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Листа на кратенки

ЛМС - Локална Младинска стратегија-и
АП – Акционен план
КТ - Координативно тело
НСМ - Национална стратегија за млади
НВОи – Невладини организации
ЛС - Локална самоуправа
МИЦ - Младински информативен центар
УО – Училишен одбор
МП - Младински парламент
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СM – Совет на млади
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Вовед
Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА од 01 март 2011
година започнаа да го имплементираат проектот „Креирање на локални младински
стратегии“. Проектот се имплементираше во период од 8 месеци во 3 општини во
Република Македонија (Неготино, Велес и Дебар), а е финансиран од Програмата CIVICA
Mobilitas која ја спроведува Центарот за институционален развој, 3-те горенаведени
општини и Коалиција на младински организации СЕГА.
Целта на проектот “Креирање на локални младински стратегии“ е да се зголеми
активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот
живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии.
Во општина Неготино проектните активности ги спроведе Граѓанскиот центар за
превентива и ресоцијализација (ГЦПР), кој воедно е и членка на Коалицијата за
младински организации СЕГА.
Прокетните активности на терен се одвиваа во 4 фази, и тоа:

Со цел да се запази принципот на партиципативно учество но и успешно да се
имплементираат активностите беа формирани координативно тело и работна група за
изработка на ЛМС. Координативното тело го сочинуваа 5 члена (локален координатор претставник на организацијата кој го спроведува проектот, претставник на ЛС,
претставник од советот на општината и двајца претставници на локалниот НВО сектор).
По формирањето на телата беше организирана обука од страна на Коалицијата на
младински организации СЕГА за начинот на изработка на ЛМС. Улогата на
координативното тело беше да ги координира и насочува активностите во рамките на
проектот. Координативното тело во текот на својата работа имаше две работни средби.
Работната група е всушност телото кое беше задолжено за изработка на ЛМС и АП за
2012 година. Низ 6 работни средби, членовите на работното тело ги поставија
стратешките цели, како и активностите кои треба да се превземат за да се оствари
главната цел на стратегијата. Составот на работното тело е во прилог на документот.

2 Фаза: Истражување и анализа на ставовите на младите во општина Неготино
во однос на младинските потреби
На самиот почеток од реализација на проектните активности беше организирана фокус
група која имаше за цел да продускутира за проблемите на младите во општина
Неготино, но истовремено и да ги утврди приоритетите со чија помош ќе се надминат
проблемите со кој се соочуваат младите. Фокус групата беше составена од сите
засегнати страни во општината, а како резултат на нејзината дискусија се издвоија
следните приоритети:
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Младинско учество
Младинско информирање
Безбедност во училиштата

По добиените резултати од фокус групата се спроведе теренско истражување врз
репрезентативен примерок од 76 испитаници во општина Неготино, согласно податоците
од пописот во 2002 година. Целта на истражувањето беше потемелно да се истражат
проблемите на младите кои живеат во општина Неготино.
Собраните податоци од фокус групата и од теренското истражување беа основата за
изработка на студијата „Анализа на ставовите на младите во општина Неготино по однос
на младинските потреби“, а истата претставуваше основа за понатамошната работа.

3Фаза:Креирање на ЛМС
Врз основа на „Анализа на ставовите на младите во општина Неготино по однос на
младинските потреби“, работната група започна со изготвување на ЛМС со сите нејзини
составни делови. Имено за трите приоритети беа поставени цели, специфични цели и
стратегии. Низ 4 работни средби членовите ја подготвија ЛМС и истата беше дадена на
разгледување на координативното тело.

По изготвување на ЛМС следниот чекор беше изготвување на АП за првата година од
имплементацијата на стратегијата. Во две работни средби членовите на работното тело
ги поставија активностите кои што треба да се реализираат во првата година од
имплементацијата на ЛМС.
Со завршувањето на АП беше комплетиран целиот документ и како таков беше
проследен до КТ на понатамошно разгледување, со цел да се добие мислење и
коментари за истиот.
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Анализа на состојбата
Профил на општината
Општината Неготино е лоцирана во централниот дел од Република Македонија, во
областа на средното Повардарие. Му припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна
природна средина му припаѓа на Тиквешко - вардарски регион. Го зафаќа источниот дел
од Тиквешката Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југоисток се граничи со
Демир Капија. Се граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче,
на југ со Кавадарци, на запад со Росоман и на северозапад со Градско. Општина
Неготино се наоѓа на просечна надморска височина од 150 метри. Територијата на
општината Неготино зафаќа површина од 414 км2. Општината како дел од областа
Тиквеш и Повардарие, е под влијание на медитеранската клима, која продира од југ,
преку Демиркаписката Клисура, и на континенталната клима, која продира од север,
преку Велешката Котлина.

Во општина Неготино според последниот попис на населението во 2002 година живеат
19.212 жители, што претставува 0,95% од вкупното население на Република Македонија.
Густината на населеност изнесува 46,5 жители на км2. Од вкупниот број на жители
околу 13.500 жители живеат во градот Неготино кој е административно седиште на
општината. според податоците од пописот од 2002 година просечната возраст на
населението на општината изнесува 35,7 години, со индекс на стареење од 0,524. Во
однос на половата структура на населението, 50,89% од жителите се од машки пол
(9777 жители) , а 49,11% се од женски пол (9435 жители). Етничката структура на
населението во општина Неготино е следната: Македонци 92.48%, Албанци 0.16 %,
Турци 1.26 %, Роми 2.36 %, Власи 0.07 %, Срби 3.26 %, Бошњаци 0.01 %, останати
0.40%. Во однос на структурата на населението според возраста, во општина Неготино
27,6% од населението е на возраст до 9 години, 57,9% е на возраст од 20 до 60 и 14,5%
од населението е на возраст над 60 години.
Врз основа на Националната стратегија на млади на Република Македонија, Коалицијата
на младински организации СЕГА веќе две години имплементира програма за креирање
на локални стратегии во повеќе општини. Во 2010 година проектните активности
опфатија 10 општини во РМ, а по позитивните резултати и по истиот пример во 2011
година проектот се спроведува уште во три општини и тоа: Неготино, Велес и Дебар.

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Општина Неготино ја сочинуваат градот Неготино и селата: Брусник, Вешје, Војшанци,
Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа,
Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, Џидимирци и Шеоба. Во
општината има вкупно 7.240 домаќинства и 9.120 станбени единици.
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Процесот на изготвување на стратегијата ги опфаќа методите и техниките по примерот
на изготвувањето на НСМ. Во секоја општина паралелно се спроведуваа серија на
активности, кои допринесоа до финалниот документ ЛМС, кој во периодот кој следи има
за цел да ја подобри состојбата на младите на локално ниво, согласно спецификите на
секоја општина поединечно.
Спецификите во општините беа нотирани согласно спроведените планирани активности,
а за процесот и резултатите од истите сметаме дека треба да се направи детален
преглед. Имено по формирањето на работната група и координативнотот тело, клучните
активности кои се превземаа се формирањето на фокус групата и анкетното
истражување, со чија помош и се поставија периоритетите за младите во општина
Неготино, кои пак понатаму претставуваа основа за креирање на целиот документ.
Поединечно активностите беа спроведени по овој принцип:

Фокус група
За формирање на фокус групата која имаше за цел да се дефинираат приоритетни
области за делување се користеше намерен примерок. При тоа составот на фокус
групата вклучуваше:
претставници од локални младински организации, политички подмладоци,
претставници на средношколски и студентски заедници и сојузи


советник

од

локалната

администрација

кој

работи

на

младинската

проблематика


советници во советот на општината



претставници од рурални места во состав на општината



претставници од локални институции (школи, болници, центри за социјална
работа, домови на култура)

Дополнителни критериуми при изборот на учесниците во фокус групата беа:


соодветна полова застапеност



возраст



етнички баланс соодветен на структурата во општината



граѓански статус
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Реализација на анкета
Во секоја од вклучените општини се селектираше соодветен примерок на млади луѓе на
возраст од 15 – 29 години кои пополнија прашалници. Примерокот беше селектиран
според податоците од пописот на населението од 2002 година. Бројот на млади луѓе во
секоја општина кои учествуваа во анкетата се одреди соодветно на вкупниот број млади
на возраст од 15 – 29 години во таа општина. Во рамки на примерокот пропорционално
се применија критериумите на полова, етничка и возрасна стуктура, граѓански статус и
застапеност на млади од рурални и урбани места во склоп на општините. На ваков начин
се обезбеди максимална репрезентативност имајќи ги во предвид финансиите,
достапноста на информации според бараните критериуми и достапноста на едниците во
примерокот.
За Неготино структурата на примерокот изгледаше вака:
Табела 1 – Структура на примерок за општина Неготино

Невработен

Магистсратура
во тек

Високо во тек

0

0

0

24

2

0

0

0

26

0

0

26

0

0

20-24

13

213

26

0

0

0

0

0

0

0

26

0

7

3

0

0

16

0

16

7

3

25-29

12

12

24

0

0

0

0

0

0

0

23

1

8

11

1

0

3

1

2

12

10

Вкупно:

38

38

76

0

0

0

0

0

0

0

73

3

15

14

1

26

19

1

44

19

13

76

76

76

(вкупно испитаници 76)

76

Вработен

0

Студент

0

Ученик/

0

Магистер

0

Село

26

Град

13

Друго

13

Србин/ка

15-19

Ром/ка

Ж

Тучин/ка

М

Завршено
високо

Средно во тек

Работен статус

Заввршено
средно

Бошњак/ка

Влав/Влаинка

Албанец/ка

Возрасн
а група

Степен на образование
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Место на
живеење

Етничка припадност

Македонец/ка

Пол

76
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4. Анализа на наодите според приоритетни области

4.1 Младинско информирање
67% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за работите кои ги
засегат лично нив. При тоа како главна причина за делумната информираност за 33% од
испитаниците е непостоењето на различни медиуми кои би ги информирале младите.
Исто така значен дел од младите (21%) сметаат дека самите млади недоволно се
ангажираат да ги добијат потребните информации, додека 18% сметаат дека локалните
институции недоволно се грижат да ги информираат младите. Од друга страна пак, 55%
од испитаниците навеле дека младите се ангажират само понекогаш за да ја добијат
информацијата која навистина им треба, односно 30% наведуваат дека се пасивни во
барањето на информации што зборува и за ниско ниво на нивна заинтересираност да
бидат

информирани.

По

однос

на

пренесувањето

на

информациите,

76%

од

испитаниците сметаат дека главниот канал за пренос на информациите се образовните
институции, додека 60% сметаат дека информациите до младите се пренесуваат преку
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пријателите и роднините.
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По однос на постоечките институции кои можат да придонесат за младинското
информирање, според испитаниците во Неготино постојат младински НВОи и младински
културен центар. Младински информативен центар не постои. Подеднаков дел млади по
35% сметаат дека за подобро да се информираат тие самите треба да бидат
позаинтересирани за информациите кои им се потребни, како и дека локалната
самоуправа треба да воспостави младински информативен центар или служба за
комуникација со младите. На прашањето што може локалната самоуправа да стори за да
го подобри информирањето на младите, 47% од испитаниците сметаат дека треба да
воспостави младински информативен центар. Исто така, на прашањето што можат НВОи
да сторат за да го подобрат информирањето на младите, 38% од испитаниците сметаат
дека НВОите треба да ја поттикнат локалната самоуправа да формира младински
информативни центри, а останати 30% сметаат дека НВОите треба да организираат
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едукација за младите како ефикасно да се информираат.
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4.2 Младинско учество
Значителен дел од младите во Неготино, 35,5% не се информирани дали и како младите
се вклучени во донесувањето одлуки во институциите. Од оние кои не се информирани
најголем дел се на возраст од 15 – 19 години. Овој наод ја потврдува ниската
информираност на младите за прашањата кои ги засегаат. Понатаму, од оние кои се
информирани, 37% сметаат дека младите не се застапени во институциите и не се
вклучени во донесувањето одлуки, при што најголем дел од нив се на возраст од 25 – 29
години. Главните причини за невклученоста на младите во донесувањето одуки и
слабата застапеност во институциите се немањето на доверба кај возрасните да ги
вклучат младите, но и немањето на информации кај самите млади за да можат да

Во тој конекст 76% од младите изјавуваат дека возрасните во инситуциите немаат
доверба да ги вклучат нив во одлучувањето. Исто така во поглед на неинформираноста
за учество, скоро сите испитаници изјауваат дека на младите им е потребна едукација за
да учествуваат, или поконкретно 66% сметаат дека младите многу малку знаат за
учество, додека 33% дека имаат некакви појдовни познавања. По однос на потребата
возрасните да се едуцираат за младинско учество повторно 66% сметаат дека им е
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потребна ваква едукација бидејќи тие многу малку знаат за учеството, додека 22% не се
информирани колку возрасните знаат за учеството. 60,5% изјавиле дека не се
информирани дали постојат младински тела во општината, додека 38 % сметаат дека

Младите се поделени во своите размислувања каде е најпотребно нивното учество.
Сепак најголем дел сметаат дека нивното учество е најпотребно во училиште, па потоа
во локалните институции и во советот на општината. При тоа, 97% не биле никогаш
вклучени во донесување на некоја одлука на локално ниво.
Младите имаат поделени ставови зошто е битно нивното учество на локално ниво и
скоро подеднаков број изјавуваат дека е битно да се изборат за своите права преку
активна вклученост, за да се даде младински поглед на нештата и да напредуваат во
кариерата.
46% од испитаниците сметаат дека младите би требало да се организираат и да
побараат поголема вклученост, додека 29% сметаат дека младите треба да предлагаат
решенија за своите проблеми преку јавни трибини и дебати. Од ова е евидентно дека за
младите е поважно да обезбедат учество директно во одлучувањето отколку индиректно
да влијаат на одлуките.
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4.3 Безбедност во училиштата
Од вкупно 25 ученици кои моментално се во образовниот процес во средно училиште 21
изјавуваат дека безбедно се чувствуваат во училиштата. Во тој контекст најголем дел од
испитаниците одговараат дека многу ретко имало инциденти помеѓу учениците во
училиштата во моментов во Неготино е добра, односно дека нема проблем во оваа
сфера.
66% од испитаниците од свои искуства укажуваат дека во случаите кога имало
инциденти наставниот кадар вршел предавања и едукации по класови. Со цел да се
избегнат инциденти испитаниците сметаат дека учениците треба да бидат потолерантни
помеѓу себе и секогаш кога има опасност од конфликти да се советуваат со другите
ученици како да постапат за да избегнат конфликт или пак да се советуваат со
наставничкиот кадар.
Испитаниците укажуваат дека наставниот кадар треба да биде поактивен за време на
одморите за да превенира некакви инциденти кои може да настанат помеѓу учениците.
Исто така испитаниците укажуваат дека наставничкиот кадар треба повеќе да ги вклучи
родителите секогаш кога постои опасност од инциденти или конфликти помеѓу
учениците.
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По однос на улогата на педагошко – психолошката служба, испитаниците укажуваат дека
тие треба да се едуцираат за превенција и мирно решавање на конфликти и редовно да
ги советуваат учениците како да избегнуваат конфликти и мирно да ги разрешуваат
ситуациите.
По однос на улогата на НВОи испитаниците укажуваат дека НВОите можат да вршат
едукација на учениците за мирно разрешување конфликти и да соработуваат со
педагошко психолошката служба заради превенција или разрешување на конфликти
помеѓу учениците.
По однос на улогата на локалната самоуправа испитаниците имаат поделени мислења и
речиси подеднакво сметаат дека локалната самоуправа треба да биде активна и во
водењето евиденција колку училишниот кадар е ангажиран во превенирање инциденти
и да одржува редовно состаноци со менаџментот на училиштата, како и да ги вклучи и
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Краток преглед
Во периодот од Март до Ноември 2011 Коалиција СЕГА започна да го спроведува
проектот “Креирање локални Младински Стратегии”. Проектот е финансиран од
програмата CIVICA MOBILITAS (спроведувана од Центарот за Институционален Развој и е
финансирана од SDC) и
општина Неготино. Проектот на локално ниво беше
фасилитиран од страна на Граѓанскиот центар за превентива и ресоцијализација – ГЦПР
Неготино.





Младинско информирање
Младинско учество
Безбедност во училиштата

Во секоја од приоритетните области во стратегијата е определена целта на конкретната
приоритетна област, специфичните цели за приоритетната област и стратегии за
постигнување на специфичните цели.
Во АП се прикажани конкретните активности кои што треба да се превземаат во делот на
приоритетните области во првата година од имплементацијата на ЛМС што за цел има
остварување на целите предвидени со стратегијата.
Стратегијата е производ на повеќе видови на истражување (фокус групи, анкетни
прашалници итн.) во кои беа вклучени сите засегнати страни во општина Неготино.
Целта на ваквиот пристап при креирањето на стратегијата беше да се добие реалната
слика за проблемите со кој младите се соочуваат, како и да понуди ефективни решенија
за надминување и подобрување на нивниот статус во општсетвото.
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Целта на овој проект е креирање на 5 годишна ЛМС за Општина Неготино и 1 годишен
АП за првата година од имплементацијата на стратегијата.
Целта на ЛМС е подобрување на општата состојба на животот на младите луѓе во
Општина Неготино.
Статегијата се состои од два клучни дела: пет годишна стратегија и едно годишен
акционен план, кои треба да придонесат кон остварување на целта на стратегијата.
Двата документа содржат активности за подобрување на животот на младите во три
приоритетни области кои што беа одредени од засегнатите страни во општина Неготино
(претставници на ЛС, НВО секторот, средношколци, студенти, претставници на
институциите од областа на образованието, социјалната политика, политиките на
вработување и др.).
Со стратегијата се опфатени следниве области:
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Цел на стратегијата
Целта на ЛМС за период 2012-2016 година за општина Неготино е:

Подобрување на општата состојба на животот на младите луѓе во Општина
Неготино.

1. Приоритети

Приоритет 1

Младинско информирање
Цел на приоритетот: Зголемена информираност на младите во општина Неготино
Специфична цел 1:


Креирање на механизми за младинско информирање

-

Воспоставување на Младински информативен центар и негово програмско и
административно функционирање (со вклучување на сите засегнати страни)
Воспоставување соработка со ЛС, локалните и националните институции, како
и странските донатори.
Изготвување на годишни оперативни програми за функционирањето на МИЦ во
соработка со ЛС и останатите засегнати страни
Истражување на можностите за воспоставување на други канали на
информирање

Специфична цел 2:


Креирање на фонд за финансирање на механизмите за младинско информирање

Стратегии:
-

Соработка со ЛС, локалните и националните институции за обезбедување
финансиска и техничка помош
Воспоставување соработка со странски и домашни - бизнис сектор
Континуирана обука на млад кадар за начините и можностите за финансирање
Изготвување на годишни финансиски програми за младинско информирање.
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Специфична цел 3:


Обезбедување бесплатен простор за младинско информирање

Стратегии:
-

Воспоставување соработка со ЛС и локалните медиуми
Обезбедување бесплатен простор во локалните институциите (паноа и огласни
табли) за споделување на информации за младите луѓе од општина Неготино

Приоритет 2

Младинско учество
Цел на приоритетот: Зголемено учество на младите во општина Неготино
Специфична цел 1:


Зголемена информираност на младите за начините и формите на младинското
учество

-

Обука за младинска партиципација и формите на партиципирање на младите
Креирање на работни програми за младинско учество во институциите на
локално ниво
Зголемена информираност на младите за можностите за младинска размена на
национално и на интернационално ниво
Развивање на соработка со национални и интернационални организации за
размена на искуства и мислења во однос на формите и начините на
младинското учество

Специфична цел 2:


Зголемено учество на младите при донесувањето одлуки на локално ниво

Стратегии:
-

Воспоставување на континуирана едукација на младите и возрасните за
суштината и значењето на младинското учество
Спроведување на истражување за активната вклученост на младите во однос
на донесувањето на клучни одлуки на локално ниво
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-

Воспоставување на активна и продуктивна соработка на Совет на млади со ЛС,
НВОи, институции и младинските претставници
Сензибилизација на младите за постоење на младинска организација во
формалните образовни институции и нивно вклучување во процесите на
донесување на одлуки.

Специфична цел 3:


Креирање на фонд за финансиска поддршка на младинско учество

Стратегии:
-

Взаемна соработка со ЛС за обезбедување на домашни и странски инвестиции
и донации
Изготвување на годишни финансиски и опративни програми
Поддршка на иницијативи за зголемување на младинското учество

Приоритет 3

Безбедност во училиштата

Специфична цел 1:


Воспоставување на взаемна толеранција и безбедност помеѓу учениците и
училишниот кадар во периодот на образование во општина Неготино

Стратегии:
-

Поактивно вклучување на училишниот кадар во мониторинг на учениците во
период на наставно - образовното партиципирање

-

Организирање на јавни настани за едукација на учениците за избегнување на
конфликти и нивно разрешување од страна на педагошко - психолошката
служба и НВОи

-

Воспоставување континуирана комуникација и едукација помеѓу наставник –
родител - ученик

-

Зголемување на електронските безбедносни уреди и воведување на мерки во
училиштата
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Цел на приоритетот: Зголемување на безбедноста и толеранцијата во училиштата во
Општина Неготино
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Специфична цел 2:


Директно влијание и активно учество на ЛС во образовно - безбедносниот процес

Стратегии:

-

Фокусирање на ЛС во образовно - безбедносниот процес преку активна
соработка со УОи при образовните институции
Континуирано следење на степенот на безбедност во образовните институции
од страна на ЛС
Воспоставување на инфраструктурни мерки за обезбедување на просторот
достапен за учениците при обавување на училишните обврски од страна на ЛС
Воведување на чуварски служби (агенции за обезбедување) во училиштата од
страна на ЛС
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АКЦИОНЕН ПЛАН НА ЛМС ЗА ОПШТИНА НЕГОТИНО ЗА 2012 ГОДИНА

Приоритет 1: Младинско информирање
Цел на приоритетот: Зголемена информираност на младите во општина Неготино
Цели и активности

Очекуван резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Обезбедување на
соодветен простор

Квантитативни индикатори:
Обезбеден 1 простор за
функционирање на МИЦ
Број на потпишани договори помеѓу
засегнатите страни

Јануари –
Март 2012

НВО, ЛС,
засегнати
страни

Март 2012

НВО

Активност 1.1

Oбезбедување на техничка
поддршка и воспоставување
на соработка помеѓу ЛС,
институции итн

Активност 1.2

Обезбедување на процес за
зајакнување на
капацитетите на персоналот
на МИЦ

Потпишување на
договори за соработка

Зајакнати капацитети
на МИЦ
Продуктивно и
одговорно вршење на
работните активности

Квалитативни индикатори:
Активна вклученост на сите страни во
процесот на обезбедување на
техничка поддршка
Квантитативни индикатори:
Број на организирани обуки за
персоналот на МИЦ
Број на обучени координатори
Квалитативни индикатори:
Самоиницијативност и мотивираност
на координаторите при водењето на
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Специфична цел бр.1:
Креирање на механизми
за младинско
информирање
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Отворање на Младински
Информативен Центар

Активност 1.4

Соработка на МИЦ со
институции/клучни фактори

Активност 1.5

Континуирано истражување
на можности/начини на
информирање од страна на
МИЦ

Функционалност и
навременост при
вршење на
информативна дејност

Воспоставување
соработка помеѓу тимот
на МИЦ и различните
институции/клучни
фактори

Квалитативни индикатори:
Зголемен број на младински
иницијативи
Зголемена вклученост на младите
при активностите на МИЦ
Зголемена информираност на
младите во општина Неготино
Квантитативни индикатори:
Број на вклучени институции/клучни
фактори
Број на реализирани состаноци со
инсититуциите/клучни фактори

Активно учество на
млади и останати
заинтересирани страни

Воспоставување на
нови канали за
информирање на
младите

Квалитативни индикатори:
Зголемена соработка помеѓу МИЦ и
инсититуциите/клучни фактори
Квантитативни индикатори:
Број на нови канали за младинско
информирање
Квалитативни индикатори:
Зголемен интерес кај младите

Април Декември
2012

ЛС, НВО, тим
на МИЦ

Април 2012

ЛС, НВО, МИЦ

Април –
Декември
2012

МИЦ, НВО
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Активност 1.3

МИЦ
Квантитативни индикатори:
Број на заинтересирани
учесници/членови во МИЦ
Број на реализирани состаноци на
МИЦ
Број на организирани работилници за
информирање на младите
Број на присутни на работилниците
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Зголемени нови можности и начини
за младинско информирање
Активност 1.6
Креирање на интернет
страна за полесен пристап
на младите до информации

Зголемена можност за
инфромирање и
огласување

Квантитативни индикатори:
Број на посети на страната
Број на поставени огласи
Број на регистрирани корисници

Мај Декември
2012

МИЦ, НВО

Април - Мај
2012

НВО

Специфична цел бр. 2:
Креирање на фонд за
финансирање на
механизмите за
младинско
информирање

Активност 2.1
Организирање на обука на
млади за начините и
можностите за
финансирање за младинско
информирање

Обучени млади кадри
за начините и
можностите за
финансирање

Квантитативни индикатори:
Број на организирани обуки
Број на присутни на обуките
Број на обучени млади кадри за
начините и можностите за
финансирање
Квалитативни индикатори:
Зголемена заинтересираност на
млади
Зголемено активно младинско
учество при процесот на изнаоѓање
на финансирање
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Квалитативни индикатори:
Функционалност на страницата
Зголемена информираност кај
младите
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Организирање на средби и
состаноци помеѓу
претставници на ЛС,
локалните и националните
институци и домашниот
бизнис сектор за
обезбедување на
финансиска помош за
младинско информирање

Активност 2.3
Организирање на инфо
денови со поставување на
огласни табли и музички
хепенинг за запознавање на
пошироката јавност со
активностите на МИЦ

Активност 2.4

Реализирани состаноци
и средби за начините
за обезбедување на
финансиска помош
Воспоставена соработка
помеѓу различните
засегнати страни

Квантитативни индикатори:
Број на одржани состаноци и средби
Број на присутни

Мај –
Декември
2012

ЛС, НВО, МИЦ

Јуни Септември
2012

НВО, МИЦ, ЛС

Септември –

НВО, МИЦ

Квалитативни индикатори:
Вклученост на сите засегнати страни
во процесот

Зголемена
информираност на
домашниот бизнис
сектор за потребата од
финансиска помош за
младинско
информирање
Зголемени можности за
информирање
Промоција на МИЦ

Воспоствен контакт

Квантитативни индикатори:
Број на поставени огласни табли
Број на поделени флаери и залепени
плакати
Број на учесници на музичкиот
хепенинг
Број на присутни на музичкиот
хепенинг

Квалитативни индикатори:
Зголемена информираност кај
младите за работата на МИЦ
Квантитативни индикатори:

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Активност 2.2
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помеѓу странски бизнис
- сектор и меѓународни
профитни и
непрофитни
организации;

Активност 2.5

Обучени млади кадри
од тимот на МИЦ

Организирање на обука за
тимот на МИЦ за
изготвување на годишни
оперативни и финансиски
програми

Зголемена
информираност на
странскиот бизнис
сектор и меѓународни
профитни и
непрофитни
организации за
потребата од
финансиска помош за
младинско
информирање

Изготвена годишна
финансиска програма

Број на воспоставени контакти со
заинтересирани странски
инвеститори

Декември
2012

Квалитативни индикатори:
Вклученост на заинтересирани
претставници од странскиот бизнис
сектор итн

Квантитативни индикатори:
Број на вклучени членови во тимот
на МИЦ
Број на обучени членови на тимот на
МИЦ
Број на работни состаноци на тимот
на МИЦ
Квалитативни индикатори:
Зголемена одговорност и интерес од
страна на младите

Април –
Декември
2012

НВО, МИЦ

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Истражување и
воспоставување на контакти
со странски бизнис - сектор
и меѓународни профитни и
непрофитни организации за
прибирање на финансиски
средства и обезбедување на
техничка опрема за
потребите на МИЦ
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Приоритет 2: Младинско учество
Цел на приоритетот: Зголемено учество на младите во општина Неготино
Цели и активности

Очекуван резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Зголемена можност за
вклучување на младите
во работата на
институциите во
општина Неготино

Квантитативни индикатори:
Број на вклучени млади
Број на институции кои нудат
соработка

Јануари –
Март 2012

НВО, ЛС, МП,
училишта и
други
институции во
општина
Неготино

Март –
Април 2012

ЛС, НВО,
средни
училишта

Активност 1.1
Информирање на младите за
моделите на младинското
учество на локално ниво

Зголемена
информираност за
работата на МП и СМ

Активност 1.2
Организирање презентации
за информирање на сите
заинтересирани млади за
вклучување во работата на
институциите

Зголемено ниво на
информирање на сите
заинтересирани млади
за вклучување во
работата на
институциите

Квалитативни индикатори:
Активна вклученост на институциите
во процесот
Зголемена информираност за
работата на МП И СМ
Квантитативни индикатори:
Број на презентери
Број на презентации
Број на присутни млади
Квалитативни индикатори:
Добивање на правилни насоки и
информации

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Специфична цел бр.1:
Зголемена
информираност на
младите за начините и
формите на младинското
учество.
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Активност 1.3
Организирање обуки за
младинско учество за
младите од општина
Неготино

Зголемени знаења за
младинско учество кај
младите од општина
Неготино

Активност 1.4
Изнаоѓање канали за
поврзување со национални и
интернационални
организации за
овозможување на младинска
размена и споделување на
искуства

Воспоставени контакти
и соработка со
национални и
интернационални
организации

Квантитативни индикатори:
Минимум 150 млади
2 обучувачи

Мај - Јули
2012

ЛС, НВО,
Средни
училишта

Мај –
Ноември
2012

НВО, ЛС

Септември –
Ноември
2012

НВО, ЛС

Квантитативни индикатори:
Број на национални организации
Број на интернационални
организации
Квалитативни индикатори:
Зголемена информираност и
отворена можност за мобилност на
младите

Специфична цел бр. 2:
Зголемено учество на
младите при
донесувањето одлуки на
локално ниво

Активност 2.1
Спроведување на анкети за
нивото на вклученост на
младите во донесување
одлуки на локално ниво

Добиени информации
за нивото на
вклученост на младите

Квантитативни индикатори:
Број на анкетари
Број на анкетирани млади
Квалитативни индикатори:
Резултати од спроведената анкета

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Квалитативни индикатори:
Заинтересираноста на младите нза
активно учество
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Воспоставена соработка
на младите со
институциите

Активност 2.3
Организирање на инфо
денови за информирање на
пошироката јавност за
начинот на фукционирање
на СМ

Зголемена
информираност за
функционирањето на
СМ

Активност 2.4
Организирање на средби за
соработка на МП со
формалните тела на млади
во училиштата на локално
ниво

Добиени информации
за потребите на
младите и взаемна
соработка

Квантитативни индикатори:
Број на остварени годишни средби
Број на институции кои заземаат
учество
Квалитативни индикатори:
Подеднаква инволвираност на
засегнатите страни
Квантитативни индикатори:
Број на поделени инфо - материјали

Јануари –
Декември
2012

НВО, ЛС,
младински
тела

Февруари
2012

СМ, НВО, ЛС

Квалитативни индикатори:
Информирани млади за работата и
потребата од СМ

Септември
2012

Квантитативни индикатори:
Број на остварени средби
Број на учесници на средбите

Јануари –
Декември
2012

МП, ЛС,
училиштата

Јануари 2012

НВО, ЛС, МП,
СМ

Квалитативни индикатори:
Зголемена соработка на МП со
формалните тела во училиштата

Специфична цел бр. 3:
Креирање на фонд за
финансиска поддршка на
малдинско учество

Активност 3.1
Организирање на
информативни средби
помеѓу клучните фактори за

Остварена соработка
помеѓу засегнатите
страни

Квантитативни индикатори:
Број на остварени средби
Број на вклучени засегнати страни
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Активност 2.2
Организирање континуирани
средби и соработка на
младинските тела со
претставници на
институциите
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воспоставување на взаемна
соработка за изнаоѓање на
финансиска поддршка
Изготвени финансиски
и оперативни програми
Правилна распределба
на средствата по
активности и нивна
одржливост

Квантитативни индикатори:
Висина на средства
Број на активности

Март – Мај
2012

ЛС, НВО,
младински тела

Квалитативни индикатори:
Правилна распределба постигната со
финансиските и оперативните
програми

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Активност 3.2
Креирање на годишни
финансиски и оперативни
програми

Квалитативни индикатори:
Потпишани меморандуми за
соработка
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Приоритет 3: Безбедност во училиштата

Цели и активности

Очекуван резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Зголемена безбедност
на учениците во
периодот на наставнообразовното
партиципирање

Квантитативни индикатори:
Намален број на инциденти кај
учениците во периодот на наставно образовното партиципирање
Минимум 40 обучени од училишниот
кадар

Од Март до
Декември
2012

УО и НВО

Јануари –
Декември
2012

ЛС и агенција
за
обезбедување

Специфична цел бр.1:
Воспоставување на
взаемна толеранција и
безбедност помеѓу
учениците и училишниот
кадар во периодот на
образование во општина
Неготино
Активност 1.1
Обука на училишниот кадар
за мониторинг на учениците
во периодот на наставнообразовното партиципирање

Квалитативни идикатори:
Запознавање на училишниот кадар со
начините и методите за превенција
од девијантно однесување на
учениците
Активност 1.2
Поставување на безбедносни
уреди (камери) на местата
кои што се најфрекфентни

Зголемена прегледност
на однесувањето на
учениците

Квантитативни индикатори:
Инсталирање на минимум 20
безбедносни уреди

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Цел на приоритетот: Зголемување на безбедноста и толеранцијата во училиштата во Општина Неготино
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Квалитативни индикатори:
Поставување на одговорна личност
за истите
Зголемена
инфромираност за
состојбата со
безбедноста.
Организирани јавни
трибини

Специфична цел бр. 2:
Директно влијание и
активно учество на ЛС во
образовнобезбедносниот процес
Активност 2.1 Воведување на Повисоко ниво на
задолжителни состаноци на
взаемна соработка на
претставници од ЛС со УО
ЛС со УО
при образовните институции
Постојан увид на
безбедноста во
образовните
институции од страна
на ЛС

Квантитативни индикатори:
Поделени 1000 флаери
Поставени 50 постери
Организирана една ликовна колонија
Организирани 2 јавни трибини

Март – Април
2012

Училиштата,
НВО, ЛС

Септември –
Октомври
2012

Квалитативни индикатори:
Подигната свест кај младите

Квантитативни индикатори:
Најмалку еден состанок месечно
Периодични извештаи за актуелната
состојба
Квалитативни индикатори:
Инклузивен процес со вклученост на
двете засегнати страни
(ЛС и УО)

Од
септември
2012 до јуни
2013

УО и ЛС

Локална младинска стратегија за општина Неготино

Активност 1.3
Организирање на кампања
„Без насилство во
училиштата“
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Мониторинг
Спроведувањето на активностите од ЛМС и АП треба да придонесе кон остварување
на поставената цел односно подобрување на состојбата со младите во општината.
Успешното имплементирање на стратегијата во себе вклучува процес на континуиран
мониторинг и евалуација на активностите, кој е немоновен во текот на
имплементацијата на програмите.

Во текот на имплементацијата на ЛМС мониторинг најмалку еднаш годишно се
препорачува да врши и веќе формираното координативно тело. Улогата на
мониторингот од страна на оваа тело би била со цел да се има увид во реализација
на подготвениот документ и нормално по извесен период од имплементацијата,
доколку се востанови потреба од негово ажирирање да може со своето искуство да
придонесе кон истото.
Со цел да се запази партиципативниот приод во документот, евентуалното
ажурирање на истиот препорачливо е да се изврши со вклучување на сите засегнати
страни кои веќе беа инволвирани во процесот на креирање на ЛМС.

Локална младинска стратегија за општина Неготино

За да се обезбеди постојана контрола над програмските активности и ефектите од
истите препорака е во рамките на ЛС да се формира формално тело Комисија за
млади, во кој би членувале млади советници од Советот на општината, Советот на
млади при општина Неготино како и претставници на НВО-ции. Целта на оваа тело е
да обезбеди континуиран увид во имплементацијата на програмите, преку собирање
и анализирање на податоци во текот на планираниот временски период. Прашањата
на кој треба да обезбеди одговор комисијата се: дали превземените активности
соодветствуваат со поставените цели, дали придонесуваат за подобрување на
состојбата со младите во општината и дали се одвиваат во планираната временска
рамка. Извештаите пак од добиените и согледани состојби Комисијата треба да ги
доставува до одделението за ЛЕР и Советот на општината. Препорака е по
усвојување на истите од страна на Советот да се извести и јавноста за сегментите во
кој е делувано.
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