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1. Резиме 

 

По иницијатива на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија (во понатамошниот текст АМС) и Коалицијата на 
младински организации СЕГА (во понатамошниот текст СЕГА) на почетокот на месец Август 2007 година отпочна процес на 
подготовка на Национален Акционен план за имплементација на Националната стратегија за млади за 2009 (во 
понатамошниот текст НАП за имплементација на НСМ за 2009). Оваа обврска на АМС е предвидена со Националната 
програма за усвојување на правото на ЕУ 2007 – 2009, Поглавје 3.26 - Образование и култура,  Подрачје 3 – Млади. 
Процесот беше финансиски поддржан од UNIFEM, АМС и СЕГА.  
 
Целта на НАП за имплементација на НСМ за 2009 е да обезбеди систематско, фокусирано и сеопфатно делување на 
актерите во младинската сфера во Република Македонија, а во насока на разрешување на младинските проблеми и 
задоволување на потребите утврдени со Основната студија за младинските трендови во Република Македонија и НСМ. Во 
рамки на НАП за имплементација на НСМ за 2009 опфатени се четирите сегменти (како што се дефинирани во НСМ) или 
осум приоритетни области и тоа: образование, младинско самовработување, квалитет на живеење, здравство и 
превенција, култура, младинско информирање, локална младинска работа и младинска партиципација. За секој од 
наведените области развиени се посебни Акциони планови на кои им претходи анализа на актуелната состојба во сферата.  
 
Планот е резултат на работата на Национална комисија за изготвување на НАП за имплементација на НСМ за 2009 (во 
понатамошниот текст Комисија) и работните групи формирани за секој поодделен приоритет. Комисијата беше формирана 
на почетокот, за подоцна да ги превземи во своја надлежност сите идни активности за подготовка на поединечните Акциони 
планови во рамки на приоритетите дефинирани во НСМ. Комисијата брои 18 членови од кои 8 се претставници од 
релевантни Министерства (правда, култура, здравство, локална самоуправа, животна средина, образование, труд и 
социјална политика, финансии), 8 се претставници од младински организации, еден е претставник од ЗЕЛС и еден е 
претставник на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.  
 
Планот е наменет како за Владата на Република Македонија така и за сите останати чинители кои се опфатени со 
деталните Акциони планови (младински организации, организации кои работат на родови прашања, министерства, агенции 
и сл.) и потенцијалните донатори за кои овој план се вклопува во нивните оперативни активности. Одговорен субјект за 
спроведување на планот е АМС.  
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2. Опфат на планот и методологија  

 
Како почетен чекор на процесот на подготовка на планот 
се формираше Национална комисија за изготвување на 
НАП за имплементација на НСМ за 2009 (во 
понатамошниот текст Национална комисија) низ опширен 
процес на номинација и избор на членови од засегнатите 
Министерства и од младински граѓански организации. За 
Националната комисија беа организирани серија обуки на 
кои покрај основното јакнење на капацитетите на 
членовите се подготви и процесот за дефинирање на 
учесниците во подготовката на НАП за имплементација на 
НСМ за 2009, нивните обврски и очекуваните резултати. 
Низ бројните сесии на работните групи се дефинираа 
клучните активности на НАП за имплементација на НСМ 
за 2009, очекуваните резултати, индикаторите и 
одговорностите. Вака дефинираниот нацрт документ беше 
изнесен на јавна расправа и проследен низ надлежните 
Министерства. Добиените заклучоци повторно беа 
разгледани од Националната комисија по што следеше 
вклучување на усвоените препораки во формулирањето 
на конечниот текст на документот. Низ сите активности за 
подготовка на планот вкупно беа вклучени 289 учесници. 
 
Во рамки на НАП за имплементација на НСМ за 2009 
опфатени се четирите сегменти (како што се дефинирани 
во НСМ) или осум приоритетни области и тоа: 
образование, младинско самовработување, квалитет на 
живеење, здравство и превенција, култура, младинско 
информирање, локална младинска работа и младинска 
партиципација. Поединечните планови за секој приоритет 

се подготвуваа од страна на посебна работна група за 
секој приоритет. Секоја работна група се состоеше од 
претставници на граѓански организации и Министерства, а 
беше предводена од координатор (член на Националната 
комисија). Како посебен аспект во подготовката на планот 
беше вклучен и родовиот концепт. Методологијата за 
работа за работните групи, алатките и нацрт формата на 
Акциониот план беа специјално дизајнирани и 
прилагодени на барањата и целите на планот. Учесниците 
добија конкретни упатства како да извршат сеопфатна 
анализа на околината, детектирање на приоритетните 
проблеми, и утврдување активности за соодветен третман 
на детектираните проблеми.  
 
Сегментот образование се осврнува на модернизацијата 
на образованието и синхронизацијата на наставните 
програми согласно на европските. Исто така тука се 
вклучува и неформалното образование како алатка за 
развој на младите, континуираниот кариерен развој на 
наставничкиот кадар, учеството на младите во 
креирањето на наставните програми и евалуацијата на 
изведбата. Во рамки на овој приоритет, вклучени се и 
еднаквите можности за образование. Битно е да се 
напомени дека целите кои се наведени во овој приоритет 
се поклопуваат со целите наведени во националната 
стратегија за образование и овозможуваат активностите 
кои ќе се превземаат по однос на двете стратегии да се 
комплементарни и синхронизирани. 
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Сегментот младинско вработување ги содржи областите 
младинско претприемништво, брза транзиција од 
образование до работно место и поголема конкурентност 
на пазарот на работна сила. Насоките од овој приоритет 
отвораат можност за приоритизирање на младинското 
вработување во програмите на Владата за намалување 
на невработеноста. Исто така овие насоки отвораат 
можности за дискусија со бизнис секторот и подобрување 
на состојбите особено по однос на аспектите 
конкурентност на младите на пазарот на работна сила и 
брза транзиција од образование до работа. 
 
Сегментот квалитет на живеење се однесува на 
социјалниот и културниот живот на младите, заштитата на 
околината, здравјето и спортувањето. Може да се каже 
дека најголем дел од младинските организации и 
организациите со целна група млади делуваат токму во 

рамките на овој приоритет и тоа претежно во деловите 
култура, спорт, животна средина и здравство. Само еден 
мал дел социјални сервиси ги опфаќаат и младите како 
категорија. Акциите во рамки на овој сегмент бараат 
посебна координација помеѓу институциите од наведените 
области како би се овозможило правилно канализирање 
на фондовите кон задоволување на потребите. 
 
Сегментот младинско учество се однесува на активното 
партиципирање на младите во процесите на одлучување 
на локално и национално ниво. Тоа всушност значи 
реализација на правото на младиот човек да учествува во 
креирањето на подобра сегашност и иднина. Младинското 
учество е третирано во нашата земја и веќе произведува 
конкретни модели за младинска партиципација како добри 
пракси за учество на младите во работата на локалната 
власт. 

3. Информација за општите состојби во 
младинската сфера 

 
Младинските организации во Македонија од пред 
транзицијата егзистираат како студентски здружувања, 
младински совети и младински унии со богато портфолио 
на активности од разни области како образование, 
култура, животна средина, локални прашања и сл. 
Младите луѓе во пред транзициониот период во нив ги 
наоѓаат потребните форми за себеизразување и за 
вклученост во процесите на општественото живеење. 
Паралелно со преминот на нашата земја кон демократија 
овие младински форми започнуваат да се 
трансформираат, а поголем дел од нив престануваат да 

постојат. За жал од 1992 година па наваму сведоци сме на 
тивкото пропаѓање на најголемата младинска платформа, 
Младинскиот совет на Македонија и на двата неуспешни 
обиди за негово ревитализирање. Но за сметка на тоа, 
никнуваат нови младински форми, некои како комбинација 
на старите форми, а некои како сосема нови организации.  
 
Денеска младинскиот сектор во Македонија е комбинација 
на здружувања и тоа: младински организации, 
организации од различни области кои имаат целна група 
млади, студентски здружувања и студентски сојузи, 
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подмладоци на политички партии, културно -  уметнички 
младински здружувања. Во Националната стратегија за 
млади не постои дефиниција за опфатот на младинскиот 
сектор или пак за младинските здруженија што создава 
извесен проблем во делувањето на овие организации, во 
распределбата на фондовите за младински прашања и 
при третманот на целната група. Во рамки на 
единственото истражување за капацитетите на 
младинските организации во Македонија реализирано во 
рамки на проектот „Заедно за младите„, селектиран е 
примерок од 60тина здруженија, вклучително и 
подмладоците на политичките партии кој ја констатира 
токму горната комбинација на здружувања.  
 
Во Република Македонија повеќе од 10 години младиот 
човек своите интереси и потреби ги остварува 
самоиницијативно и во корелација со сопственото ниво на 
информираност и вмреженост во пошироката околина. 
Отсуството на организирана младинска структура, 
препозната и поткрепена од домашните и странските 
фактори, има негативно влијание врз и онака незавидната 
положба на младите луѓе. Првите сигнали на 
структуриран приод кон подготовка и имплементација на 
Младинска национална политика во транзициона 
Македонија може да се регистрираат од 2001 година. 
Првата реална активност спроведена потоа која  е 
превземена од владините институции како грижа за 
младата популација и нејзините потреби, размислувања и 
предлози, е обемната Основна студија за младинските 
трендови во Република Македонија. Овој документ кој 
беше финализиран и објавен на почетокот на 2004 година 
е „предвесник„ на идната Национална младинска 

стратегија чија што изработка пак беше иницирана 
веднаш по објавувањето на студијата. Содржината на 
НСМ се подготвуваше низ обемен национален процес 
каде младите луѓе го дадоа својот придонес низ серија на 
дебати организирани во различни градови во Македонија. 
Во декември 2004 година НСМ беше свечено предадена 
на Владата на Република Македонија на усвојување. 
Официјалното усвојување на документот беше направено 
во Декември 2005 година.  
 
Креирањето на Национална младинска стратегија со 
партиципација на младите заедно со воспоставувањето 
на иницијално јадро на младински организации преку 
Коалиција СЕГА кон поширока национална платформа, 
како и обидот за прв Младински национален парламент се 
позитивни примери дека младинскиот сектор иако 
демотивиран и маргинализиран, сеуште е присутен и 
може да се мобилизира. Во таа насока активирањето на 
дебатата за мапирање на младинскиот сектор, 
определување на критериуми за младински здруженија и 
интервенции за прилагодување на законодавството кон 
потребите на младинскиот сектор, ќе ја олеснат и 
истовремено поддржат имплементацијата на 
Националната стратегија за млади. Со тоа ќе започне 
еден поширок процес на реализирање на програми и 
активности кои ќе значат подиректен и координиран 
третман на младинските прашања во земјата. 
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4. Заснованост и регулативна рамка на планот 

 
НАП за имплементација на НСМ за 2009 година се заснова на приоритетите, стратешките цели и стратегиите претставени 
во НСМ. Од друга страна пак, НСМ е највисок државен документ кој во моментов постои во Република Македонија, а се 
однесува на регулирање на младинските прашања и го насочува третманот на младинските потреби од страна на 
институциите.  
 
Исто како и при подготовката на НСМ и во овој процес Комисијата и работните групи користеа документи со кои се 
регулираат младинските прашања во ЕУ со цел да се олесни процесот усогласување на домашните активности со 
активностите и регулативата на ЕУ. Позначајните документи се Белата книга за млади на ЕУ, Европската повелба за 
учество на младите во локалниот и регионалниот живот, Индикаторите на младинската политика и насоките од ЕУ 
програмата Младите во акција 2007. Активностите во планот во рамки на поединечните приоритети се потпираат на 
различни закони и стратегии релевантни за дадените области. 

5. Акциони планови  

5.1 Приоритет Образование 

5.1.1 Информација за состојбата 

 

Почетокот на новиот милениум означува едно време на револуција и еволуција на знаењето со што се трасира патот на 
образованието како услов без кој не се може. Министерството за образование и наука (МОН) преку образовниот систем 
произведува кадри чие образование, знаења, вештини, способности, критичко мислење, творечки способности, 
истражувачка работа и доживотно учење се целенасочени кон европските тенденции за образованието. Иднината на 
Европа се стреми кон општество и економија базирани на знаење (knowledgebased economy). Овие напори на МОН се 
утврдени во клучните документи со кои се регулира образовниот процес во Република Македонија (Националната 
стратегија за образование и Акционите планови за имплементација на стратегиите), а се операционализирани и се 
применуваат преку донесувањето на Закони за регулирање на образованието, како и доживотното учење и образованието 
на возрасни.  
Министерството за образование и наука успева да го следи чекорот на европското образование.  Токму во таа насока на 
креирање на образовни политики, донесени се: Законот за основно образование („Службен весник на Република 
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Македонија” бр.103/08), според кој основното образование е задолжително и трае девет години (член 4), Закон за измени и 
дополнување на Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.49/07), според кој се 
воведува задолжително средно образование (член 1) и Законот за високото образование („Службен весник на Република 
Македонија” бр.35/08). Воведувањето на задолжително средно образование и пропишување на санкции ако се постапи 
спротивно на законот значи токму отворен влез за сите ученици во образовниот систем. Понатаму, донесен е Закон за 
образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија” бр.7/08) со кој  се создаде правна рамка со која се 
регулира образованието на возрасните, активностите, установите и институциите кои можат да го реализираат тој вид на 
образование, видовите и формите на образованието на возрасните. Постои Центар за стручно образование и обука кој 
веќе има изработено програми кои имаат директен линк со пазарот на трудот, основан е Центар за образование на 
возрасни согласно Законот за образование на возрасните (член 34) , а исто така формирана е Национална агенција за 
европски образовни програми и мобилност во која една од круцијалните институции за имплементирање на фондовите од 
областа млади и  доживотно учење.  
 
Низ образовниот процес се креираат знаења и вештини. Знаењата и вештините се генерираат како на страната на 
корисниците на образовните услуги што се опфатени со образовниот процес, но исто така и на страната на оние кои 
образовниот систем го креираат и образовниот процес го спроведуваат. Но, исто така се генерираат и знаења и вештини 
што не се непосреден дел од образовниот процес, туку се резултат на она што се случува на неговите маргини, во 
секојдневната неструктурирана комуникација на оние што ги нарекуваме ученици или студенти, поврзани се со 
љубопитноста предизвикана од кажаното или неискажаното, или пак се своевидна проекција на имагинацијата, упорноста и 
трудољубивоста на консументот на образовната услуга. Знаењата и вештините согласно возраста, претходните знаења и 
искуства на консументот на образовната услуга, се градирани по својата сложеност и содржина и се различни по степенот 
на финализација од аспект на директна употребливост на пазарот на трудот. Со други зборови, концепциски гледано, 
различни образовно сознајни блокови наменети за консументите на различна возраст и со различно искуство имаат 
различна намена. Некои се наменети да бидат само основа врз која ќе се надградуваат знаења и вештини со повисок 
степен на финализација. И така, се до нивото кога консументот располагајќи со потребното ниво на зрелост е способен да 
ги впие и консеквентно да ги употреби оние сознанија што значат финализирање на сето досегашно образование и истите 
да ги изложи на пазарот на трудот или да ги стави во директна работна функција. Во контекст на досега изнесеното, 
неспорно, императив на денешницата е знаењето, а младите се тие кои се наследници, продолжувачи на делата и 
генератори на промени со цел следење и применување на современите ери (информатика технологија итн.) 
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5.1.2 Цели за приоритетот образование 

 

Општа цел 
Социјален развој и социјална интеграција на младите преку квалитетно формално и неформално образование. 
 

Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Социјална интеграција на младите преку образовниот процес (формално и неформално образование). 
 
Во рамките на оваа цел се предвидуваат неколку типа на активности кои низ различни пристапи треба да доведат масовно 
опфаќање и вклучување на младите во образовниот систем, а со тоа и нивна социјализација. Предложените алатки се 
однесуваат на поддршка на младите при процесите на нивна социјална интеграција, директни иницијативи на младите, но и 
алатки за директна интервенција врз родителите, наставниците и професорите како би се подигнала свеста за значењето 
на образованието како инклузивен систем и процес.  
 

Првата група на активности се однесува на поттикнување активизам и волонтерство кај младите луѓе, а со тоа и 
вклучување на младите од урбаните, но пред се од руралните средини во активностите за социјализација како и за 
реинтеграција на младите во образовниот систем. Понатаму се планираат активности за поддршка на  младите со посебни 
потреби преку  изработка на стратегија и издвојување на финансиски средства, како и преку формирање фондови за 
поддршка на младински програми и иницијативи. 
 
Во втората група активности се планира промоција на позитивните вредности и постигнувањата во образовниот систем, 
организирање взаемни посети на училишта, јакнење на капацитетите на младите преку различни форми на дистрибуција на 
знаење, реализирање дебати и семинари со мултиетнички карактер како за младите така и за професорите и родителите 
заради подигнување на свеста и промоција на мултиетничкиот карактер на општеството и ненасилното однесување. Овие 
активности се планираат за основно и средно образование. 
 

Последната група активности во рамки на првата цел се однесува на организирање посети спортски лиги , заради јакнење 
на спортскиот дух , но и заради социјализација и психофизички развој на личноста. 
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Специфична цел 2: 
 
Зголемено учество на младите во креирањето и имплементирањето на образовниот процес. 
 
Учеството на младите е потенцирано како еден од клучните фактори во создавањето на поквалитетен и поефикасен 
образовен систем прилагоден на потребите на идниот кариерен развој на младите. Учество се предвидува преку 
инволвирање на младите во училишните органи и тела, но и преку земање во предвид на младинските ставови и потреби 
искажани преку формални и неформални начини на здружување на младите како во училиштата и на факултетите, така и 
надвор од нив. 
 
Предвидените активности опфаќаат на почетокот широко информирање помеѓу младите за нивните права и обврски во 
поглед на учество во креирањето на образовниот систем и процес. Ваквото информирање е димензионирано преку 
информативни материјали и изработка на национален образовен веб портал, но и преку програмски активности на 
младинските организации. Исто така, со цел рамноправна партиципација и содржински придонес на младите во органите и 
телата во училиштата, но и во ученичките и студентските организации, предвидено е градење на капацитетот на младите 
луѓе за критичко размислување, креирање ставови  и младинско застапување. Ваквите активности се планираат на локално 
ниво, како би се зајакнало учеството на младите во креирање на локалните образовни стратегии, но и национално со цел 
да се овозможи поголемо влијание на младите по однос на фундаментални прашања.  Според планираните активности, 
младинските организации би работеле на прашањето за утврдување и постигнување на точна процентуална застапеност 
на младите во училишните тела и органи, еднаква родова балансираност и вклученост на лица со посебни потреби. 
 

Другиот дел активности кои се насочени кон специфична цел 2 се однесуваат на подобрување на начинот на 
функционирање на средношколската унија, јакнење на капацитетот и материјалните ресурси на младинските организации 
како би излегле во поддршка на младинските иницијативи. 
 

Специфична цел 3: 
 
Промовирање и обезбедување еднакви можности за образование на младите со цел поттикнување на нивниот 
индивидуален развиток. 
 
Активностите во рамки на оваа цел се надоврзуваат на други иницијативи и изготвени планови од страна на надлежните 
органи и граѓанските организации и воглавно претставуваат почетни напори преку кои понатаму треба да се отвори 
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пошироко поле за акција како на владините така и невладините субјекти. Тука се опфатени изработката на активни 
стратегии за третирање на социјално загрозените млади преку образовниот процес, подготовка на студија за скенирање на 
состојбата со средношколските и студентските домови, анализи за потребите на младите луѓе со пречки во развојот како и 
ревидирање на критериумите за вклученост на младите луѓе со пречки во развојот во наставата. Во насока на 
поттикнување на индивидуалниот развиток на младите предвидени се обуки за лидерство со еднаква полова застапеност. 

5.2 Приоритет Младинско самовработување 

5.2.1 Информација за состојбата  

 
Според соопштението на Државниот Завод за Статистика за 2007 во Република Македонија стапката на невработеност на 
населението на возраст од 15 до 24 години е 57,7%, која во споредба со стапките на невработеност на населението на 
возраст од 25 до 49 (32,9%) и на возраст од 50 до 64 (28,5%) е значително повисока. Исто така, оваа стапка е околу 1,7 пати 
повисока од вкупната стапка на невработеност (34,9%). Најголеми причини за невработеноста кај младите се:  

 Лоша квалификациона структура (голем број на млади лица се неквалификувани или полуквалификувани) 

 Неусогласеност на потребите на пазарот на труд и системот на образование 

 Потребите на работодавачите исклучиво се за лица со работно искуство 

 Силниот подем на сивата економија, со што лицата се фактички вработени, но и понатаму се евидентираат како 
невработени заради остварување на правото на здравствена заштита 

Стапката на вработеност кај младите е 15,2% и е за околу 2,4 пати пониска од вкупната стапка на вработеност (36,2%). 
Младите невработени лица се во понеповолна положба на пазарот на труд за разлика од другите старосни групи. Според 
тоа, не изненадува што има докази за обесхрабрување на младите во облик на емиграција, социјално исклучување, 
маргинализација и прибегнување кон илегални активности (дури и неактивност т.е. не барање на работа). 
Според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Македонија од вкупниот број на невработени 
евидентирани лица, младите на возраст од 15 до 27 години учествуваат со 24% во вкупно евидентираните невработени. 
Според полова припадност 47% се жени, а 53% се мажи. 
Според степенот на образование, структурата на невработените млади лица е неповолна, според која 41,6% се 
неквалификувани или полуквалификувани и со високо образование (факултетска диплома) 8,3%. Од вкупниот број на 
невработени млади 68% се долгорочно невработени (над една година), а 39,6% повеќе од  4 години чекаат вработување.  



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  15 

 

 
Здравствена заштита, младите  до 27 години можат да користат од родителите, доколку се редовно вклучени во 
образовниот систем. Останатите млади кои наполниле повеќе од 27 години, а сеуште не го завршиле своето образование 
не се во можност да примаат здравствена заштита. Неопходно е дислоцирање на здравственото осигурување на 
невработените од Агенцијата за вработување на Република Македонија за да може да се добие реалната слика на бројот 
на невработени  млади луѓе во Република Македонија.  
 
Политиките и стратегиите на Владата на Р.М. и планираните активности за вработување и ублажување на невработените 
се изнесени во следните стратешки документи: 
 

 Програма за работа на Владата на Р.М. 2006-2010  

 Национална стратегија за вработување 2006-2010 

 Национален акционен план за вработување 2006-2008 

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2008  

 Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4) 

 Анализа на потребите од вештини на пазарот на трудот во Република Македонија 2007 година 

 Национален Акционен План за родова еднаквост 2007 – 2012 
 

Во оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2008 година се утврдиле активни мерки кои се 
однесуваат на млади лица до 27 години: 
 

1. Програма за самовработување на 250 млади лица 
2. Програма за поддршка за формализирање на постојни бизниси 
3. Програма за подготовка за вработување  
4. Субвенционирање на вработување (деца без родители, самохрани родители, инвалидни лица) 
5. Практикантство како поддршка за прво вработување на млади лица до 27 години. 

 
Неопходни се интервенции за зголемување на мотивираноста и можностите за младите луѓе кои се без образование за 
довршување на нивното образование со дообука или преквалификација. Во Националната стратегија за вработување 2006 
– 2010 година се обезбедува можност на млади кои пред да навршат 6 месеци од уписот за невработеност за обука за 
преквалификација. Постојат програми кои ги спроведува Агенцијата за вработување на Република Македонија во работните 
клубови во центрите за вработување каде се обезбедува користење на бесплатни обуки за изучување на странски јазици и 
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информатика. Овозможено е поставување на личната биографија (CV) на оние млади кои бараат работа, на веб страната 
на Агенцијата за вработување на Република Македонија www.avrm.gov.mk  кое е достапно до работодавачите. Исто така 
оваа институција како редовна активност овозможува бесплатна помош при изготвување на сопствена биографија и 
тестирање за професионална ориентација.  
 
Министерството за труд и социјална политика заедно со Министерството за образование и наука ја изработи 
Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 за компонентата IV на Инструментот за 
претпристапна помош, која во декември 2007 беше усвоена од Европската комисија. Оперативната програма се фокусира и 
разработува четири приоритети: вработување, образование и обука, социјално вклучување и техничка помош. Во рамките 
на приоритетот вработување – „Привлекување и задржување повеќе луѓе на пазарот на труд“ утврдена е мерката 
„Справување со состојбата на младите луѓе, жените и долгорочно невработените на пазарот на труд“ за која се 
алоцирани 5 340 000 евра за тригодишен период од 2007 до 2009 година (од кои 85% се ИПА, а 15% се национално 
учество). За младите лица во оваа мерка се предвидени следните активности: поддршка за прво вработување на млади 
луѓе до 27-годишна возраст и поттик за практична работа на млади невработени лица со завршено средно и 
универзитетско образование на кои им недостасува работно искуство со цел да се зголемат нивните вештини и 
подготвеноста за вработување. Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 ќе почне да 
се спроведува по завршувањето на националната акредитација и пренесување на процесот на управување со 
претпристапната помош од страна на ЕУ (систем на децентрализирано управување) на национално ниво. Во моментов 
Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии (кој ќе врши спроведување 
на тендерската постапка, вршење на плаќањата и мониторинг) и Министерството за труд и социјална политика како и 
Министерството за образование и наука (кои ќе ја вршат техничката имплементација) се во фаза на подготовка за 
акредитација. 

http://www.avrm.gov.mk/
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5.2.2 Цели за приоритетот младинско самовработување 

 

Општа цел 
Економски развој преку зголемени можности за вработување и самовработување на младите.  
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Поголема конкурентност на младите на пазарот на трудот преку политика на сеопфатно образование и обука 
согласно потребите на пазарот на трудот.  
 
Поттикнувањето на поголема конкурентност на младите на пазарот на трудот е предвидено со разни активности во погоре 
наведените владини документи. Според тоа во рамки на оваа цел акциониот план реализаторите се залагаат младите луѓе 
поблиску да се информираат за таквите активности, посредуваат при идентификување и вклучување на младите кои имаат 
потреба да бидат опфатени со активностите за поттик на вработувањето, јакнење на нивните вештини и зголемување на  
конкурентноста на пазарот на трудот. Исто така во рамки на оваа цел предвидено е и застапување заради обезбедување 
финансиска поддршка на младите кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат, стимулирање на 
волонтерството, како и јакнење на капацитетите на граѓанските организации кои работат на сферата за подигнување на 
конкурентноста на младите.  
 
Специфична цел 2: 
 
Инициран развој на младинско претприемништво.   
 

Активностите по оваа цел се фокусираат на поттик на претприемништвото на национално ниво. Предвидено е јакнење на 
капацитетите на младите за претприемништво, поддршка на младинските организации кои работат на проблемот на 
младинска невработеност,  надоврзување и промоција на иницијативи кои даваат поддршка за стартување на сопствени 
бизниси. Исто така предвидени се и начини за промоција на младите луѓе како и активности за поголемо информирање на 
младите за можностите за самовработување.  
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Специфична цел 3: 
 
Зголемено вработување на  млади лица на локално ниво согласно потребите на пазарот на трудот преку изработка 
на локални акциони планови. 
 
На локално ниво активностите со цел намалување на младинската невработеност се фокусираат на подготовка на анализи 
за понудата и побарувачката на работна сила и подготовка на програми за усогласување на вештините на младите 
согласно барањата на пазарот на локално ниво. 
 
Специфична цел 4: 
 
Поголема едуцираност, зајакната материјална и финансиска состојба на ранливи групи на млади лица  
 
И во рамки на четвртата цел се предвидуваат обуки и субвенционирање на младите од ранливите групи како што се деца 
без родители, самохрани родители, инвалидни лица, зависници од алкохол, тобако манија, психоактивни супстанции, 
корисници на социјална помош, поранешни осуденици и жртви на трговија со луѓе за да се зајакнат нивната конкурентност 
и нивните вештини. Исто така предвидени се и активности за поддршка на фирмите кои вработуваат млади луѓе од 
ранливите групи. 

5.3 Приоритет Квалитет на живеење 

5.3.1 Информација за состојбата  

 
Во рамки на приоритетот Квалитет на живеење, Акциониот план е насочен кон следниве пооделни категории: 

- спорт и спортски активности 
- мобилност на младите 
- грижа за семејството 

Постоечката активираност на младата популација во спортот не е задоволителна, интересот на младите луѓе повеќе е 
насочен кон други активности. Поради тоа треба да се привлече младиот човек кон спортски активности кои се адаптирани 
на актуелните случувања и потреби на младите. Тоа значи дека треба да се внесе повеќе креативност и иновативност во 
изградбата на спортските објекти (мали и големи), како и организирана забава која ќе го привлече вниманието на младите 
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луѓе. Во  промовирањето на спортските активности треба да се обрне внимание особено во основните и средните 
училишта, каде што би се промовирале различни спортски активности, а исто така и ќе се информираат младите луѓе за 
сите спортски активности на локално ниво и пошироко. Особено внимание треба да се обрне на оние млади луѓе кои што 
пројавуваат особен интерес и талент во спортот. За да постои континуитет во промовирањето на спортот треба да се 
продолжи изградбата на спортски објекти – за сите спортски активности, со што значително би се влијаело кон 
мотивацијата и желбите на младите за спортување, особено на младите жени. Исто така треба да информираат младите 
за оние спортски центри кои што нудат бесплатен пристап за користење на објектот. 
 
Мобилноста на младите луѓе од Македонија може да се оцени како слаба, што е последица како на немотивираноста и 
неинформираноста на младите луѓе, така и на постоечките процедури во областа на визниот режим (кога се работи за 
мобилност кон надвор) кои сеуште значително ја ограничуваат мобилноста на младите. Постојат повеќе програми на 
Европската Унија кои што овозможуваат размена на искуства, културни разлики помеѓу младите во Европа, кои што 
индиректно влијаат кон зајакнување на капацитетите кај младите. Мал е бројот на организациите и младите во Македонија 
кои што ги искористуваат овие можности, пред се поради слабата информираност и бариерите на визниот режим. Потребно 
е поголема поддршка на локално ниво пред се, како би се информирале младите луѓе за сите активности во и надвор од 
Македонија. Односно треба редовно да се информираат училиштата за претстојните можности за младите луѓе кои 
кореспондираат со нивните интереси, а воедно би придонеле за нивно усовршување. Зголемувањето на контактите и 
активности меѓу младите од различни регионални и етнички средини, ќе придонесе кон спознавање на разликите и 
сличностите, подобро меѓусебно разбирање и прифаќање, надминувајќи ги стереотипните размислувања и предрасуди.  
 
Поддршката на семејството е основна клетка на социјализација на младите луѓе и заштита на децата и младите од секаков 
деградирачки третман. Мал е бројот на институции кои можат да одговорат на реалните потреби на семејствата, а 
постоечките институции немаат доволно  капацитети да одговорат на овие потреби. Исто така евидентен е малиот број на 
информации кои се достапни до сите граѓани, а особено од руралните средини. Не постојат доволно сервиси за поддршка 
на биолошките семејства на децата со хендикеп ниту пак сервиси за самите лица со хендикеп. Потребно е да постои 
разноликост на сервиси за различни видови на хендикеп за различна возраст и да бидат достапни на цела територија на 
Р.М. 
 
Со законската легислатива во Република Македонија, пред се Законот за заштита на семејството, се пропишува  
рамноправност, взаемно почитување и помагање и заштита на интересите на младите членови во семејството. Правата и 
обврските на родителите во воспитувањето и грижата за децата исто така се во корелација и со Законот за еднакви 
можности помеѓу жените и мажите  кој го промовира принципот за воспоставување еднакви можности за жените и мажите 
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во политичката, економската, социјалната и образовната област. Понатаму, преку регулативата од оваа област  и 
владините програми за поттикнување на развојот на семејството, се третираат правата и обврските на родителите и на 
државата за планирање на семејството, обезбедување услови и животен стандард што одговара на физичкиот, 
менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата, како и обврските на државата во создавањето на 
услови за водење на хумана популациона политика, давање соодветна материјална помош на родителите според 
можностите на државата за издржување, подигнување, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување на 
развој на установи и служби за заштита на децата. 

5.3.2 Цели за приоритетот квалитет на живеење 

 
Општа цел 
 
Подигнато  ниво на квалитетот на живеење,  стандардот и етичките вредности на животот на младите на национално и 
локално ниво. 
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Подобрена е спортската инфраструктура и овозможено е нејзино правилно одржување користење 
 
Активностите за спортот детално се прецизирани во програмите за работа на секторот за спорт при АМС, но во рамки на 
овој план се обрнува внимание на заеднички акции и стратегии помеѓу граѓанските здруженија, спортските асоцијации, 
владините институции и бизнис секторот со цел активна нивна соработка и обезбедување услови за спортување и 
мотивирање на младите на различни начини да практикуваат спортски активности. Исто така тука е обрнато внимание и на 
застапувањето со цел обезбедување доволно спортски објекти со соодветна намена и обезбедувањето поволни услови за 
нивно користење од страна на младите луѓе.  
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Специфична цел 2: 
 
Зголемено е почитувањето и толеранцијата помеѓу младите луѓе преку активности за надминување на културно 
етничките разлики и согледување на заедничките интереси на младите луѓе, проширување на нивните погледи  и 
можности во и надвор од земјата.  
 
Во рамки на оваа цел активностите предвидуваат развивање на свесноста кај младиот човек за поголемо прифаќање на 
разликите и практикување на масовни дружења преку организирање на јавни општокорисни акции. Исто така планирани се 
акции со цел повторен третман на потешкотиите кои произлегуваат од постоечкиот визен режим. Дополнително, 
активностите прикажани под оваа цел претставуваат всушност и поттик за практична примена на одредбите од Законот за 
волонтерство, со што пак индиректно се придонесува и во зајакнувањето на младиот човек како индивидуа воопшто.  
 
Специфична цел 3: 
 
Зголемена институционална поддршка на младите и семејствата како основна клетка за социјализација на младите 
луѓе. 
 
Во оваа цел се предвидени амбициозни активности за поддршка на семејството кое е основано од млади луге. Се 
предвидува директна институционална,  но и вон институционална помош на самохрани родители и млади двојки, 
информирање на популацијата за одредбите на Законот за еднакви можности на жените и мажите и Националната 
стратегија за  борба против семејното насилство. Исто така планирана е поддршка на младите со пречки во развојот и 
отворање на советодавни центри за давање на социјални услуги на лицата.  

5.4 Приоритет Здравство и здравствена превенција 

5.4.1 Информација за состојбата во областа 

 
Младите се сегашноста и иднината на една земја, во чие здравје и развој треба да се инвестира со цел на истите да им се 
овозможи да бидат способни целосно да учествуваат во животот во земјата и да им се обезбеди можност за максимален 
придонес во општеството како целина во текот на целиот нивни живот. Младите имаат право на информираност, право на 
пристап до здравствени услуги, право на приватност, доверливост, достоинство, почит, професионален третман, како и 
право на здрава и безбедна средина. Младите имаат право на целосно учество во процесот на донесување одлуки со 
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влијание врз нивниот живот, како и на преземање улоги и ставови кои се во согласност со нивната позиција како граѓани на 
државата. 
 
Со цел да се доведе до максимум исплатливоста на здравствените услуги кои им се даваат на младите, истите треба да 
бидат замислени согласно нивните потреби и во одредени случаи се разликуваат од оние на возрасните. Истите треба да 
бидат насочени кон обезбедување соодветни информации во врска со унапредување на здравството и превенција на 
болести, како и вклучување на психолошка и социјална поддршка. 
Младоста е период на големи промени и експериментирање низ кој поминува секоја личност. Здравствените навики и 
однесување воспоставени и научени во овој период се пренесуваат во текот на животот и имаат влијание во постара 
возраст. Ваквите навики вклучуваат исхрана, пушење, пиење алкохол, употреба на дроги и други психоактивни супстанции, 
однос кон физичката активност и сексуалните навики. 

5.4.2 Цели за приоритетот здравство и превенција 

 
Општа цел 
Подобрена општа здравствена состојба на младите преку промоција на здрави животни стилови и превенција и третман од 
болести и повреди. 
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Подобра информираност, однесување и поголеми знаења на младите во однос на нивното физичко  и ментално 
здравје. 
 
Во рамки на оваа цел планирани се информативни и едукативни активности кои се однесуваат на физичкото, менталното 
здравје на младите луѓе, здравјето на забите, правилната исхрана и заразните заболувања кај младите луге. За 
остварување на оваа цел конкретно како метод би се користеле училишните програми кои ги следат учениците, промотивни 
кампањи и други активности за широко информирање на целната група.   
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Специфична цел 2: 
 
Зајакната превенција од ХИВ/СИДА, унапредено сексуално и репродуктивно здравје на младите. 
 
Активностите во оваа област опфаќаат сестрана работа со младите луѓе во поглед на нивна едукација за превенција од 
ХИВ/СИДА, промотивни активности, но и директни услуги со цел детектирање на оваа болест кај млади кои доаѓаат од 
ризични групи. Се предлага врсничка (peer) едукација за сексуално и репродуктивно здравје и планирање на семејство со 
учество на двата пола, дистрибуција на кондоми помеѓу младите во училиштата, факултетите, во социјалните установи, 
едукација за видовите контрацепција и за начините на користење контрацепциони средства. Од промотивните активности 
се планирани младински настани и медиумски кампањи на кои ќе се дели едукативен материјал и брошури помеѓу младите. 
Од услугите се предлага теренско и доверливо тестирање за младите. 
 
Специфична цел 3:  
 
Зајакната превенција, третман и рехабилитација на болестите на зависности кај младите (дроги, алкохол и тутун). 
 
Активностите во рамки на оваа цел се поделени на три вида: превенција од дроги и опојните супстанци, превенција од 
тутун и алкохол и активности за рехабилитација и ресоцијализација. Првата група активности предвидува воспоставување 
алатки за информирање на јавноста како СОС линија и веб страна, но и подготовка на брошури и други печатени 
материјали за негативното влијание и последиците од употребата на дроги. Овие активности планирано е да се одвиваат 
претежно во училиштата. Слични се планираните активности од втората група, но овде фокусот на видот на зависност е 
кон тутунот и алкохолот. Понатаму, се предвидува серија активности за идентификување и третман на зависниците од 
дроги, како на пример отворање дневни центри и снабдување на соодветна терапија. За ресоцијализација на 
стабилизирани поранешни зависници се планира подготовка на програми за нивно вработување и кредитирање за 
отворање сопствени бизниси. 
 
Специфична цел 4: 
 
Зајакната превенција од повреди кај младите. 
 
Активностите по оваа цел се фокусирани на превенцијата од повреди кои можат да настанат од сообраќајни незгоди и од 
ризично однесување во сообраќајот, повреди од носење и користење на ладно и огнено оружје, повреди од насилство меѓу 
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младите. Планираните активности би се спроведувале преку ширење на информации и користење на медиумите како 
алатка. Еден дел активности кои треба да го регулираат делумно и малолетничкото насилство се однесуваат на 
воспоставувањето соодветни системи за надзор и чуварски служби во образованите установи како места каде младите 
поминуваат голем дел од своето време. 

5.5 Приоритет Партиципација на младите 

5.5.1 Информација за состојбата  

 
Учеството на младите во општественото живеење е од огромно значење за развој и унапредување на сите демократски 
процеси. Следејќи ги европските искуства главното прашање кое треба да го опфати младинската политика во РМ е 
препознавање на младите како ресурс кој што заедницата ќе го искористи како потенцијал за сопствен развој и напредок.  
Во РМ вклученоста на младите во процеси со кои се донесуваат значајни одлуки од сферите на општественото живеење за 
жал е многу мала. Исто така во нашата земја мал е бројот на релевантни статистички податоци кои би дале точен преглед 
за моменталната состојба за учеството на младите во процесите на креирање на политики во сите сфери. 
 
Како главни движечки мотиви за учество/членување на младите во граѓанските организации е активното остварување на 
нивните потенцијали и на животните ставови, желбата за остварување на нови познанства и забава,  како и пополнување 
на слободното време и задоволување на основната егзистенцијална потреба – вработување. Општата тенденција покажува 
дека влијанието на граѓанските здруженија врз животните ставови на младите е многу мало и не кореспондира со одредени 
потреби на младите со кои што државата не може да се справи. Со учество на младите во креирање на политики би се 
подобрил пристапот до јавни информации и би се создавале различни портали и механизми за навремено објавување на 
информациите и прибирање на мислењата. Вклученоста на младите во процесите на креирање на политики е со цел да 
бидат претставени интересите и предлозите на младите во процесите на одлучување и споредување на политиките и 
мерките каде што младите сопствените капацитети и ресурси би ги ставиле во функција за добивање на поквалитетни 
решенија за доброто на младата популација.  
Според Основната студија за младинските трендови во Република Македонија во делот за членување на младите во 
политички партии покажано е дека тие не се доволно вклучени во подмладоците на политичките партии. Иако младите 
членуваат во политичките партии, немаат можност да влијаат врз генералната политика на партијата, значи младите ги има 
во политичките партии но немаат можност да дејствуваат. Идентификувани причини се: нискиот степен на доверба, 
отсуство на самоиницијатива, отсуство на стратегија за вклучување на младите во активности кои бараат поголема 
одговорност, како и недефинирани конкретни активности и улога на младите кои би се реализирале во програмските цели 
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на  политичките партии. Една од главните  мотивации која ја гледаат младите за учество во овие форми на здружување е 
можноста за решавање на егзистенцијалните прашања. Исто така тие сметаат дека  членувањето во политичка партија им 
овозможува активно остварување на нивните потенцијали и животни ставови, дружење со истомисленици и остварување 
на нови познанства. 
 
Младите со посебни потреби во целокупното општествено делување не се присутни особено во политичките партии. 
Претежно младите со посебни потреби членуваат во организациите кои работат на прашањето хендикеп, но не се вклучени 
во другите граѓански организации кои работат на решавање на други прашања.  

5.5.2 Цели за приоритетот партиципација на младите 

 
Општа цел 
Зголемено е активното учество на младите во сите сегменти на општествениот живот и процесите на донесување на 
одлуки на национално и локално ниво.  
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Поголема информираност и мотивација на младите активно да учествуваат на сите нивоа во и во сите форми на 
општествениот живот. 
 
Предвидените активности по оваа цел треба да помогнат во подигнување на информираноста кај младите и кај 
институциите за младинско учество во процесите на одлучување и креирање политики. Исто така освен информативни 
активности предвидена и директна финансиска и техничка поддршка на младинските здруженија кои работат на полето на 
младинското учество.  
 
Специфична цел 2: 
 
Создадени се услови учество на младите во процесите на донесување  на одлуки на национално и локално ниво. 
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Во рамки на втората цел ќе се реализираат активности преку кои ќе се воспоставуваат механизми за младинска 
партиципација. Таквите механизми би биле вградени во актуелните закони со кои се регулира работењето на Локалната 
самоуправа, и пред се во самиот закон за Локална самоуправа во кој се предлагаат измени заради вклучување на 
младински тела во структурата на општините. Измени се предлагаат и во креирањето на изборните листи на политичките 
партии со тоа што би се вклучувал задолжител број на млади луѓе на нив. Исто така планирано е да се работи на јакнење 
на капацитетите на младинските здруженија на вработените во локалната администрација кои би требало да ги 
поддржуваат механизмите за младинско учество. 

5.6 Приоритет Младинско информирање 

5.6.1 Информација за состојбата  

 
Младинското информирање подразбира еднаков пристап до информации и можност за информирање на младите како од 
градските, така и од руралните средини, од маргинализираните групи, младите од етнички заедници и млади лица со 
пречки во развојот. Информациите кои што се од интерес на младите, кои би го подобриле нивното секојдневно живеење и 
би придонеле кон подобрување на социо-економската состојба не се дел од ниедна структура за информирање, ниту се 
третирани со посебна законска легислатива. Оваа состојба придонесува за намалена активност на младите во сите сфери 
од животниот процес, односно намалено делување за нивно лично усовршување, неправилно исполнување на слободното 
време, како и нивно недоволно учество во процесите од општествениот живот. 
 
Во насока на подобрување на информирањето на граѓаните, а воедно и младите, во месец февруари 2006 година беше 
донесен Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Овој закон остварува право на слободен пристап 
до информациите од јавен карактер кои што треба да ги обезбедат органите на државната и локалната управа. Исто така 
овој закон овозможува јавност и отвореност во работењето на институциите и им овозможува на правните и физичките 
лица слободен пристап до информациите од јавен карактер. Слабата информираност на граѓаните за корисноста и 
придобивките од овој закон резултира со неефективна и непрактична примена на самиот закон. 
 
Законот за радиодифузна дејност усвоен во ноември 2005 година, меѓу другото има цел да обезбеди заштита на 
интересите на корисниците, поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет, образовниот и научниот 
развој. Исто така овој Закон регулира одредени сегменти кои се однесуваат на начинот со кои ќе биде претставен имиџот 
на младите во медиумите. И после три години од неговото донесување, се уште целосно не се бележи имплементацијата 
на предвидените мерки со овој Закон.  
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Бидејќи младите се најголеми медиумски консументи, неопходно е да се даде шанса за учество во креирањето на 
програмите на националните и локалните медиуми. Ваквиот начин ќе помогне информациите да бидат разбирливи и 
достапни до младите. Потребна е поддршка од страна на локалните и националните власти кои ќе го помогнат 
функционирањето на медиумите (печатени и електронски) во кои работат млади луѓе, а нивните програми се наменети за 
таа целна група. На овој начин ќе се зголеми присуството на младите во медиумите, креирајќи можности за нивно 
изразување и учество во изработката на информации презентирани преку медиумите.  
Информатичките и комуникациските технологии можат да понудат нови можности за информирање и овозможување на 
учество на млади луѓе. Тие можат да се користат за размена на широк спектар на информации. 
Евидентна е потребата од воспоставување на Младински информативни центри, на локално и национално ниво, со кои ќе 
се осигура еднаков пристап во обезбедување на квалитетни информации кои ќе ги задоволуваат потребите на младите 
луѓе. Во таа насока е и истакната и потребата за создавање механизми кои ќе обезбедат непречено информирање на 
младите, со информации кои се од нивни интерес, што е клучниот елемент со кој ќе се подобри информирањето на 
младите. 

5.6.2 Цели за приоритетот младинско информирање 

 
Општа цел 
Континуирано се создаваат можности за подигнување на нивото на информираност на младите и подобрување на 
пристапот до информации. 
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Воспоставени се механизми за подобрување на пристапот до информации за младите на локално и национално 
ниво. 
 
Активностите во оваа област се однесуваат на подобрување на информираноста преку креирање на интернет алатка 
информативен веб портал, отворање на медиум – младинско радио и воспоставување на Младински информативен центар 
на национално ниво со цел да се промовираат начините за информирање на младите и да се укаже на постоечката 
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законска регулатива од областа. Исто така се предвидуваат и акции за подобрување на содржините за младите во 
националните и локалните медиуми. 
 
Специфична цел 2:  
 
Еднаков пристап до информации на младите од руралните средини, маргинализираните групи млади и младите од 
етничките заедници.  
 
Во втората цел предвидени се акции за вклучување на младите од руралните средини, маргинализираните групи млади и 
младите од етничките заедници  преку обезбедување на алатки за нивно информирање. Планирано е воспоставување на 
инфо точки во руралните средини, подготовка на печатен информатор, информирање на младите за можностите за 
добивање информации, подготовка на содржини за потребите на младите од етничките заедници. Еден дел од 
активностите за информирање се однесуваат и на вклучување на младите со пречки во развојот.  
  
Специфична цел 3: 
 
Подобрен е имиџот на младите луѓе во медиумите. 
 
За реализација на оваа цел планирани се медиумски активности преку кои би се презентирале позитивните вредности и 
квалитети на младите луѓе. Исто така се предвидува и обука на новинари кои известуваат за младински прашања. 

5.7 Приоритет Култура 

5.7.1 Информација за состојбата во областа 

 
Според тековните состојби во областа на културата младите генерално недоволно учествуваат во рецепцијата и 
создавањето на културните продукти. Постои апатија и незаинтересираност за културната понуда. Мал е бројот на случаи 
во кои институциите иницираат вклучување на младите во дизајнирањето на културните настани со што би се зголемила 
нивната информираност, но и учество во културните активности. Особено е голем јазот за можности за учество во 
културните случувања помеѓу луѓето кои доаѓаат од поголемите градски средини и руралните населени места. Постоењето 
на повеќе стратегии не кореспондира со преземањето на активни мерки и случувања во пракса.  
 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  29 

 

Континуирано се појавува проблемот на интерсекторска комуникација, соработка која може да резултира со зголемен 
интерес за културата и културните продукти и оптимално искористување на ресурсите и капацитетите. Особено е 
поразително што професиите од областа на културата се на најниско скалило во вреднувањето на пазарот на трудот, па 
оттука произлегува многу слабиот интерес на младите за професионално ориентирање во уметничките и културните 
професии. Лошата стратегија на културниот менаџмент предизвикува константна некомпетитивност во однос на останатите 
области и професии. Како пречка во учеството на младите во културниот живот  се јавува и недоволната информираност,  
оттука потребата за конзистентен систем на информирање за културните настани и случувањата од културата. Од 
круцијална важност за активно учество на младите во културниот живот е обезбедувањето на финансиска поддршка на 
долгорочен план.  
 
Исто така како посебен приоритет се јавува потребата за развој на културата на локално ниво и поддршка на младинските 
здруженија кои работат на полето на културата. Поддршката не треба да значи само финансирање туку и вложување во 
човечките ресурси, обезбедување на простор и техничка опрема. 

5.7.2 Цели за приоритетот култура 

 
Општа цел 
Младите активно учествуваат во културниот живот преку изразување на нивниот креативен потенцијал.  
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Активно се обезбедува поддршка за проекти од културата создадени  од младите. 
 
Во рамки на оваа цел предвидена е поддршка на културни проекти кои се подготвени од млади луѓе. Проектите кои би се 
поддржувале би се однесувале како на културните така и на субкултурните потреби. За да се овозможи понатаму 
соодветна имплементација на проектите предвидени се обуки за младите луѓе од областа на културниот менаџмент.  
 
 
 
 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  30 

 

Специфична цел 2: 
 
Активно се дава поддршка на младите таленти кои творат во областа на културата. 
 
Во овој дел се вклучени активности за стимулирање и промоција на младите луѓе, идентификување и стипендиска 
поддршка на млади таленти кои творат во областа на културата. Иста така предвидено е да се даде и финансиска 
поддршка на проектите. 
 
Специфична цел 3: 
 
Зајакната култура на толеранција меѓу младите. 
 
Со цел подобрување на културната толеранција помеѓу младите од различни култури и етникуми планирано е да се изготви 
посебна програма за културна толеранција која ќе опфати проекти со кои би се промовирало зајакнување на навиките за 
почитување на културата на другите. Истовремено преку оваа програма би се подобрило и знаењето на  припадниците на 
различните култури за различните вредности и културни карактеристики. 
 
Специфична цел 4: 
 
Подобрен е културниот живот во руралните средини. 
 
Со активностите од оваа цел се прави обид за рестартирање на културниот живот во руралните средини преку понуда на 
културни манифестации во голем број рурални општини.  
 
Специфична цел 5: 
 
Обезбедена адекватна застапеност на младите во културните институции. 
 
Активностите во оваа цел се насочени и кон младите но кон културните институции со цел погледите и идеите на младите 
да се вклучат во културната понуда. Исто така се обрнува внимание и на вклучувањето на младинските ставови во 
процесите на креирање на културни политики во земјата. 
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5.8 Приоритет Локална младинска работа 

5.8.1 Информација за состојбата во областа  

 
Младинското учество во локалните заедници не е на задоволително ниво. Во одредени единици на локални самоуправи 
(ЕЛС) може да се забележи интерес за поддршка на младински активности, но во одредени случаи  малите капацитети на  
ЕЛС се причина за немоќ да помогнат во зголемувањето на младинското учество.  Во најголем дел,  ЕЛС воопшто немаат 
интерес  за силна  поддршка на младинските здруженија и неформални групи. Во рамките на ЕЛС нема одредено буџетски 
линии специфично за младите и за младински активности. Најчеста форма на поддршка и соработка од страна на ЕЛС е 
преку обезбедување на простор, односно канцеларии за потребите на Граѓанските здруженија или НВОи. Перцепцијата на 
локалните авторитети за младите дополнително ја влошува состојбата со младинско учество. Најчесто кај возрасните тие 
претставуваат извор на проблем и немоќ за спроведување на промени во општеството.  
 
Досегашното искуство со ЕЛС се сведува на декларативна поддршка, со избегнување на било какви обврски кои што 
произлегуваат од таа соработка или партнерство. Единствената корист која што ја гледаат ЕЛС е сопствената можност за 
промоција и подобрување на имиџот на ЕЛС дека се отворени за соработка  со граѓаните и граѓанските здруженија. 
Транспарентноста е само лажно претставување на залагањето на ЕЛС кои го користат за креирање на слика на совршена 
состојба за нивната работа. Информациите кои ги обезбедуваат ЕЛС  имаат недостаток на податоци за: бројот на активно 
вклучени организации и бројот на млади кои се директно инволвирани во тие активности. 
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5.8.2 Цели за приоритетот локална младинска работа 

 
Општа цел 
Зголемено и активно учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната 
заедница. 
 
Специфични цели 
 
Специфична цел 1: 
 
Подобрен асоцијативниот живот на младите луѓе. 
 
Активностите насочени кон исполнување на оваа цел опфаќаат акции, механизми за информирање, едукации и тренинг 
програми од областите животна средина, здравје на младите и учество на младите заради збогатување на нивниот 
асоцијативен живот. 
 
Специфична цел 2: 
 
Зголемено активно учество на младите преку развој на локални младински стратегии. 
 
Во рамки на оваа цел се планира институционализација на младинската работа и младинските активности на локално ниво 
преку инволвирање и соработка на младите и младинските здруженија со општината. Клучни активности во рамки на оваа 
цел се изготвувањето на акционен план за подготовка на локални младински стратегии и поддршката за подготовка на 
стратегиите.   
 
Специфична цел 3: 
 
Подобрена финансиска и материјална состојба на националните и локалните младински здруженија на граѓани. 
 
Планираните активности во оваа цел опфаќаат доделување конкретна финансиска, материјална и поддршка во градење 
капацитети на младинските здруженија на локално ниво. 
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6. Табеларен приказ на акционите планови според приоритети 

6.1 Табела – Акционен план за приоритетот образование 

   

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Социјална интеграција на 
младите преку образовниот 
процес (формално и 
неформално образование) 

    

Активност 1.1 
Стимулирање на волонтерска 
пракса на младите луѓе 
 

-Зголемен број на активни 
млади луѓе кои волонтираат во 
организации и институции 
-Доследно спроведување на 
Законот за волонтерство 
-Волонтерска работа за време 
на спроведување на 
образовниот процес 
-Поголема соработка и 
одговорност со Здруженијата 
на граѓани 

-Споредбени податоци 
за % на активни млади 
на возраст од 16-30 
години кои волонтираат  

12 месеци МТСП, 
Здруженија на 
граѓани, 
Претставници од 
младински 
здруженија на 
граѓани, здруженија 
кои што работат на 
женски прашања и 
здруженија на 
граѓани за 
претприемништво 

Активност 1.2 
Изготвување на Стратегија за 
поддршка на талентирани 
млади и Стратегија за млади 
лица со посебни потреби 

-Изготвена Стратегија за 
поддршка на талентирани 
млади 
-Изготвена Стратегија за млади 
лица со посебни потреби 

-Усвоена Стратегија на 
седница на Влада 

До Декември 2009 
година 

МОН, БРО, 
Центар за стручно 
образование и 
обука, 
Здруженија на 
граѓани кои работат 
со лица со посебни 
потреби, МТСП 
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Активност 1.3 
Спроведување на 
национална кампања за 
промоција на позитивните 
вредности и постигнувањата 
во образованието 

-Промовирани позитивни 
вредности и постигнувања во 
образованието 
-Подигната свест за 
позитивните вредности во 
образованието 
-Минимум две средби на 
годишно ниво со цел зголемена 
соработка помеѓу училиштата и 
факултетите 

- Број на локални и 
национални медиуми 
кои ја емитуваат 
кампањата 
- Број на емитувања  
-Споредбени податоци 
за % на подорување на  
успехот поведението на 
учениците 
-Број на организирани 
средби помеѓу 
училиштата и 
факултетите  

До Декември 2009 
година 

МОН, БРО 
Државни и 
приватни 
Универзитети во 
РМ, 
Основни и средни 
училишта во РМ, 
ЕЛС, ЗЕЛС, 
Центар за стручно 
образование и 
обука 

Активност 1.3.1 
Спроведување на локални 
акции со родители за 
подигнување на свеста за 
вклучување на нивните деца 
во образовниот процес 

Родителите се проактивни во 
однос на вклучување на децата 
во образованиот систем 

-Број на локални акции 
-Број на родители 
опфатени со акциите 
-Споредбени податоци 
за бројот на деца кои се 
вклучени во 
образованиот процес 

Јануари-Декември 
2009 година 

ЕЛС, МОН, 
Комисија за односи 
меѓу заедниците, 
Основни и средни 
училишта, МТСП 

Активност 1.4 
Организирање на семинари 
од мултиетнички карактер за 
основно и средно 
образование со цел 
социјална интеграција на 
младите во образовниот 
процес 

-Зголемена меѓуетничка 
толеранција и разбирање меѓу 
младите 
 - Намален број на меѓуетнички 
конфликти за 20% во средини 
со мешан етнички состав 

- Број на меѓуетнички 
конфликти средини со 
мешан етнички состав 

2009 година МОН, Здруженија 
на граѓани, БРО, 
Центар за стручно 
образование и 
обука, 
Основни и средни 
училишта, ЕЛС 

Активност 1.5 
Формирање на фонд за 
поддршка на посети  со цел  
размена искуства на 
училиштата  и факултетите 
од различни региони 

- Обезбедена согласност МФ 
на РМ 
-Донесена одлука од МОН за 
формирање на фонд  
-Зајакната меѓурегионална 
соработка на училиштата и 
факултетите 

-Висина на средства 
алоцирани во фондот 
-12 остварени 
соработки 

2009-2010 учебна 
година 

МОН, АМС, 
Министерство за 
Финансии, 
ЕЛС,ЗЕЛС 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  35 

 

Активност 1.6 
Организирање на спортски 
лиги на национално ниво во  
основно, средно и високо 
образование 
 
 

- Формирани 4 лиги во 
различни спортови 

  -3% намалени конфликтни   
ситуации кај младата популациja  
-Зголемена заинтересираност 
за 5% кај младите за спортски 
активности 
 -Зголемена социјална 
интеграција на младите   

- Број на формирани 
лиги во различни 
спортови 

  -% на конфликтни   
ситуации кај младата 
популациja  
-Споредбени податоци 
за бројот на 
заинтересирани млади 
за спортски активности 

2009 АМС, МОН, 
ЗЕЛС,ЕЛС, 
Училишта 

Цел 2: 
Зголемено учество на 
младите во креирањето и 
имплементирањето на 
образовниот процес 

    

Активност 2.1 
Изготвување на 
информативни материјали 
преку кои учениците и 
студентите  ќе се запознаат 
со своите права и обврски 

- Испечатени 350 000 флаери  
-Испечатени 350 000 брошури  
-50% од студентите се 
информирани  
-70% од учениците  се 
информирани 

- Број на испечатени  
флаери  
- Број на испечатени  
брошури  
-% од студентите кои се 
информирани  
-% од учениците  кои се 
информирани  

Јануари-Јуни 2009 
година 

МОН, Училишта, 
Факултети, 
НСУМ,СУМ, 
БРО, ЕЛС 

Активност 2.2  
Формирање на фонд за 
поддршка за програмското 
работење на 
средношколските, 
студентските и младинските 
здруженија  
 

-Обезбедена согласност МФ на 
РМ 
-Донесена одлука од МОН за 
формирање на фонд  
-Реализирани 40% програми на 
средношколските студентските 
и младинските здруженија 

- Висина на средствата 
обезбедени во фондот и 
нивна намена 
-% на реализација на  
програмите  

Март-Декември 
2009 година  

МФ, МОН 
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Активност 2.3 
Вклучување на учениците во 
стручните органи на 
образовните институции со 
30% родова застапеност 

-Изготвени и усвоени  акти со 
кои обезбедуваат вклученост 
на учениците  во стручните 
органи   
-30% застапеност на учениците 

-Содржина на усвоените 
акти во сите институции 
- % на застапеност на 
учениците 

2009 година МОН, Основни и 
средни училишта 
ЕЛС, ЗЕЛС 

Активност 2.4 
Вклучување на  студентите во 
процесот на донесување на 
одлуки во  сите органи и тела  
на управување на 
институциите со 30% и 
соодветна родова 
застапеност 

-Изготвени и усвоени  акти кои 
обезбедуваат вклученост на 
студентите во сите органи и 
тела  на управување на 
институциите  
-30% застапеност на 
студентите 

-Примена на усвоените 
акти во сите институции 
-% на застапеност на 
студентите 

2009 година МОН,Универзитети 
во РМ, Студентски 
здруженија, 
Национална 
Студентска Унија 
на Македонија 

Активност 2.5 
Зајакнување на 
материјалните и човечките 
ресурси на ученичките и 
студентските здруженија 

- Зголемен број на 
активни членови во 
организациите за 10% 
 - Подобрена управна и 
извршна структура 
- Воведени стандарди за 
менаџмент во организациите 
-60% од годишните програми 
се реализирани 

-Број на 
активни членови во 
организациите  
-Број на организации 
кои ја реформирале 
структурата 
-Број на организации во 
кои структурата 
функционира 
-% на реализираност на  
годишните програми  

2009 година Средношколски,   
студентски и 
младински 
организации 

Активност 2.6 
Активно вклучување на 
младите во креирањето и 
имплементацијата во 
општинските стратегии за 
образование 

-Младите учествуваат со 15 % 
во општинските тимови за 
развој на образованието 

-% на млади вклучени 
во општинските тимови 
за развој на 
образованието  

 2009 година ЕЛС, ЗЕЛС, БРО, 
Центар за стручно 
образование и 
обука 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  37 

 

Активност 2.7 
Изготвување на акти со цел  
регулирање  на начинот на 
формирање и 
функционирање на 
средношколска унија 
 

-Изготвени и усвоени акти за  
регулирање  на начинот на 
формирање и функционирање 
на средношколска унија 
-Воспоставени внатрешни 
процедури во  средношколска 
унија 
- Подобрена управна и 
извршна структура 
- Воведени стандарди за 
менаџмент 

-Содржина на усвоените 
акти и процедури 
- Број на 
активни членови во 
унијата 
 

Јануари-Јуни  2009 
година 

СУМ во 
координација со 
општините и МОН 

Активност 2.8 
Формирање на фонд за 
финансиска поддршка за 
изработка и одржување на 
национален образовен веб 
портал 

- Обезбедена согласност од 
МФ на РМ 
-Донесена одлука од МОН за 
формирање на фонд 
-Изработен и редовно 
ажуриран национален 
образовен веб портал 

- Висина и намена на 
обезбедената сума во 
фондот 
- Коментари на 
посетителите за веб 
порталот  
-Број на посети  

Јануари-Април 
2009 година  

МОН,  
Министерство за 
информатика 

Цел 3: 
Промовирање и 
обезбедување еднакви 
можности за образование 
на младите со цел 
поттикнување на нивниот 
индивидуален развиток 

    

Активност 3.1 
Изготвување на Стратегија за 
поддршка на социјално 
загрозени млади за 
образовни цели 

-Изготвена Стратегија за 
поддршка на  социјално 
загрозени млади 

-Усвоена Стратегија на 
седница на Влада 

Март - Август 2009 
година  

МТСП во 
координација со 
МОН, ЕЛС, ЗЕЛС 
младински 
здруженија на 
граѓани и 
социјалните 
партнери 
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Активност 3.2 
Изготвување на програма за 
дооформување на 
образование  
(основно и средно) 

-Изготвена програма за 
дооформување на 
образованието  

-Усвоена програма на 
седница на Влада 

Јануари-Декември 
2009 година  

МОН, БРО, 
Центар за стручно 
образование и 
обука, 
Центар за 
образование на 
возрасни, МТСП, 
АВРМ, ДЗС 

Активност 3.3 
Изготвување на анализа и 
проценка на постоечката 
состојба во студентските  и 
средношколските домови 

-Изготвена физибилити студија 
за состојбата во студентските и 
средношколските домови  
- Донесен предлог буџет за 
капитални инвестиции за 
студентските и 
средношколските домови 

- Висина на средства 
доделени во предлог 
буџетот за капитални 
инвестиции за 
студентските и 
средношколските 
домови 

Март-Декември 
2009 година 

МОН, ЕЛС, 
Студентски  и 
средношколски 
здруженија 

Активност 3.4 
Организирање на обуки за 
младински  лидери со 
соодветна родова 
застапеност 

-Зајакнати капацитети кај  
младински  женски лидери 

-Број на одржани обуки 
-Број на обучени млади 
девојки 

2009 година Здруженија на 
граѓани 

Активност 3.5 
Изготвување на анализа за 
потребите и можностите на 
млади со пречки во развојот 
во образовните процеси 

-Изготвена анализа за 
потребите и правата на 
младите со пречки во развојот 
- Утврдени потреби на правата 
на младите со пречки во развој  
-Набавка на специјални уреди 
за децата со посебни потреби 
(компјутер за секое дете) 
 

-Број на набавени 
специјални уреди за 
децата со посебни 
потреби (компјутер за 
секое дете) 

 

Април-Декември 
2009 година 

БРО, МОН, МТСП 
Центар за стручно 
образование и 
обука, 
Здруженија на 
граѓани кои што 
работат со деца со 
посебни потреби, 
Здруженија на 
граѓани кои работат 
на пристапна 
информатичка 
технологија за лица 
со посебни 
потреби, 
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Министерство за 
информатичка 
технологија 

Активност 3.6 
Ревидирање на критериумите 
за вклучување на деца со 
посебни потреби во редовна 
настава (инклузија) 

-Прифатени и применети 
измени и дополнувања во 
законот за средно образование  
-Проширување на тим 
(вклучување на дефектолози 
во наставниот процес) 

-Содржина на измените 
и дополнувањата во 
законот за средно 
образование  
- Број на 
идентификувани и 
вклучени дефектолози 
во тимот 

Април-Октомври 
2009 година 

МОН 
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6.2 Табела – Акционен план за приоритетот младинско самовработување 

   

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Поголема конкурентност на 
младите на пазарот на 
трудот преку политика на 
сеопфатно образование и 
обука согласно потребите 
на пазарот на трудот  

 
 
  

   

Активност 1.1 
Поголема информираност на 
младите лица за можности за 
обуки за квалификација и 
доквалификација согласно 
потребите на пазарот на 
трудот преку соработка на 
АВРМ со училиштата, 
институциите за обука, 
социјалните партнери и 
младинските здруженија 

-Зголемување на бројот на 
млади лица опфатени со обуки 
за доквалификација и 
преквалификација 
-Професионална ориентација 
на младите 
-Утврдени потребите на 
младите лица 

-Број на побарани 
услуги од страна на 
невработени млади 
лица 
-Број на посетеност на 
настани во врска со 
вработување 

 
 

2009 година АВРМ во соработка 
со  училиштата, 
институциите за 
обука, социјалните 
партнери, 
младинските 
здруженија и 
Центарот за 
стручно 
образование и 
обука 

Активност 1.2 
Организирање на настани со 
младинските здруженија за 
промовирање на услугите кои 
ги обезбедува АВРМ 
 

-Поголема заинтересираност 
на младите за активно барање 
работа 
-Искористување на услугите и 
можностите кои ги дава АВРМ 

-Број на побарани 
услуги во АВРМ од 
страна на млади 
невработени лица 
-Број на лични 
биографии оставени на 
веб страната на АВРМ 
-Посетеност на веб 
страната на АВРМ 

На секои три 
месеци 

Младинските 
здруженија  во 
соработка со АВРМ 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  41 

 

Активност 1.3 
Обезбедување на 
финансиска поддршка на 
младите заради 
заокружување на нивното 
формално и неформално 
образование 
 

-Искористување на средства на 
странски грантови наменети за 
младинско вработување 
-Формиран фонд за 
финансиска поддршка 
-Обезбедена финансиска 
поддршка 

-Број на учесници во 
формалното и 
неформалното 
образование 
-Број на лица кои се 
стекнале со 
дополнителни знаења и 
вештини 

Јануари-Февруари 
2009 година 

МОН, МТСП, АВРМ 
во соработка со 
Центарот за 
стручно 
образование и 
обука 

Активност 1.4 
Обуки за подготвување на 
предлог проекти за 
потенцијалните апликанти за 
грантовите шеми за 
влучување на младите лица 
на пазарот на труд во 
рамките на ИПА фондовите  

-Подобрени вештини на 
учесниците за подготовка на 
проекти во рамки на ИПА 
програмите 
 
 

 

-Број на подготвени 
предлог проекти 
-Број на успешни 
предлог проекти 

 

2009 година МТСП во 
координација со 
СЕП 

Активност 1.5 
Обуки за управување со 
проекти (проектен менаџмент) 
за непрофитабилните 
организации чии активности се 
насочени кон поддршка на 
интеграцијата на  младите луѓе 
на пазарот на труд 

-Подобрени вештини на 
учесниците за управување на 
проекти  

-Број на непрофитни 
организации вклучени 
во обуките 

2009 година Тренинг центри, 
здруженија на 
граѓани, МТСП и 
АВРМ 

Активност 1.6 
Стимулирање на           
практиканство на младите 
невработени со средно и 
универзитетско образование, 
без работно искуство 

-Здобивање на работно 
искуство и можности за 
вработување 
-Зголемени знаења и вештини 
кај младите  
-Остварени непосредни 
контакти со работодавачите 

-Број на вклучени 
практиканти  
-Број на вработени 
преку волонтерска 
пракса 

2009 година МТСП, здруженија 
на граѓани, 
МОН 
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Цел 2: 
Инициран развој на 
младинско 
претприемништво 

    

Активност 2.1 
Кампања за поттикнување на 
свеста кај младите за 
претприемништво  
 

-Промовирање на позитивни 
примери 
-Подигнување на свеста кај 
младите за самостојно 
решавање на проблемот со 
невработеност  
-Вклученост на младински 
асоцијации во спроведувањето 
на кампањата 

-Број на регистрирани 
деловни субјекти од 
млади 
-Број на вклученост на 
младинските асоцијации 

2009 година АМС, 
МОН, 
Училишта 

Активност 2.2  
Организирање на обуки за 
претприемништво 
 

-Обучени млади лица за 
изготвување на бизнис план 
-Обучени млади лица за 
отпочнување и водење на 
сопствен бизнис 
-Зголемен интерес на младите 
за обуки  

-Број на лица кои ги 
посетиле обуките 
-Број на лица кои 
отпочнале сопствен 
бизнис 

 

2009 година АМС, АППРМ и 
други јавни и 
приватни 
провајдери, 
МОН, 
Училишта 

Активност 2.3 
Обезбедување на почетен 
грант за поддршка за 
започнување на сопствен 
бизнис и формализирање на 
веќе отпочната дејност 

-Зголемување на вработеноста 
-Зголемување на бројот на 
претприемачите 
-Намалување на сива 
економија 

-Број на неформални 
дејности кои преминале 
во формални  
-Број на нови 
регистрирани 
работодавачи 

Јануари-Март 2009 
година 

МТСП и АВРМ 

Активност 2.4 
Поттикнување на мобилноста 
на младите лица за 
вработување на локално ниво 

-Зголемена мобилност на 
младите во поглед на 
доброволна промена на работа 
(работно место) на локално 
ниво и национално ниво 
 -Зголемени можности за 
вработување на младите во 
местото на потекло (мобилност 
од место на вработување 

-Број на млади лица кои 
се вратиле во своето 
родно место врз основа 
на вработување 
-Број на млади лица кои 
оствариле вертикална 
промена на работното 
место (унапредување) 
  

2009 година Единици на 
локална 
самоуправа, 
здруженија на 
граѓани за млади,  
АМС 
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Скопје – кон место на ново 
вработување во Македонија) 
-Зголемен број на млади со 
вертикално напредување во 
рамките на правното лице кое 
ги вработува 

 

Активност 2.5 
Организирање на локални 
саеми за вработување на 
млади лица  

-Остварени непосредни 
контакти помеѓу 
работодавачите и 
невработените 
-Зголемување на 
комуникативноста и 
самодовербата на 
невработените 
-Взаемна информираност за 
понудата и побарувачката 

-Број на организирани 
локални саеми 
-Број на направени 
интервјуа со 
невработените 

2009 година 
 
 

Единици на локална 
самоуправа, АВРМ, 
АМС 

Активност 2.6 
Обезбедување на 
финансиска поддршка за 
континуирани активности на 
здруженија на граѓани и 
асоцијации насочени кон 
решавања на проблемот на 
невработеност на младите 
лица 

-Зголемување на вработеноста 
-Зголемен број на програми за 
поттикнување на вработување, 
имплементирани од граѓански 
здруженија и асоцијации 
-Поголема сигурност за 
започнување на сопствени 
бизниси 
-Креирање на нови работни 
места 

-Број на нововработени  
-Број на организирани 
настани 
-Број на започнати 
програми 

Јануари-Февруари 
2009 година 

Агенција за млади 
и спорт 
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Цел 3: 
Зголемено вработување на  
млади лица на локално 
ниво согласно потребите на 
пазарот на трудот преку 
изработка на локални 
акциони планови 

    

Активност 3.1 
Изготвување база на 
податоци за понудата и  
побарувачката на пазарот на 
трудот за младите на локално 
ниво 

-Утврдена фактичка состојба за 
потребата на пазарот на трудот 
-Изготвена база за понуда и 
побарувачка 

- Податоци за 
потребите од знаење и 
вештини 
-  Податоци за понудата 
на вештини и 
квалификации 
-Број на понуди и 
побарувачки вклучени 
во базата 

2009 година АВРМ – центри за 
вработување,  
ЗЕЛС, Единици на 
локална 
самоуправа 

Активност 3.2 
Утврдување на активни мерки 
за подобрување на 
вештините согласно 
потребите на локално ниво  

-Зголемување на 
конкурентноста на младите на 
пазарот на трудот 
-Зголемување на 
продуктивноста на работењето  

-Број на невработени 
лица кои се стекнале со 
дополнителни вештини 
согласно потребите на 
пазарот на трудот 
-Број на вработувања 
-Проширување на 
дејноста на 
претпријатието и на 
претприемачот 

Јануари-Март 2009 
година 

АВРМ-центри за 
вработување, 
Единици на 
локална 
самоуправа 
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Цел 4: 
Поголема едуцираност, 
зајакната материјална и 
финансиска состојба на 
ранливи групи на млади 
лица  

    

Активност 4.1 
Изработка на програми за 
обуки 

-Подготвени се програми за 
обуки кои функционираат и 
според кои се обучуваат 
младите лица од ранливите 
групи 

-Број на обучени лица 2009 година МТСП, 
АВРМ 

Активност 4.2 
Изработка на програми за 
субвeнционирање 

- Подготовени се програми за 
субвенционирање кои се 
користат од фирмите   
-Поголем број вработени лица  
од ранливите групи 

- Споредбени 
податоци за број на 
вработени лица од 
ранливите групи 

2009 година МТСП, 
АВРМ 

Активност 4.3 
Професионална ориентација 
и доквалификација за лицата 
со посебни потреби 

-Зголемен број на обучени 
млади лица со посебни 
потреби 

-Број на обучени лица 2009 година МТСП, 
АВРМ 
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6.3 Табела – Акционен план за приоритетот Квалитет на живеење 

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Подобрена е спортската 
инфраструктура и 
овозможено е нејзино 
правилно одржување 
користење 

    

Активност 1.1 
Изградба на повеќе видови 
на спортски објекти (сали, 
базени, тениски игралишта, 
куглани, голф терени, карпи 
за искачување и друго) 
 

-Изградени 10 нови спортски 
објекти 
-  Формирани 10 нови 
спортски клубови 
-3 спортски објекти 
прилагодливи за 
неафирмирани спортови 
-10% зголемена посетеност 
на спортските објекти 
 
 
 

-Број на нови спортски објекти 
-Број на  нови спортски 
клубови 
-Број на спортски објекти 
прилагодливи за 
неафирмирани спортови 
-% на посетеност на 
спортските објекти 
 

2009 година АМС, Сектор 
спорт 

Активност 1.2 
Информирање на младите и 
промовирање на сите 
видови спортски активности 
 

30% информирани млади 
-52 спортски емисии(1 
неделно) 
-100 емитувања на ТВ спот на 
национален медиум (3 
месеци) 
-100.000 флаери преку дневен 
печат (1 недела)  
-200 презентации (годишно) 
 

-% на информирани млади 
-Број на спортски емисии 
-Број на емитувања на ТВ спот 
на национален медиум           
(3 месеци) 
-Број на дистрибуирани 
флаери преку дневен печат   
(1 недела)  
- Број на одржани презентации 
(годишно) 

2009 година МОН, АМС, 
Младински 
здруженија 
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Активност 1.3 
Поволни можности за 
користење на спортските 
објекти (унифицирана 
минимална цена за 
користење на спортските 
објекти) 

- За 20% поголема 
искористеност на спортските 
објекти 

-% на искористеност 2009 година Влада на РМ, 
ЕЛС, 
Јавни 
претпријатија за 
стопанисување 
со спортски 
објекти 

Активност 1.4 
Поддршка на млади луѓе 
кои покажуваат  посебен 
талент во одреден спорт 

-Поголеми резултати на 
младите талентирани во 
спортот 
 

  - Број на млади луѓе кои 
добиле фондови за поддршка 
на нивните спортски таленти 
 

2009 година АМС 

Активност 1.5 
Поттикнување на 
приватниот сектор за 
поддршка во спортот 
(популарни и помалку 
популарни) 

-Финансиска помош од 
приватниот сектор 
- 10% поголема финансиска 
поддршка за спортските 
здруженија 
-Нови даночни олеснувања за 
приватниот сектор  
 

-% на финансиска поддршка 
за спортските здруженија 
-Измени и дополнувања на 
Законот за донации и 
спонзорства 

2009 година Министерство за 
финансии 
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ЦЕЛ 2: 
Зголемено е 
почитувањето и 
толеранцијата помеѓу 
младите луѓе преку 
активности за 
надминување на културно 
етничките разлики и 
согледување на 
заедничките интереси на 
младите луѓе, 
проширување на нивните 
погледи  и можности во и 
надвор од земјата 

    

Активност 2.1 
Конференција за 
олеснување на визниот 
режим 
 
 

-Олеснување на процедурите 
за   визниот режим за 
младите  
-Организирана конференција 
за мобилност на младите 
-Усвоена декларација, 
испратена до меѓународните 
организации и амбасади 
-Учество на претставници од 
Европската Унија 

-Број на потпишани спогодби 
- Број на  учесници на 
конференцијата 
-Број на учесници – 
претставници од ЕУ 

 
 

Март–Јуни 2009 
година 

Младински 
здруженија, 
АМС, 
Национална 
агенција за 
европски 
образовни 
програми и 
мобилност 

Активност 2.2  
Организирање на 
манифестации од 
мултикултурен и уметнички 
карактер  за зближување на 
младите од различно 
етничко потекло вклучувајќи 
ја и родовата еднаквост 

-12 театарски изведби во 12 
поголеми градови  
-4 концерти  
-Работилница во 5 градови 
-Иницирани 5 заеднички 
проекти 
-Зголемена соработка помеѓу 
младите од различно етничко 
потекло 

-Број на театарски изведби во  
поголемите градови  
-Број на концерти  
-Број на работилници 
-Број на иницирани заеднички 
проекти 
 

2009 година Министерство за 
култура, 
младински 
здруженија 
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Активност 2.3 
Организирање на акции од 
јавен интерес (ден на 
дрвото)  
 

-Пошумување на опожарените 
места 
-Пошумување на градските 
површини 
- 2.000.000 засадени дрвца 
-100.000 садници 
 

-Број на засадени дрвца 
-Број на садници  

Јануари- Март 
2009 година 

Влада на 
Република 
Македонија, 
ЈП „Македонски 
шуми“ – 
Скопје,ЕЛС,  
Еколошки 
здруженија 

Активност 2.4 
Организирање на акции од 
јавен интерес - ден на 
екологијата (Чистење на 
градските површини и 
Засадување на украсни 
садници на локално ниво во 
училишта, градинки, 
паркови) 

-10.000 млади вклучени во 
чистење на градските 
површини 
-400.000 засадени украсни 
садници 
 

-Број на млади вклучени во 
чистење на градските 
површини 
- Број на засадени украсни 
садници 

Март 2009 година Младински 
здруженија, 
Еколошки 
здруженија, 
Министерство за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

Активност 2.5 
Промовирање на 
волонтерската работа како 
можност за усовршување на 
младите луѓе 

-30% млади луѓе се 
информирани и спремни да 
волонтираат 
-200 организирани 
работилници 

-% на млади луѓе кои се 
информирани и спремни да 
волонтираат 
-Број на организирани 
работилници 

2009 година Младински 
здруженија 
 

Цел 3:  
Зголемена 
институционална 
поддршка на младите и 
семејствата како основна 
клетка за социјализација 
на младите луѓе 

    

Активност 3.1 
Формирање на мобилни 
стручни тимови во 
училиштата за 

-Континуирана поддршка за 
младите во училиштата 
-10 отворени центри 
-Соработка со отворените 

-% на посетеност на 
отворените центри од  млади 
луѓе 
 - Број на отворени центри 

2009 година Министерство за 
образование, 
Единици на 
локална 
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институционална помош и 
советување на младите 
 

центри во општините 
-Соработка со  младински 
организации 
-Зголемена соработка со 
семејствата 

самоуправа 

Активност 3.2 
Отворање на центри за 
лица кои биле изложени на 
било каков тип со посебен 
осврт на семејно насилство 

-Континуирана поддршка за 
младите  
-10 отворени центри во 
општините 
-Отворени центри во 
општините и СОС линии 

-% на посетеност на 
отворените центри од  млади 
луѓе 
- Број на отворени центри на 
национално ниво 

2009 година МТСП, 
Единици на 
локална 
самоуправа, 
Младински 
здруженија, 
Министерство за 
внатрешни 
работи 

Активност 3.3 
Отворање на центри за 
помош и поддршка на 
самохрани родители 
 

-10 центри на национално 
ниво 
- Поголеми познавања кај 
самохраните родители за 
одржување на семејство 
- Зајакната самодоверба кај  
родителите  

-10 центри на национално 
ниво 
- Број на одржани едукации 
- Број на корисници на 
центрите 

 

2009 година МТСП, 
Единици на 
локална 
самоуправа 

Активност 3.4 
Поддршка на деца без 
родители и нивно 
згрижување 
 
 

- 2 комплетно обновени   и  
модернизирани постоечки 
домови  
-Обезбедена помош при 
образовниот процес 
-Поголема поддршка на 
децата по напуштањето на 
домот 

-Број на комплетно обновени, 
модернизирани домови 
- Споредбени податоци за број 
на доделени  стипендии 
- Број на едукации на децата  

 

2009 година МТСП 
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Активност 3.5 
Отворање на центри за 
поддршка на млади со 
пречки во развојот 

- 2 отворени центри 
- Започната реализација на 
програми за социјализација 

- Број на отворени центри 
- Видови активности за 
ресоцијализација и нивна 
фреквентност 

2009 година МТСП, 
Единици на 
локална 
самоуправа, 
младински 
здруженија 

Активност 3.6 
Кампања за еднаквост на 
жената и мажот во 
семејството  
 
 
 
 

-Организирана конференција 
со присуство на 100 учесници 
од релевантни институции и 
млади луѓе 
-Започната реализација на 
програми за взаемно 
почитување и за воспитување 
на децата 
-Реализирани 4 Семинари за 
борба против насилство во 
семејството со по 30 учесници 

-Број и структура на 
учесниците на конференцијата 
- Видови активности за  
взаемно почитување и за 
воспитување на децата 
- Број на организирани 
семинари 
- Број на учесници на 
семинарите 
 

2009 година Младински 
здруженија, 
МТСП 
Единици на 
локална 
самоуправа 

Активност 3.7 
Активирање на служби за 
семејно советување во 
центрите за социјална 
работа 
 

-4 пати во текот на годината 
во советување на млади во 
училиштата 
-Намалено девијантно 
однесување кај младите 
- Помал број на конфликти во 
семејствата  

-Број на реализирани 
советувања во училиштата 
- Споредбени податоци за % 
на  девијантни однесувања кај 
младите 
- Споредбени податоци за 
бројот на конфликтни 
семејства 

2009 година МОН, МТСП, 
Здруженија на 
жени, Младински 
здруженија на 
граѓани, МВР 



__________________________________________________Акционен план за имплементација на Националната Стратегија за Млади на Република Македонија__  52 

 

6.4 Табела – Акционен план за приоритетот Здравство и превенција 

 

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Подобра информираност, 
однесување и поголеми 
знаења на младите во однос 
на нивното физичко  и 
ментално здравје 

    

Активност 1.1 
Унапредување и соодветно 
спроведување на училишната 
програма во делот физичкото 
образование 
 

-Подобрена психофизичка 
спремност кај младите 
- Унапредена и применета 
програма за физичко 
образование 

-50 % од школската 
младина го поминале 
Куперов 12мин теренски 
тест  

2009  година Министерство за 
образование, 
Училишта во 
соработка со 
Министерството 
за здравство  

Активност 1.2 
Промотивна кампања за 
правилна исхрана и заштита 
од болести поврзани со 
исхраната кај младите 
 

- Намален број на млади со 
анемија и со антропометриски 
индикатори за нарушена 
(зголемена/намалена) телесна 
тежина 
 - Зголемен % на млади  кои 
имаат еден оброк во текот на 
посетување на наставата  
- Зголемен % на млади кои 
практикуваат училишен оброк 
- Зголемен % на млади кои 
усвоиле здрави навики во 
исхраната и практикуваат 
редовна физичка активност 
 
 

- Број на млади со 
анемија и со 
антропометриски 
индикатори за нарушена 
(зголемена/намалена) 
телесна тежина 
- Број на млади со 
прекумерна телесна 
тежина 
-Број на млади кои 
консумираат брза храна 
и засладени пијалаци 
-Број на млади со 
пореметување во 
исхраната (анорексија и 
булимија) 

2009 година МЗ, РЗЗЗ, 
Училишта, Завод 
за здравствена 
заштита на мајки 
и деца 
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Активност 1.3 
Промоција за користење на 
услуги за превенција на 
дентален кариес во ПЗЗ преку 
информативни кампањи 

-Зголемен број на млади кои 
посетуваат стоматолошки 
установи за редовен преглед и 
превенција 
- Намален број на 
стоматолошки интервенции  

-Број на стоматолошки 
интервенции  

2009 година МЗ сектор 
стоматологија, 
РЗЗЗ, 10 Заводи 
за здравствена 
заштита 

Активност 1.4 
Промоција за примена на 
вакцини за хепатит Б, А и ХПВ 

-Зголемен број на 
информирани млади за 
достапноста на вакцината и 
нејзината корисност 
- Младите користат бесплатни 
ПАП тестови и бесплатни 
вакцини за хепатит А, Б и ХПВ 

-Процент на млади кои 
примиле вонредни 
вакцини 

2009 година МЗ и РЗЗЗ, Завод 
за здравствена 
заштита на мајки 
и деца 

Активност 1.5 
Рано препознавање на 
ментални нарушувања кај 
младите (депресија и 
суицидалност) 

- Зголемен број млади кои 
побарале навремена помош од 
соодветни установи 

-Број на пријавени 
случаи 

2009 година МЗ, Завод за 
ментално                                                                                            
здравје, Клиника 
за психијатрија – 
оддел за 
адолесценти  
адолесцентна  
психијатрија 

Цел 2: 
Зајакната превенција од 
ХИВ/СИДА, унапредено 
сексуално и репродуктивно 
здравје на младите 

    

Активност 2.1 
Обука за тренери за врсничка 
(peer) едукација за сексуално и 
репродуктивно здравје и 
планирање на семејство во кои 
ќе бидат задолжително 
вклучени обата пола 
 

-Поголем број обучени 
врснички едукатори 
 - Обучени 300 peer едукатори 
во текот на годината 
- Националната мрежа на peer 
едукатори е проширена 

- Број на обучени peer 
едукатори 

2009 година ЗГ, РЗЗЗ, 10 
Заводи за 
здравствена 
заштита 
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Активност 2.2 
Обука на врснички (peer) 
едукатори за сексуално и 
репродуктивно здравје, 
вклучително ХИВ/СИДА/СПИ 

-Зголемување на бројот на 
обучени тренери за peer 
едукација  
- Обучени 60 тренери за peer 
едукација во текот на годината 
според принципот на 
регионална застапеност 
- Самоодржливост на мрежата 
на peer едукатори 

- Број на обучени машки 
и женски тренери 
според принципот на 
регионална застапеност 

2009 година ЗГ, РЗЗЗ 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита, 
Единици на 
локална 
самоуправа 

Активност 2.3 
Спроведување на peer 
(врснички) едукативни 
активности, кое што вклучува и 
дистрибуција на кондоми за 
млади во образовниот систем, 
млади во социјални и вон 
социјални установи  

-Опфатени 12.300 млади со 
едукативните активности 
- Зголемување на бројот на 
опфатени млади луѓе во 
едукативни активности, во 
образовните институции, но и 
во и вон социјалните установи 

- Број на млади 
опфатени со 
едукативните 
активности 
- Споредба на нивото на 
информираност на 
младите 
 

2009 година ЗГ, РЗЗЗ 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 2.4 
Изработка и дистрибуција на 
едукативни брошури 

- Изработени 5 вида брошури 
во текот на годината  
- Зголемена достапност на 
едукативните материјали 
-Дистрибуирани 61.500 
брошури 

- Број на изработени 
материјали 
- Вид и содржина на 
изработени материјали 
- Број на дистрибуирани 
материјали  

2009 година ЗГ, РЗЗЗ, 10 
Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 2.5 
Дистрибуција на бесплатни 
кондоми  
 

-Зголемена достапност на 
кондомите помеѓу младите 
луѓе 
- Засилена дистрибуција на 
кондоми 
-Дистрибуирани 500.000 
бесплатни кондоми на млади 
луѓе во текот на годината 

- Број на дистрибуирани 
кондоми 

2009 година ЗГ, РЗЗЗ, 10 
Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 2.6 
Обезбедување на услуги за 
доброволно, доверливо, 
советување и тестирање 

-Зголемување на бројот на 
советувани и тестирани млади 
луѓе 
-Опфатени 1100 млади луѓе во 

 - Број на млади луѓе 
опфатени во 
стационарните центри 
за ДДСТ 

2009 година 13 Центри за 
ДДСТ (Клиника за 
инфективни 
болести, РЗЗЗ, 
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(ДДСТ) во стационарни центри  стационарните центри за 
ДДСТ 

  Бит Пазар и 10 
ЗЗЗ) 

Активност 2.7 
Обезбедување на услуги на 
теренско доверливо, 
доверливо советување и 
тестирање (ДДСТ)  

-Зголемување на бројот на 
советувани и тестирани млади 
луѓе 
-Опфатени 500 млади со 
теренско ДДСТ во текот на 
годината 

-Број на млади 
опфатени со теренско 
ДДСТ во текот на 
годината 

2009 година ЗГ, Министерство 
за здравство, 
РЗЗЗ 

Активност 2.8  
Подигнување на степенот на 
информираноста на младите 
луѓе за превенција од 
ХИВ/СИДА/СПИ преку 
медиумска кампања 
 
 

-Повисока информираност за 
превенција од ХИВ/СИДА/СПИ 
помеѓу младите луѓе 
- Спроведена 1 медиумска 
кампања во текот на годината 

- Број на промотивни 
активности 
- Број на млади кои 
учествувале на 
активностите 

2009 година Министерство за 
здравство, РЗЗЗ, 
Завод за мајки и 
деца, 
Министерство за 
образование, 
Биро за развој на 
образование, 
МТСП, UNICEF, 
UNAIDS, UNFPA, 
ЗГ 

Активност 2.9 
Организирање на масовни 
младински настани за 
промоција на превенција на 
ХИВ/СИДА/СПИ  
 
 

- Повисока информираност за 
превенција од ХИВ/СИДА/СПИ 
помеѓу младите луѓе 
-Спроведени 5 младински 
масовни настани во текот на 
2009 
 

-Број на реализирани 
младински масовни 
настани во текот на 
годината 
 - Број на млади кои 
учествувале на 
активностите 

2009 година Министерство за 
здравство, РЗЗЗ, 
Завод за мајки и 
деца, 
Министерство за 
образование, 
Биро за развој на 
образование, 
МТСП, UNICEF, 
UNAIDS, UNFPA, 
ЗГ 

Активност 2.10 
Подигнување на степенот за 
свеста од потребата од 
редовни 

- Повисока информираност кај 
младите луѓе за придобивките 
од редовна посета на 
гинеколог/уролог и 

-Број на организирани 
настани 
- Број на млади кои 
учествувале на 

2009 година Министерство за 
здравство, РЗЗЗ, 
Завод за мајки и 
деца, 
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гинеколошки/уролошки 
прегледи и користење на 
контрацептивни средства 
 
 

користењето на контрацепција 
- Спроведена 1 кампања во 
текот на годината 
-Реализирани едукативни 
работилници во училиштата 
 

активностите 
- Број на дистрибуирани 
брошури 

Министерство за 
образование, 
Биро за развој на 
образование, 
МТСП, UNICEF, 
UNAIDS, UNFPA, 
ЗГ, 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита 

Цел 3: 
Зајакната превенција, 
третман и рехабилитација на 
болестите на зависности кај 
младите (дроги, алкохол и 
тутун) 

    

Активност 3.1 
Национална СОС  линија за 
дрога и психоактивни 
супстанции   
(24 часовно работно време со 
излегување на работа на 
терен)  
 
 

- Повисока информираност кај 
младите 
-Обезбедена соодветна 
поддршка и медицинска помош 
-Поголема информираност за 
постоењето на СОС линијата 
- 1000 јавувања во текот на 
годината 
- 200 интервенции на терен 

-Број на јавувања  во 
текот на годината 
-Број на интервенции на 
терен  

2009  година МЗ, ЗГ 

Активност 3.2 
Изработка на интернет страна 
за дроги преку која ќе се 
оствари однос со јавноста (PR)  

-Поставена и активна интернет 
страна 
-20 000 посети на годишно 
ниво  

-Број на посети на веб 
страната 
- Коментари за 
содржината на веб  

2009 година МЗ, ЗГ 

Активност 3.3 
Изработка на информативни 
материјали наменети за 
зголемување на свеста и 
информираноста на општата 
популација (брошури, флаери, 

-Поголема достапност на 
информативни материјали до 
младата популација 
-50 000 брошури за дроги 
-25 000 брошури за алкохол 
-25 000 брошури за тутун  

- Број на дистрибуирани 
брошури 
- Вид на дистрибуирани 
брошури 
- Вид на дистрибуирани 
материјали 

2009 година ЗГ, РЗЗЗ, 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита 
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постери) -200 000 флаери  
-10 000 постери 

Активност 3.4 
Спроведување на Кампања во 
училиштата насочена кон 
младата популација за 
превенција од зависност од 
тутун 

-Изработени и емитувани, ТВ и 
Радио спотови  
-Гостувања во  медиуми  
-Остварени предавања на 
одделенски часови во 
основните и средните 
училишта 
-Одржани родителски средби 
-Гостување во медиуми 
-Остварени средби на 
стручните служби со 
родителите, родителски 
средби и теренски посети 
(родителски совети) 

-Број на емитувања на 
спотовите 
-Број на гостувања 
-Број на одржани часови 
-Број на одржани средби 
-Број на гостувања 
-Број на остварени 
средби 

2009 година МЗ, ЗГ, РЗЗЗ, 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита, МОН, 
БРО 

Активност 3.5 
Едукација за подигнување на 
свеста за ризиците од 
пушењето и изложеноста на 
тутунскиот чад кај младите 

-Повеќе информирани и 
едуцирани млади за штетните 
последици од тутунот  

-Број на одржани 
едукативни настани  

2009 година МЗ , ЗГ, РЗЗЗ, 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 3.6 
Медиумска кампања насочена 
кон младата популација за 
превенција од зависност од 
алкохол 

-Изработени и емитувани ТВ и 
Радио спотови  
-Гостувања во  медиуми  
 

-Број на емитувања на 
спотовите 
-Број на гостувања 
 

2009 година МЗ, Здруженија 
на граѓани, РЗЗЗ, 
10 Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 3.7 
Едукација за подигнување на 
свеста за ризиците од 
алкохолот кај младите 

-Повеќе информирани и 
едуцирани млади за штетните 
последици од алкохолот  

-Број на одржани 
едукативни настани  

2009 година МЗ , ЗГ, РЗЗЗ, 10 
Заводи за 
здравствена 
заштита 

Активност 3.8 
Отворање на нови центри за 
третман на зависници од дроги 
(ММТ, Drug free)  

-Навремен и подобрен третман  
-Зголемена достапност до 
институциите 
 

-Број на ново отворени 
центри 
 

2009 година МЗ, ЗГ, ЕЛС 
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Активност 3.9 
Овозможување на повеќе 
видови на третман за 
супституциони терапии  

-Ефективен третман 
прилагоден на индивидуални 
потреби 
 

-Број на воведени нови 
програми со 
супституциони терапии  

2009 година МЗ, ЗГ, Биро за 
лекови  

Активност 3.10 
Ставање на позитивна листа 
на опијатни антагонисти 

-Намалена цена 
-Поголема достапност   
 

-Еден опијатен  
антагонист ставен на 
листа  

2009 година МЗ, Фонд за 
здравство, Биро за 
лекови  

Активност 3.11 
Отворање на дневни центри за 
превенција, третман и 
рехабилитација, како и за 
детоксикација  од алкохолот и 
дроги 

- Навремен и подобрен 
третман 
-Зголемена достапност до 
институциите 

-Број на ново отворени 
центри  

2009 година МЗ, ЕЛС, ЗГ,  
МТСП  

Активност 3.12 
Утврдување на фармаколошки 
терапии за престанување со 
злоупотреба на алкохолот 

-Ефективен третман 
прилагоден на индивидуални 
потреби 
 

-Број на воведени нови 
програми со 
супституциони терапии  

2009 година МЗ, ЗГ  

Активност 3.13  
Дообука и дообразување на 
млади стабилизирани 
зависници од дроги и други  
ПАС 

-Повеќе реинтегрирани 
стабилизирани зависници  

-Број на дообучени 
млади зависници 

2009 година МОН, МЗ, ЗГ, 
ЕЛС, 
Центар за 
образование на 
возрасни,Центар 
за стручно 
образование 

Активност 3.14 
Кредитирање на вработување 
на стабилизирани дообучени 
млади зависници 

- Повеќе ресоцијализирани 
стабилизирани зависници  
-Поголема дестигматизација  

-Број на ново вработени 
на стабилизирани млади 
зависници 

2009 година Министерство за 
економија,  
МТСП, Стопанска 
комора, стопански 
субјекти,  
ВРМ 
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Цел 4: 
Зајакната превенција од 
повреди кај младите 

    

Активност 4.1 
Кампања за Унапредување на 
знаењата и однесувањата на 
младите во сообраќајот 

-Доследно почитување на 
законот за безбедност во 
сообраќајот 
-Намален број на повреди кај 
млади учесници во сообраќајот 

-Број на сообраќајни 
незгоди кои ги 
направиле млади луѓе 
 

2009 година МОН, МВР,РЗЗЗ, 
ЗГ и Црвен крст  

Активност 4.2 
Кампања за НЕ поседување на 
ладно или огнострелно оружје 
кај младите  

-Доследно почитување на 
законот за оружје  
- Намален број на конфликти 
помеѓу младите, во кои е 
употребувано оружје 

- Број на конфликти 
помеѓу младите, во кои 
е употребувано оружје 

2009 година МВР 

Активност 4.3 
Кампања за почитување на 
мерките за безбедност во 
сообраќајот 

-Доследно почитување на 
законот за безбедност во 
сообраќајот  
- Намалени повреди на млади 
луѓе, директни или индиректни 
учесници во сообраќајот 

- % на повреди на млади 
луѓе, директни или 
индиректни учесници во 
сообраќајот 

2009 година МВР, РЗЗЗ, 10 
Заводи за                          
здравствена 
заштита 

Активност 4.4 
Воведување на мерки за 
професионално организирање 
на чуварски служби во 
училиштата, интернати, 
студентски домови и детски 
домови 

-Доследно почитување на 
законот за оружје 
-Подобрен и транспарентен 
процес за воспоставување  
професионално организирани 
чуварски служби во 
училиштата 
-Намален број на конфликти во 
училишни простории 

- Број на конфликти во 
училишни простории  

2009 година ЕЛС, МВР, 
Министерство за 
економија 

Активност 4.5 
Кампања за забрана на 
точење и продавање на 
алкохол на малолетници 

-Повеќе опфатени и 
информирани младите за не 
консумирање на алкохол  
- Намален број на млади кои 
направиле прекршочни и 
кривични дела под влијание на 

-Број на млади кои 
направиле прекршочни 
и кривични дела под 
влијание на алкохол 

2009 година МЗ, ЗГ, ЕЛС 
РЗЗЗ, 10 Заводи 
за здравствена 
заштита 
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алкохол 

Активност 4.6 
Кампања за превенција на 
интерперсонално насилство 
кај млади – bullying  

-Зголемување на свеста за 
проблемот на 
интерперсоналното насилство 
кај младите 
-Намалено насилно 
однесување кај младите 

-Намален број на жртви 
на bullying 
-Намален број на 
предизвикувачи на 
bullying 
-Намален морбидитет и 
морталитет од насилна 
смрт (bullying) кај 
младите 

2009 година РЗЗЗ, 
Министерство за 
здравство, 10 
регионални ЗЗЗ 
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6.5 Табела -  Акционен план за приоритетот Партиципација на младите 

 

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Поголема информираност и 
мотивација на младите 
активно да учествуваат на 
сите нивоа во и во сите 
форми на општествениот 
живот 

    

Активност 1.1 
Кампања за промоција на 
потребата од младинско 
учество со посебен акцент на 
зголемено активно учество на 
младата жена во процесите на 
донесување на одлуки 

- Испечатени 350 000 флаери  
-Испечатени 350 000 брошури  
-50% од младите се 
информирани 
-Организирани 30 локални и 
регионални настани  
-Подигната јавна свест на 
младите на сите нивоа во 
општествениот живот 
-Презентирани успешни 
примери 

-Број на испечатени 
флаери  
-Број на испечатени  
брошури  
-%од младите кои се 
информирани 
-Број на организирани 
локални и регионални 
настани  

2009 година Влада на РМ 

Активност 1.2  
Финансиска поддршка на 
национални и локални 
младински здруженија за 
нивното административно и 
програмско работење 

-Воспоставени 15 
функционални развојни 
програми на младинските 
здруженија 
-Зголемен процент на членство 
на младите 

-Број на развојни 
програми 
-Споредбени податоци 
за % на членство на 
младите во младинските 
здруженија 

Јануари 2009 
континуирано до 
2015 година 

Влада на РМ, 
Министерство за 
финансии (2% 
од игри на 
среќа) 
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Активност 1.3 
Отворање на канцеларии за 
поддршка и промоција на 
младинското учество и 
волонтерство 

-15 Отворени канцеларии 
-Промовирани вредности на 
младинското учество и 
волонтерската работа      
 
  

-Број на отворени 
канцеларии 
-Посетеност на 
канцелариите  
- Број на млади кои се 
пријавиле како 
волонтери во 2009 

2009 година ЕЛС, АМС, 
Влада на РМ 

Цел 2: 
Создадени се услови 
учество на младите во 
процесите на донесување  на 
одлуки на национално и 
локално ниво 

    

Активност 2.1 
Измени и дополнување на 
законот за ЛС 
 

-Обезбедено учество на 
младите во процесот на 
донесување на одлуки кои се 
однесуваат на младите, преку 
промени во законот за ЛС 
-15 Вработени државни 
службеник, задолжен за 
младински прашања во 
општините 
-Одржани 3 јавни расправи по 
предлог измените на законот 
-Учество на најмалку 2 
претставници на младински 
организации во работните 
групи по предлог измените на 
законот 

-Усвоени измени и 
дополнувања на законот 
за ЛС 
- Број на вработени  
државни службеници во 
општините, задолжени 
за младински прашања 
- Број на јавни расправи 
-Број на  претставници 
од младинските 
здруженија  во 
работната група  

 

Јануари-Декември 
2009 година 
 

АМС, 
Министерство за 
ЕЛС, ЗЕЛС 

Активност 2.2 
Измени и дополнувања во 
изборниот законик за 20% 
застапеност на млади лица на 
изборните Листи 

-Обезбедено 20 % учество на 
младите во парламентот и 
советите на ЛС  
- Организирани јавни расправи 
со политичките партии 

-% на застапеност на 
листите за 
парламентарните 
избори и во советите на 
Локалната самоуправа 

Јануари-Јули 2009 
година 

АМС, 
Министерство за 
правда, 
ЗЕЛС, МЛС, 
Здруженија на 
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- Формирани структури како 
Младински совет или 
Младински парламент преку 
кои младите ќе имаат активно 
учество во решавањето на 
проблемите и прашањата 
врзани со предлозите и 
политиката на власта 

граѓани 

Активност 2.3 
Зајакнување на капацитетите 
на младински организации за 
младинско учество, правична 
застапеност на младите мажи 
и жени во процесите на 
одлучување 

-50 младински здруженија  
-Опфатени 100 членови од 
младински здруженија 
-Организирани 5 семинари 
-Организирани 10 обуки  
-100 компјутери 
-100 бироа 
-100 столици 
-100 печатачи  
-100 мулти-функционални 
апарати  

-Број на младински 
здруженија опфатени со 
поддршката 
-Број на членови од 
младински здруженија 
- Број на организирани 
семинари 
-Број на организирани 
обуки  
-Број на обезбедена 
техничка опрема  и 
канцелариски мебел 
распоредени според 
видот  

2009 година Влада на РМ, 
АМС, 
Младински 
здруженија на 
граѓани, 
здруженија  кои 
работат на 
женски 
прашања 
 

Активност 2.4 
Градење на капацитети на 
локалната и националната 
администрација за младинска 
политика 

-30 ЛС вклучени во процес на 
градење капацитети 
-30 јавни административци од 
државни институции обучени за 
младинска политика  
-Организирани 20 обуки 
 

-Број на општини 
вклучени ЛС 
-Број на јавни 
административци од 
државни институции 
-Број на организирани  
обуки 

2009 година Влада на РМ, 
АМС 
ЕЛС, ЗЕЛС 

Активност 2.5 
Формирање на комисија за 
млади при Собрание на Р.М 
 

-Формирана комисија за млади 
во Собрание на РМ со учество 
на претставници од младински 
здруженија и тоа: 
4 членови од Младински 
здруженија, 5 членови на 

-Број на вклучени 
членови според 
припадност на телата 
кои ги претставуваат  

Март-Декември 
2009 година 
 

АМС, 
Парламент 
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Парламент (до Локални избори 
2009 година), претставник од 
АМС, Национална комисија за 
изготвување на АП за 
имплементација на НСМ, 
Коалиција СЕГА  и Национална 
агенција за Европски образовни 
програми и мобилност 
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6.6. Табела – Акционен план за приоритетот Младинско информирање 

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Воспоставени се механизми за 
подобрување на пристапот до 
информации за младите на локално 
и национално ниво 

    

Активност 1.1 
Креирање на WEB портал за 
младинско информирање (пример 
www.mladinskiinformativencentar.org.mk) 
 
 
 
 
 

- Креиран  Web портал 
(Обезбеден домеин и хостинг 
на интернет) 
- Формиран тим за поддршка и 
уредување на порталот (1 веб 
мастер, 1 уредник на 
содржината, 2 преведувачи) 
- Воспоставена мрежа од 15  
локални информативни 
контакт лица за обезбедување 
на тековни информации од 
интерес на младите 
- 200 посетители дневно на 
веб порталот  
- Промовиран Web портал 
- Поставени линкови со 20 
младински организации, со 
Министерствата при Владата 
на РМ и со други владини 
институции 
- 150 000 флаери во дневни 
весници 
- Рекламирање со 150 
билборд постери, четири пати 
годишно   

- Број на локални 
информативни 
контакт лица 
(ангажирани во 
МИЦ)  
-Број на посетители 
дневно на веб 
порталот  
- Број на поставени 
линкови со 
Министерствата при 
Владата на РМ, со 
други владини 
институции и со  
младински 
организации  
- Број на флаери во 
дневни весници 
-Број на билборд 
постери за 
рекламирање и 
фреквенција на 
рекламирањето 

2009 година Влада на РМ, 
младински 
здруженија  

http://www.mladinskiinformativencentar.org.mk/
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Активност 1.2 
Формирање и поддршка на 
Национален Младински Центар (МИЦ) 
 
 

-Формирани 15 МИЦ различни 
општини во РМ 
-Формиран тим од 3 члена за 
функционирање во секој МИЦ  
-Обезбедени и дисеминирани 
информации со вклученост на 
родовата компонента за: 
-Слободни работни места; 
-Образовни, рекреативни, 
културни институции и 
установи: 
-Остварување на социјални 
права; 
-мобилност; 
-Обука; 
-Преквалификација и 
патувања; 
-Спортско наградување; 
-Волонтирање. 

-Број на формирани 
МИЦ во различни 
општини во РМ 
-Број на членови во 
секој МИЦ  
-Број на посети на 
МИЦ 
- Вид на 
информации кои се 
бараат  
 

2009 година Влада на РМ, 
АМС, Локална 
самоуправа, 
младински 
здруженија 

Активност 1.3  
Промовирање на законите кои влијаат 
врз подобрување на младинското 
информирање вклучувајќи ја и 
родовата еднаквост 
 
 

- Одржани 50 трибини на 
локално ниво 
-Дистрибуција 150 000 флаери 
-Подготвени 50 000 брошури 
на стил,  разбирлив за 
младите - youth friendly 
(горните резултати  се за 
промоција на: *Закон за 
слободен пристап до 
информации од јавен 
карактер  
*Закон за еднакви можности 
*Закон за волонтерство) 
-зголемена информираност на 
младите 

-Број на одржани 
трибини на локално 
ниво 
-Број на 
дистрибуирани 
флаери 
-Број на подготвени 
брошури за 
промоција на 
законот за слободен 
пристап до 
информации (стил,  
разбирлив за 
младите - youth 
friendly)  

2009 година Министерство за 
правда, ЗЕЛС, 
ЕЛС и младински 
здруженија, 

  Комисија за 
заштита на правото 
на слободен  

  пристап до 
информациите  од 
јавен карактер 
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Активност 1.4  
Поддршка на националните и 
локалните медиуми за подобрување 
на квантитетот и квалитетот на 
содржини за млади 
 
 

-Неделни младински емисии 
на 2 Национални телевизии и 
10 локални телевизии 
-Неделни младински емисии 
на 2 Национални радија и 10 
локални радија 
-Изработен месечен 
Младински Информатор, во 
состав на постоечките дневни 
весници 
-10 % од младите во РМ ги 
следат младинските програми 

- Број на 
реализирани 
неделни младински 
емисии на 
Национални 
телевизии и 
локални телевизии 
-Број на неделни 
младински емисии 
на Национални 
радија и  локални 
радија 
- Број на 
информатори 
вклучени во 
дневните весници 
-% од младите во 
РМ кои ги следат 
младинските 
програми 

2009 година Совет за 
радиодифузија, 
Влада на РМ, 
АМС 

Активност 1.5  
Подготовка за отворање на младинско 
радио (опција, интернет радио) 
 

- Обезбедени просторни 
капацитети   
-Формиран тим за работа на 
младинското радио 
-Обезбедена техничка 
документација 
-Обезбедена техничка опрема 
 

-Број на членови во 
тимот 
- Карактеристики на 
обезбедениот 
простор 
- Вид на 
обезбедената 
техничка опрема 

Март-Декември 
2009 година 

Влада на РМ, 
АМС, младински 
организации  
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Цел 2: 
Еднаков пристап до информации на 
младите од руралните средини, 
маргинализираните групи млади и 
младите од етничките заедници 

    

Активност 2.1 
Информативни средби со младите за 
можности до пристап до информации 
 
 

-Одржани 168 средби со 
млади од руралните средини 
по 2 во секоја општина 
-Одржани 84 средби со млади 
од етничките заедници 
-Одржани 84 средби со млади 
со пречки во развојот 

-Број на средби со 
млади од рурални 
средини во секоја 
општина 
-Број на средби со 
млади од етнички 
заедници  
-Број на средби со 
млади со посебни 
потреби 

2009 година Младински 
здруженија,  
МТСП, ЕЛС  

Активност 2.2  
Зголемување на програми за млади со 
пречки во развојот  

-Реализирани програми за 
млади со пречки во развојот 
најмалку еднаш неделно на 
Македонска Телевизија 
- Реализирани радио  
програми за млади со пречки 
во развојот најмалку еднаш 
неделно на Македонско Радио 

-Број на емисии на  
Македонска 
Телевизија 
- Број на емисии на 
Македонско Радио  
- Фреквенција на ТВ 
и Радио емисиите  

2009 година Влада на РМ, 
Совет за 
радиодифузија 

Активност 2.3   
Зголемување на содржините присутни 
на медиумите за етничките заедници 
 

-Реализирани младински 
програми, на национална 
телевизија, за младите од 
етничките заедници најмалку 
два пати месечно 
-Реализирани младински 
радио програми за младите од 
етничките заедници  најмалку 
два пати месечно 
-Реализирани младински 
содржини во печатените 

- Број на младински 
програми текот на 
месецот на МТВ2 
- Број на радио 
програми во текот 
на месецот на МР 
програма на 
националностите 
-Број на младински 
содржини, во 
месецот во еден од 

2009 година Влада на РМ, 
Совет за 
радиодифузија 
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медиуми, за младите од 
етничките заедници најмалку 
два пати месечно 

печатени весници  
на јазиците од 
етничките заедници 

Активност 2.4 
Изготвување и дистрибуција на 
бесплатни примероци од „Младински 
информатор“ за млади од  руралните 
средини 

-Месечно Изготвени и 
дистрибуирани 10 000 
младински информатори за 
млади од рурални средини 
-10% зголемена 
информираност на младите 
од руралните средини 

-Број на 
дистрибуирани 
примероци месечно 
-Споредбени 
податоци за % на 
информирани 
млади од руралните 
средини 

2009 година АМС и Младински 
здруженија на 
граѓани 

Активност 2.5  
Отворање на Инфо точки во руралните 
средини (бесплатен пристап и обука за 
користење на интернет) 
 

-Отворени и функционални 15 
инфо точки со по 3 
персонални компјутери 
сместени во месни заедници 
или училишта 
-Зголемено ниво на 
информираност на младите 
од руралните средини 

-Број на соодветно 
опремени инфо 
точки опремени  
-% на младите од 
опфатените рурални 
средини се 
информирани преку 
инфо точките 

Мај-Декември 
2009 година 

Влада на РМ, 
АМС, ЕЛС, 
младински 
здруженија 

Цел 3: 
Подобрен е имиџот на младите луѓе 
во медиумите 

    

Активност 3.1  
Кампања за подобрување на имиџот 
на младите во медиумите (ТВ/радио 
спот, гостувања, билборди, светлосни 
билборди) 
 

-Позитивни промени во 
јавното мислење во однос на 
надминување на стереотипи и 
предрасуди за младите 
-180 емитувања ТВ спотови на 
3 национални телевизии 
-180 емитувања на радио 
спотови на 3 национални 
радија  
-30 гостувања на национални 
телевизии  
-30 гостувања на национални 
радија (два месеци) 

- Број на емитувања 
на ТВ спотови на 
национални 
телевизии 
-Број на  емитувања 
на радио спотови на 
национални радија  
- Број на гостувања 
на национални 
телевизии  
-Број на гостувања 
на национални 
радија (два месеци) 

Март-Април 
2009 година 

Влада на РМ, 
АМС, младински 
организации 
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-100 билборди  
-200 светлосни билборди  
-5% поголемо учество на 
младите во медиумите 

-Број на билборди  
-Број на светлосни 
билборди  
-Споредбени 
податоци за % на 
учество на младите 
во медиумите 

Активност 3.2 
Подготвување на ТВ емисии со 
презентација на успешни приказни за 
млади запазувајќи ја родовата 
еднаквост 

-Подготвени и реализирани 12 
ТВ емисии за млади (еднаш 
месечно) на национална 
телевизија 
-Подготвени и реализирани 6 
документарни филмови 
(успешни приказни) прикажани 
на национална телевизија 

-Број на ТВ емисии 
на национална 
телевизија 
-Број на 
документарни 
филмови кои ќе 
бидат прикажани на 
национална 
телевизија 

2009 година Влада на РМ, 
Совет за 
радиодифузија, 
младински 
организации 

Активност 3.3 
Обука на новинари  

-Сензибилизација на 
новинарите во однос на 
претставување на имиџот на 
младите во медиумите 
- 6 обуки за новинари на 
регионално ниво 

- Број на обуки за 
новинари на 
регионално ниво 
- Број на учесници 
на обуките 

Јануари-Март  
2009 година 

Влада на РМ, 
младински 
организации 
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6.7 Табела – Акционен план за приоритетот Култура 

 
ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕНСКИ 

ПЕРИОД 
ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Активно се обезбедува 
поддршка за проекти од 
културата создадени  од 
младите 
 

 
 
  

   

Активност 1.1 
Културни младински 
проекти од областа на 
драмската, ликовната и 
музичко-сценската дејност 
и издаваштвото,  
запазувајќи родова 
еднаквост 

-Реализирани културни 
младински проекти  од 
областа на драмската  дејност 
-Реализирани културни 
младински проекти  од  
ликовната  дејност 
-Реализирани културни 
младински проекти  од 
музичко-сценската дејност 
- 20 драмски претстави 
- 15 ликовни изложби 
- 20 музичко – сценски 
активности 
 - 10 книги од млади автори 

- Број драмски претстави 
- Број на ликовни изложби 
- Број на музичко-сценски 
активности 
-Број на книги од млади 
автори 

2009 година Министерство за 
култура, младински 
организации, 
фондации, АМС,  
Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО  

Активност 1.2 
Субкултурни младински 
проекти и проекти кои 
поддржуваат нови медиуми 
и експериментален 
естетски израз 

-Реализирани  младински 
проекти на нови медиуми  
-Реализирани  младински 
проекти на експериментален 
естетски израз 
-10 младински проекти на нови 
медиуми и експериментален 
естетски израз 
 

- Број на младински проекти 
на нови медиуми и 
експериментален естетски 
израз 

 

2009 година Министерство за 
култура, младински 
организации, 
фондации, АМС,  
Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО 
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Активност 1.3 
PR поддршка на 
младинските културни 
проекти  

-Медиумска покриеност на 
младинските културни проекти 
-Јавноста запознаена со 
младинските културни проекти  
-30% од јавноста запознаена 
со младинските културни 
проекти 

-Присутност во 30% од 
медиумите 
-% од јавноста запознат со 
младинските културни 
проекти 

2009 година Медиуми, 
Министерство за 
култура, младински 
организации, 
фондации, АМС,  
Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО 

Активност 1.4 
Обука од областа на 
културниот менаџмент за 
креаторите на  
младинските проекти  

-10 реализирани обуки и 
тренинзи од областа на 
културниот менаџмент 
 - Подобрени знаења  од 
областа на културниот 
менаџмент 
 

-Број на  реализирани обуки 
и тренинзи од областа на 
културниот менаџмент 

2009 година Министерство за 
култура, младински 
организации, 
фондации, АМС,  
Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО 

Цел 2: 
Активно се дава 
поддршка на младите 
таленти кои творат во 
областа на културата 

    

Активност 2.1 
Стипендирање на млади 
таленти од областа на 
културата и уметноста  

-10 стипендирани млади 
таленти од областа на 
културата и уметноста 

- Број на доделени  
стипендии  

2009 година Министерство за 
култура 

Активност 2.2  
Финансиска поддршка на 
дебитантски премиерни 
изведби 

-10 реализирани  дебитантски 
премиерни изведби 
 

-Број на дебитантски 
премиерни изведби 

2009 година Министерство за 
култура, фондации, 
здруженија на 
граѓани 
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Цел 3: 
Зајакната култура на 
толеранција меѓу 
младите  

    

Активност 3.1 
Изработка на програма за 
јакнење на култура на 
толеранција 

-Изготвена квалитетна и 
остварлива програма за 
јакнење на култура на 
толеранција 

- Број на реализирани 
средби 
- Вид на содржини и 
активности вклучени во 
програмата 

2009 година Министерство за 
култура, 
здруженија на 
граѓани, експерти 

Активност 3.2 
Поддршка на проекти кои 
промовираат култура на 
толеранција 

- 5 реализирани проекти кои 
промовираат култура на 
толеранција 
 

-Број на реализирани 
проекти  

2009 година Министерство за 
култура, 
здруженија на 
граѓани, фондации 

Цел 4: 
Подобрен е културниот 
живот во руралните 
средини 

    

Активност 4.1 
Поддршка на младински 
проекти наменети за и од 
младите во руралните 
средини 

-Поддржани најмалку по еден 
младински проекти наменети 
за и од младите во руралните 
средини 

-Број на проекти 
реализирани  во секоја 
рурална општина каде што 
не функционира културна 
институција 

2009 година Министерство за 
култура, фондации 
и здруженија на 
граѓани 

Активност 4.2 
Збогатување на културната 
понуда за руралните 
средини  

- Одржување на културна 
манифестација најмалку 
еднаш во два месеца 

-Број на одржани културни 
манифестации  

2009 година Министерство за 
култура, ЗЕЛС, 
Министерство за 
локална 
самоуправа, 
фондации, ЗГ 
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ЦЕЛ 5: 
Обезбедена адекватна 
застапеност на младите 
во културните 
институции 

     

Активност 5.1 
Вклучување на младите во 
телата на културните 
институции  вклучувајќи ја 
и родовата еднаквост 

-Младите репрезентативно 
вклучени во процесот на 
креирање на културната 
политика 

-Број на институции со 
вклучени млади во 
управните и надзорните 
одбори 

2009 година Министерство за 
култура, ЗЕЛС, 
Министерство за 
локална 
самоуправа 
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6.8 Табела – Акционен план за приоритетот Локална младинска работа 
 

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНДИКАТОРИ 
ВРЕМЕНСКИ 
ПЕРИОД 

ОДГОВОРНОСТ 

Цел 1: 
Подобрен е 
асоцијативниот живот на 
младите луѓе 

 
 
  

   

Активност 1.1 
Организирање на 
едукативни програми за 
промоција на здрави 
животни стилови и 
соодветна родова 
застапеност 

-Реализирани 25 едукативни 
програми на локално ниво  
-Зголемена информираност 
за здрав животен стил            
(опфатени 25000 учесници) 

-Број на реализирани 
едукативни програми 
- Број на опфатени учесници 
на национално ниво 

2009 година Единици на 
локална 
самоуправа, 
МОН, АМС, 
Младински 
здруженија 

Активност 1.2 
Отворање на младински 
информативни центри во 
локалните заедници  
 

-Отворени 10 младински 
информативни центри 
-Зголемена информираност 
на младите за 10% за 
активностите кои се 
однесуваат на нив 

-Број на отворени младински 
информативни центри 
-Споредбени податоци за % 
на учество на младите во 
активностите 

2009 година Локална 
Самоуправа, 
Младински 
здруженија, 
АМС 

Активност 1.3 
Тренинг – програми за 
зголемено младинско 
учество 

-Организирани 15 тренинг – 
програми за локална 
младинска работа во 30 
општини 
-Превземени 2 иницијативи 
за учество на младите во 
локалната заедница  

-Број на тренинзи на локално 
ниво во 30 општини 
-Број на учесници по тренинг 
-Број на иницијативи 

2009 година Младински 
здруженија, 
АМС, 
Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО 
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Активност 1.4 
Акции за заштита на 
животната средина  

-Реализирани 4 акции 
-250 млади учесници од 
акција 
-Почиста животна средина  

-Број на акции на локално 
ниво во 30 општини 
-Број на млади учесници од 
акција 

2009 година Младински 
здруженија, 
Министерство за 
животна средина, 
АМС, 
Единици на 
Локална 
Самоуправа 

Цел 2: 
Зголемено активно 
учество на младите преку 
развој на локални 
младински стратегии 

    

Активност 2.1 
Изработка на акционен план 
за развој на локални 
младински стратегии 

-Формирана работна група 
од 12 члена за изработка 
-Одржани 8 работни средби 
-Изработен акционен план 

-Број на вклучени членови во 
групата  
-Број на работилници 
-Усвоен акционен план 

Јануари-Мај 
2009 година 

Влада на РМ, 
АМС, 
Младински 
здруженија 

Активност 2.2  
Формирање на посебни 
координативни тела за 
соработка со младинските 
здруженија 

-Формирани 15 
координативни тела 
-Дизајнирање и 
имплементирање на 25 
младински проекти 

-Број на формирани 
координативни тела 
-Број на нови младински 
проекти 

Мај-Декември 
2009 година 

Единици на 
локална 
самоуправа, 
Младински 
здруженија, 
АМС 

Активност 2.3 
Подготовка на водич за 
изработка на локални 
младински стратегии 

-Изработен водич за 
поддршка на локални 
младински стратегии 
-10% на превземени 
иницијативи за изработка на 
локални младински 
стратегии 

-Број на дистрибуирани 
водичи  
-Број на превземени 
иницијативи  

Јануари-Март 
2009 година 

АМС, 
Младински 
здруженија 

Активност 2.4 
Обука на ЕЛС и 
младинските здруженија  за 

-Зголемен капацитет на ЕЛС 
за креирање на млади 
политики 

-Број на обучени државни 
службеници од ЕЛС 
-Број на обучени млади од 

2009 година АМС, 
ЗЕЛС, 
Коалиција 
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изготвување на локални 
младински стратегии 

-Подигната свест за 
младинска политика 
-Зголемена соработка помеѓу 
младинските здруженија и 
ЕЛС 

младински здруженија СЕГА, 
Здруженија на 
граѓани 

Активност 2.5 
Креирање и поддршка за 
изготвување на локални 
младински стратегии 

- 10% од општините 
започнале со изработка на 
ЛМС 
- Обезбедена е финансиска 
поддршка од страна на 
Владата 

- Број на подготвени 
стратегии 
- Број на усвоени стратегии 
 

2009 година АМС, ЕЛС, 
Министерство за 
ЛС, ЗЕЛС,  
Влада на РМ  

Цел 3: 
Подобрена финансиска и 
материјална состојба на 
националните и локалните 
младински здруженија на 
граѓани 

    

Активност 3.1 
Финансиска поддршка за 
младинските здруженија 

-Доделени 30 грантови во 30 
општини 

-Број на доделени грантови 2009 година Министерство за 
финансии, 
ЕЛС, 
АМС,Влада на РМ 

Активност 3.2 
Материјална поддршка за 
младинските здруженија 

- Доделени 10 деловни 
простории во 10 општини 
-Обезбедена опрема за 10 
деловни простории (20 
Персонални компјутери, 
соодветна канцелариска 
опрема, 10 принтери, 
обезбеден бесплатен 
интернет пристап) 

-Број на доделени деловни 
простории  
- Број и вид на обезбедена 
опрема за 10 деловни 
простории  

2009 година Единици на 
Локална 
Самоуправа, 
АМС, 
Влада на 
Република 
Македонија 

Активност 3.3 
Организирање на тренинг – 
програми за потребите на  
младинските здруженија за 
организациите кои што 

-15 организации корисници 
на тренинг програмите 
- 12 – 18 учесници од секоја 
организација 

-Број на организации како 
корисници 
-Број на учесници од секоја 
организација 

2009 година Генерален 
секретаријат на 
Влада на РМ, 
Одделение за 
соработка со НВО, 
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делуваат на локално ниво АМС, 
Граѓански 
здруженија 

Активност 3.4 
Поддршка на националните 
младински организации 

-40% реализација на 
годишните планови и 
програми 
- Доделени 5 деловни 
простории  
-Обезбедена опрема за 5 
деловни простории (10 
Персонални компјутери, 
соодветна канцелариска 
опрема, 5 принтери, 
обезбеден бесплатен 
интернет пристап) 

-% на реализација на 
плановите и програмите 
-5 деловни простории 
-Опрема за 5 деловни 
простории (10 Персонални 
компјутери, соодветна 
канцелариска опрема, 5 
принтери, обезбеден 
бесплатен интернет пристап) 

2009 година Влада на РМ, 
АМС, 
Единици на 
Локална 
Самоуправа 
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7. Учесници во процесот на изготвување на Акциониот план за имплементација на Националната 
Стратегија за Млади 

7.1 Членови на Националната Комисија за изготвување на Акционен План за имплементација на Националната 
Стратегија за Млади 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Светлана Пинева Лазаревска Министерство за образование и наука 

2 Маџиде Бечирај Министерство за култура 

3. Јулијана Георгиевска Министерство за правда 

4. Лирие Елези Министерство за локална самоуправа 

5. 
Дејан Пановски 

Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

6. Лилјана Бојаџиевска Министерство за финансии 

7. 
Снежана Манчева 

Национална агенција за европски образовни 
програми и мобилност 

8. Сејди Џемаили Министерство за труд и социјална политика 

9. Љупчо Мицковски Општина Сопиште, ЗЕЛС 

10. Сашо Стефаноски Министерство за здравство 

11. Снежана Стефановска Агенција за млади и спорт 

12. Дарко Стефановски Министерство за внатрешни работи 

13. Ристе Шурбевски СПУКМ 

14. Катерина Георгиевска Младинска женска алијанса ИВКА Македонија 

15. Иван Штерјовски YMСА Македонија 

16. Христијан Јанкулоски ХОПС - Опции за здрав живот - Скопје 

17. Даниела Крстеска Младински Совет - Прилеп 

18. Владимир Ристевски Нова Парадигма - Битола 

19. Александар Кирковски YMKA - Македонија 

20. Никола Станкоски Волонтерски Центар - Скопје 
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7.2 Учесници во работната група за приоритетот Образование 
 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. 
 

Ристе Шурбевски 
Сојуз на студенти на Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

2. 
 

Александар Макаријоски 
Сојуз на студенти на Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

3. Душан Бекриќ Средношколска Унија на Македонија 

4. Себихан Демировски Ромаверзитас 

5. Тања Нелкоска Младински форум ОКО - Струга 

6. Ивица Цековски Y-PEER 

7. 
Александар Богатинов 

Организација на жените на Општина Свети 
Николе 

8. Валентина Паунковска З.Ж. Златно Доба - Виница 

9. Вики Симова З.Ж. Златно Доба - Виница 

10. Константин Христов Министерство за образование и наука 

11. 
Владо Талевски 

Сојуз на студенти на Универзитетот Св. Климент 
Охридски - Битола 

12. Цветанка Малческа О.У. Лазо Анѓелов - Скопје 

13. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.3 Учесници во работната група за приоритетот Младинско самовработување 

 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Анета Влахова Министерство за труд и социјална политика 

2. Сејди Џемаили Министерство за труд и социјална политика 

3. Бојана Илиевска Министерство за финансии 

4. Нада Кочовска 
Агенција за вработување на Република 
Македонија 

5. Весна Давидовска КСС 

6. 
 

Сања Бабушковска 
 

Конфедерација на работодавачи на Република 
Македонија 

7. Радојка Хелман Денковска Сојуз на синдикати на Македонија 

8. Иван Штерјовски УМСА Македонија 

9. Ненад Рашовиќ Сојуз на синдикати на Македонија 

10. Александар Андоновиќ Сојуз на синдикати на Македонија 

11. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.4 Учесници во работната група за приоритетот Квалитет за живеење 

 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Елена Џартовска 
Центар за неформално образование 
“ТРИАГОЛНИК“ - Скопје 

2. Константин Котески  Младински форум ОКО - Струга 

3. Магдалена Талеска Волонтерски центар - Скопје 

4. Златко Шурдовски Младински форум ОКО - Струга 

5. Катерина Георгиевски Младинска женска алијанса ИВКА Македонија 

6. 
 

Владимир Содиќ 
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

7. Дејан Гаџовски 
Министерство за животна средина и просторно 
планирање 

8. Димче Марковски Волонтерски центар - Скопје 

9. Симона Аиновска УМСА - Македонија 

10. Снежана Стефаноска Агенција за млади и спорт 

11. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.5 Учесници во работната група за приоритетот Здравство и превенција 
 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Даниел Калајџиески ЗГ ХЕРА - Скопје 

2. Дарко Соколов Црвен крст на Република Македонија 

3. Лазар Бундев ЗГ Доверба - Скопје 

4. Милорад Јеремиќ Центар за ментално здравје 

5. Сања Димовска Министерство за здравство 

6. Сандра Кузмановска UNAIDS 

7. Христијан Јанкулоски ХОПС - Опции за здрав живот 

8. Даница Дукас Организација на жени на Општина Свети Николе 

9. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.6 Учесници во работната група за приоритетот Партиципација на младите 
 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Верица Сековска НВО Ромско Сонце - Градско 

2. Даниела Крстеска Младински Совет - Прилеп 

3. 
 

Јулијана Витанова 
 

Институт за демократија, солидарност и цивилно 
општество 

4. Катерина Конеска Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 

5. Арсова Емилија ППЦ - Штип 

6. Љупчо Кец Мицковски Општина Сопиште, ЗЕЛС 

7. Елена Кочоска Полио плус - Скопје 

8. Јаневска Сања МОСТ - Скопје 

9. Дејан Атанасов Центар за психосоцијална и кризна акција - Скопје 

10. Снежана Манчева 
 

Национална агенција за европски образовни 
програми и мобилност 

11. Душан Томшиќ Министерство за труд и социјална политика 

12. 
 

Есма Адиловиќ 
 

Генерален секретаријата на Влада на Република 
Македонија 

13. Елизабета Крстевска Општина Сопиште 

14. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.7 Учесници во работната група за приоритетот Младинско информирање 

 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. 
 

Ерол Адемов 
Здружение за мултиетничко општество и човекови 
права 

2. Ленче Јанакиева Младински центар акција и различност 

3. Валентин Ѓуровски Агенција за електронски комуникации 

4. Владимир Ристевски ЗГ Нова Парадигма - Битола 

5. 
 

Дејан Крстанов 
Генерален Секретаријат на Влада на Република 
Македонија 

6. Игор Хаџиевски ЗГ ЛИНК - Битола 

7. Бранко Пешевски Волонтерски Центар - Скопје 

8. Јелена Стаменовиќ Македонско Радио - Радио Скопје 

9. Сениха Зејниловиќ Сојуз на организации на жени на Македонија 

10. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.8 Учесници во работната група за приоритетот Култура 
 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Александар Кирковски YMCA - Македонија 

2. Маја Ѓорѓевска Институт за развој на заедниците - Тетово 

3. Ирена Трајковска ССФЛФ - Скопје 

4. Маџиде Бечирај Министерство за култура  

5. Андреа Тевдовски             YMCA - Македонија 

6. Иле Масалковски Аурора 

7. Љубица Стефановска Министерство за култура 

8. Драгана Митровиќ Младински клуб - Штип 

9. Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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7.9 Учесници во работната група за приоритетот Локална младинска работа 
 

РЕДЕН 
БРОЈ 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
ИНСТИТУЦИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Љупчо Велковски Коалиција на младински организации СЕГА 

2. Аркин Јахији Министерство за труд и социјална политика 

3. Дамјан Спасовски ЛМО - Life 

4. Вишниќ Фикрет ЛМО - Life 

5. 
 

Лилјана Лазаревска 
Сојуз на студенти на Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј - Скопје 

6. Александар Богојевски Волонтерски Центар - Скопје 

7. Станкоски Никола Волонтерски Центар - Скопје 

8. Димче Марковски Волонтерски Центар - Скопје 

9.  Зоран Илиески Коалиција на младински организации СЕГА 
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8. Користена литература 

 
Документи подготвени од Владата на Република Македонија и надлежните министерства: 
 

 Национална Стратегија за Млади на Република Македонија 

 Национална стратегија за образование на Република Македонија и Акциони планови за имплементација на 

стратегијата 

 Стратегија за намалување на бројот на невработени 2006-2010 

 Програма за работа на Владата на Р.М. 2006-2010  

 Национална стратегија за вработување 2006-2010 

 Национален акционен план за вработување 2006-2010 

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување 2008  

 Повеќегодишна оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА ком Анализа на потребите од 

вештини на пазарот на трудот во Република Македонија 2007 година ) 

 Национален Акционен План за родова еднаквост 2007 – 2012 

 Програма за самовработување на 250 млади лица 

 Програма за поддршка за формализирање на постојни бизниси 

 Програма за подготовка за вработување  

 Стратегијата за здравје на млади 

 Стратегијата за контрола на тутун, алкохол, ментално здравје, ХИВ/СИДА, семејно насилство итн. 

 Националната Стратегија за превенција на семејно насилство и Акциониот план за нејзина имплементација 
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Документи подготвени од институциите на ЕУ: 

 White Paper on Youth од 2001 година 

 European Charter for Participation of Young People in the Local and Regional Life 

 European Youth Pact 2005  

 European Policies Concerning Youth: Addressing the Concerns of Young People in Europe – Implementing the European 

Youth Pact and Promoting Active Citizenship 

 Communication Promoting Young People’s Full Participation in Education, Employment and Society adopted by the 

Commission in September 2007 

 Council Resolution of 25 November 2003 on Common Objectives for Participation by and Information for Young People 
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