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Вовед 


Националниот младински совет на Македонија е чадор организација којa што е 
основана во јуни 2013-та година. Во моментов во Советот членуваат 52 организации, 
сојузи и подмладоци на политички партии. Организациите кои што се дел од советот 
работат на различни полиња кои што се поврзани со младите, од невработеност и 
меѓукултурен дијалог, до корупција, здравствени прашања и неформално 
образование. Истите, иако се разликуваат по организациска структура и големина, се 
обединети под интересот да ги претставуваат младинските потреби и проблеми, 
застапувајќи за системски решенија кои ќе овозможат младите активно да се 
вклучени во процеси на носење на одлуки на сите нивоа.  

Покрај сите различни прашања на кои што работат и се застaпуваат поединечните 
организации, потребно е Советот да воспостави заеднички приоритети кои што ќе 
бидат насока за заедничко работење на Советот и сите нејзини организации членки.  
Од самото формирање на Советот беа изработени два стратешки плана со 
времетраење од три години. Во процесот на подготовка на новиот стратешки план за 
период од 2021 до 2023 беше изготвена евалуација на достигнувањата и 
реализираните активности од претходниот стратешки план за период од 2018 до 2020 
година. Овој стратешки план претставува трет стратешки документ на организацијата 
кој има за цел да биде основата при дефинирање на организациските приоритети и 
работата на организацијата во следните три години.  
 
Овој стратешки план е изработен во консултација со организациите членки на 
НМСМ. Процесот на подготвка на новиот стратешки план се одвиваше на 
партиципативен начин и преку директно вклучување на сите тела на НМСМ во три 
клучни фази.  
 
Првата фаза беше фокусирана на евалуација на Стратешкиот план на НМСМ 
2018-2020 година и подготовка на анализата на состојбата. Втората фаза од процесот 
на подготовка на стратешкиот план, односно прибирање на податоци од членки за 
стратешки приоритети, цели, можни активности и слично преку користење на оналјн 
прашалници и организирање на работна средба. Паралелно на овој процес се 
спроведе и оналјн прашалник за надворешни соработници и потенцијални нови 
членки. Сумираните податоци од анализата и спрoведените прашалници беа 
презентирани од страна на базата на обучувачи и Секретаријатот на работна средба 
каде што се дефинираа стратешките области и цели на коишто Советот би се 
фокусирал во следните три години. Откако беа издискутирани и надополнети, 
стратешките области и цели беа финализирани и презентирани пред Генералното 
собрание на НМСМ во Септември 2020 година.  
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Стратешкиот план е организиран на стратешки области, стратешки цели и 
активности. Во овој стратешки план се содржани три генерални стратешки области. 
Потоа од секоја стратешка област се издвојуваат по една или повеќе стратешки цели, 
кои што понатаму тие се операционализраат во активности, односно интеренции. 
Стратешкиот план е табеларно прикажан на крајот од овој документ.  
 
 
Мисија и цели  

Мисијата на НМСМ е да ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како 
врска со сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите во 
процесот на донесување одлуки на секое ниво.  

 
Целите на НМСМ се: 

1. Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и 
младинските организации; 

2. Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат 
социјален и личен развој на младите; 
3. Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските 
организации преку претставување на нивните интереси пред институциите; 
4. Oбединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и 
промоција на улогата на младинските организации; 
5. Промоција на неформалното образование и поттикнување на креирање системи за 
поддршка на млади на локално и национално ниво; 
6. Унапредување на положбата на младите во општеството преку: 
-Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на 
донесување на одлуки, 
-Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство 
помеѓу младите; 
7. Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранција и демократијата 
кај и помеѓу младите. 

 
Во остварување на наведените цели НМСМ ги застапува интересите на младите во Р. 
Северна Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, 
етничка и културна припадност, политички и верски верувања, сексуална 
ориентација, родов идентитет или било кој друг облик на разликување.  
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Капацитети на НМСМ 

Целокупниот процес на подготовка на стратешкиот план придонесе кон дефинирање 

на СВОТ анализа на Советот. 

Силни страни:  

● Просторни капацитети; 
● функционален младински центар;  
● вмреженост на национално ниво ; 
● организации членки со различни приортитени области на млади; 
● соработка со институции на централно ниво; 
● организациска структура;  
● алумни на НМСМ;  
● развиени описи на работни места во Секретаријот; 
● транспарентност  
● искористеност на капацитетите и познанствата за застапување и лобирање за 
младински прашања 
 
Слаби страни:  

● несоодветна селекција на вработени во однос на описите на работни места;  

● искористеноста на регионалните канцеларии;  

● флукатација на вработени во Секретаријатот; 

● внатрешна комуникација; 

● двонасочна комуникација со организации членки;  

● недоволно развиени партнерства со национални совети од регионот и 

пошироко;  

● непостоење на стратегија за мобилизирање на фондови;  

● Комуникација со јавност;  

● Зависност од проектни грантови;  
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Можности:  

● Имплементација на Закон за и младинско учество; 

● препознатливост на НМСМ на национално и регионално ниво; 

● потенцијална соработка со бизнис сектор; 

● градење на бренд препознатлив за младите на национално ниво; 

● соработка со инстиуции на национално ниво;  

● поддршка од различни донатори и партнери;  

● меѓународно поврзување/вмрежување ; 

● покриеност на национално ниво; 

● вклучување на нови организации членки;  

● нудење на експертиза по различни области;  

● реализирање на програмски активности со поголема вклученост на младите;  

● вклучување на ЛМС во Националниот младински советот;  

● менторство и јакнење на капацитетите на организациите членки 

 
Закани:  

● Пандемија КОВИД 19;  

● пренамена на фондови на донатори кон проектни активности; 

● чести политички промени во државата; 

● економска ситуација во државата;  

● недоволно развиени партнерства на регионално и интернационално ниво;  

● губење на интерес за учество во процесите на НМСМ на членките;  

● намалување на бројот на членки;  

● можност за паралелни претставнички тела;  

● посветеноста на институциите за решавање на проблемите на младите;  

●  Недоволно финансики средства за самоодржливост на НМСМ. 
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ, АКТИВНОСТИ 

Стратешки приоритет 1: Зајакнување, професионализација и 
следење на развојот на капацитетите на работните тела и 
членките на НМСМ 

Еден од основните предизвици со кои што се соочува НМСМ од самото формирање 
до денес е предизвикот за институционално јакнење и организациски развој со 
воспоставување на цврста структура и работни тела на организацијата. Советот во 
своето работење најмногу се фокусира на јакнење на капацитетите на организациите 
членки, но и на работните тела на НМСМ изнаоѓајќи различни начини, алатки, 
дисеминација на активности и соработка на национално и локално ниво. НМСМ 
располага со База на обучувачи кои што имаат свој мандат, како и регионални 
канцеларии на НМСМ кои се лоцирани во сите 8 плански региони на земјата во 
канцелариите на организациите членки на НМСМ. Секретаријатот на НМСМ 
претставува оперативното тело на организацијата одговорно за имплементација на 
програмските и проектните активности, а се повеќе се забележува и трендот на 
професионализација на НМСМ во делот на давање на консултантски услуги кои што 
ќе придонесат кон обезбедување на одржливоста и непреченото работење на НМСМ. 
Исто така НМСМ континуирано ја гради и зацврстува својата соработка со младински 
здружувања, мрежи, форуми на национално, регионално и меѓународно ниво, 
особено тука истакнувајќи го полноправното членство и учество во активностите на 
Европскиот младински форум.  

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 

Континуирано градење на капацитетите на организациите членки и работните тела 
на НМСМ со цел воспоставување на одржлива организациска структура која е 
инклузивна и отворена за вмрежување и соработка со различни форми на младинско 
здружување. 
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Стратешка цел 2 (1.2) Јакнење на капацитетите на организациите 
членки, но и на сите други форми на организирање на младите за 
дејствување во рамки на граѓанскиот сектор 

Јакнење на капацитетите на организациите членки на НМСМ, како на национално, 
така и на локално ниво, поттикнување на соработка и младински здружувања на 
регионално и локално ниво, како и доближување на актуелните процеси кои што се 
одвиваат во земјата, а се релевантни и/или од интерес за младите. 

Стратешка цел 3 (1.3): Јакнење на соработката помеѓу 
организациите – членки и зголемување на нивната вклученост во 
работата на НМСМ 

Организациите – членки на НМСМ го зголемуваат степенот на соработка на локално, 
регионално и национално ниво, редовно учествуваат во работата на НМСМ и 
придонесуваат кон процесот на градење на транспарентен и отчетен НМСМ како кон 
своите организации членки, така и кон пошироката јавност и младите 

Стратешка цел 4 (1.4): Воспоставување на фонд за прибирање на 
средства за одржливост и континуирано работење на НМСМ 

Професонализацијата на капацитетите на НМСМ води кон зголемување на 
можностите кои што ги има организацијата за поддржување на годишните програми 
за работа како на регионалните канцеларии на НМСМ така и на младинските 
организации кои што немаат финансиска можност за реализација на сопствените 
програми за работа, а се членки на НМСМ. НМСМ како мрежа на организација со 
развиени капацитети на Секретаријатот и можноста за нудење на консултантски 
услуги ќе отвори посебен фонд за прибирање на средства со кои што ќе се придонесе 
кон одржливоста на НМСМ, но исто така и кон континуирано работење на 
младинските организации – членки и јакнење на нивните програмски капацитети, со 
посебен осврт на делување во кризна или вонредна ситуација. 
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Стратешка цел 5 (1.5): Воспоставување на систем за поддрпка и 
следење на капацитетите со кои располага НМСМ во насока на 
обезбедување на соодветна програмска и проектна поддршка на 
телата на НМСМ 

Преку воспоставувањето на систем за поддршка и следење во НМСМ ќе се овозможи 
крерање на еден нов процес на следливост на работењето на организацијата во 
секоја област на делување, а на таков начин во исто време ќе се овозможи 
навремено делување од страна на работните тела и членките проактивно 
вклучување на членките во активностите на организацијата. Во исто време ќе се 
зголеми и транспарентноста и отчетноста на организацијата како кон членките и 
работните тела, така и кон пошироката јавност. 

Стратешки приоритет 2: Интеграција и зајакнување на 
младинското претставување во општествено политичките 
процеси 

НМСМ денес претставува најголемото претставничко тело на младите во земјата и е 
еден од клучните актери во полето на младинска политика. Советот воспоставува 
партнерство со институциите и промовира практики на значајно младинско учество 
со цел споделено донесување одлуки за прашањата кои ги засегаат младите. 
 
Во оваа насока НМСМ ќе работи да ги оствари следните стратешки цели: 

Стратешка цел 1 (2.1) Зајакнување на младинското учество и 
промовирање на инклузивни и партиципативни модели за 
вклучување на сите млади во процесите на донесување на одлуки 
на национално и локално ниво 
 
НМСМ работи на инклузивно и партиципативно вклучување на сите млади во 
работата и донесувањето на одлуки на ниво на Советот, но исто така креира модели 
на соработка и склучување на партнерства со институциите кои обезбедуваат 
учеството на сите млади, при што особено ги застапува потребите и интересите на 
младите од руралните средини, како и младите лица со посебни потреби како и 
млади кои што доаѓаат од различни маргинализирани групи. 
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Стратешка цел 2 (2.2): Позиционирање на НМСМ како легитимно 
тело за претставување и застапување на младите на локално, 
национално и меѓународно ниво 
 
Советот претставува препознаен и клучен актер во полето на младинската политика 
кој е консултиран и вклучен во сите актуелни процеси за застапување на младите во 
земјата. Својата улога во процесите пред институциите и останатите засегнати 
чинители ја зацврстува и со зголемување на бројот на активни организации – членки 
од сите плански региони. Организациите– членки се вклучени во процесите на 
градење на капацитети за застапување во локалните политики, но исто така со 
поддршка на НМСМ се превземаат и конкретни акции за застапување пред локалните 
и националните власти 

Стратешки приоритет бр. 3 – Вклучување, позиционирање и 
мониторинг на спроведувањето на oдредбите од Законот за 
младинско учество и младински политики 

Од анализата и евалуацијата на претходниот стратешки план, како и од 
консултациите со организациите – членки на НМСМ потребно е поголемо 
вклучување на младите во процесите на креирање на законски решенија, но исто 
така и во процесите на следење и вклучување во имплементацијата, мониторинг, 
давање на предлози за измени и надополнувања итн. На ваков начин НМСМ се 
наметнува како еден од клучните чинители во процесот на законско регулирање на 
условите во кои што живеат и делуваат младите, а особено тука се става фокусот на 
Законот за младинско учество и младински политики 
 

Стратешка цел 1 (3.1.) Зајакнување на подготвеноста на НМСМ, 
младинските организации и другите форми на младинско 
организирање за застапување на одредбите од Законот за 
младинско учество и младински политики 

НМСМ вложува во развојот и јакнењето на сопствените капацитети како и јакнење на 
капацитетите на организациите членки за застапување на спроведувањето на 
одредбите од Законот за младинско учество и младински политики вклучувајќи тука и 
континуирано и навремено следење на имплементацијата на законот, соработка и 
стимулирање на процесите предвидени во законот пред институциите итн., а се со 
цел законот да не остане само на хартија туку да се овозможи и негово квалитетно 
спроведување во пракса 
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Стратешка цел 2 (3.2.) Соработка и стимулирање на надлежните 
институции со цел навремено и квалитетно остварување на 
одредбите од Законот  
 
НМСМ редовно комуницира и остварува соработка со институциите, а во исто време 
и го поттикнува спроведувањето на законот како едно од клучните законски 
решенија за регулирање на правата и вклученоста на младите во процесите на 
креирање и имплементација на политики од интерес за младите. 

 
Стратешка цел 3 (3.3) Зајакнување на општествената свест за 
важноста на Законот и одредбите што произлегуваат од него  
 
НМСМ редовно спроведува инфо кампањи и споделува информации со членството и 
пошироката јавност за значењето на одредбите од законот за младинско учество и 
потребата од нивна имплементација 

Стратешки приоритет бр. 4 – Поддршка и заштита на младите во 
остварувањето и унапредувањето на нивните права 
 
Младите редовно се информираат за начините, методите, алатките за остварување, 
но и унапредување на нивните права. НМСМ работи на истражувања, анализи, 
изготвува и споделува информации, совети како и нуди можност за јакнење на 
капацитетите на младите и младинските организации во делот на остварување и 
унапредување на правата на младите, како и нивна заштита особено во време на 
криза, вонредни услови на делување во општеството, како и делување во услови на 
епидемија и пандемија. НМСМ се информира за актуелната состојба со младинските 
права на регионално, европско и меѓународно ниво за соодветна примарна, 
секундарна и терцијарна заштита на младите и нивните права. 

Во таа насока за реализирање и делување во овој стратешки приоритет предвидени 
се следниве цели: 
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Стратешка цел 1 (4.1) Подобрување на пристапот на младите до 
информации за нивните права и одговорности 

Согласно барањата и потребите на организациите- членки, НМСМ во наредниот 
стратешки период ќе посвети особено внимание на процесот на редовно 
информирање на младите за нивните права и одговорности, но и на подобрување на 
пристапот на младите до информации поврзани со нивните права и одговорности 

Стратешка цел 2 (4.2) Унапредување на пристапот на посебни групи 
на млади до нивните загарантирани човекови права 

НМСМ ќе влијае и придонесува за инклузивен и партиципативен процес на 
вклучување на младите со посебни потреби, младите од маргинализираните групи, 
руралните средини итн., а се со цел унапредување на пристапот и обезбедување на 
еднакви услови за делување на сите млади во општествотоСтратешка цел 3 (4.3) 
Формално препознавање на права на млади 

НМСМ, младинските организации и другите форми на младинско организирање ги 
јакнат своите капацитети и делуваат во процесите на креирање, следење и 
мониторинг на законските решенија за/или релевантни за млади (младински 
стандард, младинска работа, волонтерство, практиканство, социјалните претпријатија 
итн.), а придонесуваат и во делот на обезбедување на еднаков пристап и 
информираност до квалитетно образование, социјална и здравствена заштита, како и 
квалитетно вработување на младите 

Стратешка цел 4 (4.4) Поддршка на средношколците во 
остварувањето и заштитата на нивните права и потреби 

Средношколците како дел од образовниот процес се дел од младите кои што се 
најчесто први ги чуствуваат промените во процесот на остварување на нивното 
право на квалитетно образование и учење, а не толку често имаат капацитети да се 
справат со промените во општественото живеење кои што се драстични особено во 
услови на епидемија и пандемија. НМСМ ги поддржува средношколските здружувања 
во остварувањето на нивните права и потреби со своите капацитети и можности, 
како и учествува во процесите на застапување на нивните барања пред 
институциите. 
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