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ПОРТФОЛИО 

 

НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА 
 

 

Националниот младинскиот совет на Македонија [НМСМ] e сојуз на здруженија, младинска чадор 

организација во којa на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република 

Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации. 

 

Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското 

семејство на младински организации, Европски младински форум [ЕМФ]. Од 28 април 2018 станува 

полноправна членка на Европскиот младински форум. 

 

 

ЧЛЕНОВИ 

 

НМСМ е национална чадор организација на сите млади во Македонија. НМСМ обединува 50 

организации: 15 младински организации, 20 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на 

други организации и 7 придружни членки, со цел да се промовираат и да се залагаат за правата 

на младите во Македонија.  

 

Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и 

регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци  на меѓународни 

организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги 

застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска 

положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална 

ориентација, родов идентитет или било друга форма на разлика. 

 

 

ВИЗИЈА 

 

Независен, автономен и инклузивен младински сектор кој ги претставува младите во Македонија. 

 

 

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; 
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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. Обединување 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.  

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НМСМ ги остварува своите цели преку: развој на политики, стручни мислења и едукативни 

материјали во областа на младинската политика и сите други области кои им се важни за младите 

луѓе; Организирање на кампањи и активности за подигање на јавната свест во областите кои се важни 

за младите луѓе; Работи на градење на капацитетите на организациите членки и млади; Организира  

стручни собири, советувања, семинари и други форми на образовни активности во областа на 

младинската политика; Издава публикации и други едукативни материјали на теми поврзани со 

младинската политика и други јавни политики од значење за младите луѓе. 

 

 

ПАРТНЕРИ И ПОДДРЖУВАЧИ  

 

Секретаријат за европски прашања во Македонија, Британска амбасада во Скопје, Европски 

младински форум (ЕМФ), УСАИД - Македонија, Фондацијата Институт отворено општество - 

Македонија, Национален младински совет на Србија (КОМС), Национален младински совет на 

Хрватска (ММХ), Националната Младински совет на Словенија, Y-PEER, Национален демократски 

институт за меѓународни работи (NDI), Swiss Contact, Фондација Конрад Аденауер, Фондација Фридрих 

Еберт, Цивика Мобилитас ....  
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ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ НА НМСМ: 

 

Унии:   

Сојуз на извидници на Македонија 

 

Младински организации:  

Младите можат – Скопје | Центар за истражување и анализи НОВУС – Струмица | Креактив – Скопје | 

Младински образовен форум  | Центар за младински активизам КРИК  | Центар за едукација и 

развој ЦЕД Теарце  |  SWT Alumni Macedonia | Регионална ромска образовна младинска асоцијација 

– РРОМА  |  Центар за интеркултурен дијалог – Куманово  |  ЛГБТИ Центар за поддршка  | Европско 

здружение на студенти по право во Република Северна Македонија – Скопје | Млади Европски 

Федералисти Македонија (ЏЕФ Македонија)  | Биди Зелен | ИАЕСТЕ Македонија  | Совет за 

превентива против малолетничка деликвенција - СППМД 

 

Организации за млади: 

 

АКВА-Струга | Младински културен центар - Битола | Регионален центар за одржлив развој - Гевгелија 

| Организација на жени - Свети Николе | СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ - Битола | Инклузива, Куманово | 

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) Штип  | РЕАКТОР - истражување во акција |  

Фондација Метаморфозис - Скопје | Младински Сојуз – Крушево | Ромаверзитас |Здружение за 

дислексија – Ајнштајн| Здружение за развој на младите ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ 

- Гостивар| Здружение за социјални иновации АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ОПЦИИ ”АРНО” 

Скопје| Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија – Inclusion| Здружение на Правници Роми 

– Скопје| Здружение ЛИДЕРИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, АКТИВИЗАМ И РАЗВОЈ – Скопје| Центар за култура, 

комуникација и едукација на Ромите ‘’Светла Иднина’’ Кочани |  Субверзивен фронт  |  

 

Подмладоци на други организации: 

 

МОДОМ | ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина | Младинска организација на Демократската 

партија на Србите во Македонија | СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија | Обединета 

младина за Македонија | Секција на млади на Сојузот на синдикатите на Македонија (СМССМ)  | Форум 

на млади ДУИ 

 

Придружни членки:  

ГРИТ | Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ – Битола | ЕКВАЛИС  | Здружение 

на правници ЛЕГАЛ Тинк  | Културно Ехо | Универзитетско студентско собрание – УКИМ | Младински клуб 
на Турците - Гостивар 
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