на 
отворениот пазар.

Јавните институции треба да соработуваат со организациите 
на граѓанското општество во организирањето на ефективна 
обука за вештини за вработување (или ним да им ја делегираат 
обврската за спроведување на обуката). Предуслов е квалитетот 
на обуката да се оценува од страна на трети лица/независни 
од организациите кои ја организираат обуката. Институциите 
задолжени за креирање и следење на спроведувањето на 
политичките мерки во врска со обуката за вештини за вработување 
треба да се посветат и да добрат на целниот број на млади луѓе од 
руралните и оддалечените области.

Препораки за соработка меѓу јавните институции и 
организациите на граѓанското општество на регионално ниво:

Треба да се спроведе регионално истражување во сите земји од 
Западен Балкан кое треба да содржи низа прашања насочени 
кон собирање податоци за вклучување на младите луѓе во 
стажирањето и квалитетот на таквото стажирања. Овие податоци 
треба понатаму да се користат од страна на јавните институции 
и организациите на граѓанското општество за идентификување 
на недостатоците и мерките за дизајнирање насочени кон 
зголемување на понудата и обезбедување квалитет на понудените 
обуки на отворениот пазар.

Треба да се воспостави регионална веб-платформа која ќе собира 
информации за мобилност (информации за пазарот на трудот, 
услови за мобилност на младите во земјите од Западен Балкан, 
ресурси во секоја од земјите од Западен Балкан наменети за развој 
на кариерата). Регионалната мрежа на организации на граѓанското 
општество и јавните институции кои работат во оваа област може 
да ја преземат оваа задача.
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