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Листа на употребувани кратенки

ЛС-Локална Самоуправа
АМС-Агенција за млади и спорт на Република Македонија
НСМ-Национална стратегија за млади на Република Македонија
НАП-Национален акционен план
ЛСМ-Локална стратегија за млади на Општина Гевгелија
ЛАП-Локален акционен план
СЕГА-Коалиција на младински организации СЕГА
ЗГ-Здруженија на граѓани
МВР-Министерство за внатрешни работи
МТС-Министерство за труд и социјала
АВРМ-Агенција за вработување на Република Македонија
ЈЗУ НПБ-Јавна здраствена установа Невропсихијатриска болница- Негорци
ЈЗУ Здравен Дом-(Јавна здраствена установа Здравен Дом- Гевгелија)
СУМ-Средношколска унија на Македонија
РЦОР-Регионален центар за одржлив развој
БУМ-Бран успешна младина
МСФ- ЗГ Младински Совет-Форса-Гевгелија
УМС на ВМРО-ДПМНЕ-Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ
СДММ-Социјалдемократска младина на Македонија
ДПСМ-Демократска партија на Србите во Македонија
СК-Спортски клубови
КУД-Културно уметничко друштво
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Вовед
Здружението на граѓани Младински Совет -Форса- Гевгелија е невладина и
непрофитабилна организација која е основана во април 2008 година. Од 2010
година МСФ е придружна членка на Коалицијата на младински организации СЕГА,
а од самото основање досега работи на проекти поврзани со подобрување на
општата состојба на младите. Примарна цел на МСФ е подобрување на
квалитетот на живеење на младите, активно вклучување на младите во креирање
на општествениот живот во Општина Гевгелија, како и лобирање и застапување
за младите.
Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот од 1 јануари до 30
ноември 2010 година го имплементираше проектот Креирање на Локални
Младински Стратегии во 10 општини во Република Македонија (Гевгелија,
Илинден, Кисела вода, Тетово, Прилеп, Битола, Кавадарци ,Свети Николе, Штип и
Радовиш).
Во состав на проектот беа спроведени активности за воспоставување на
структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за
утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат
содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за пет-годишни
стратегии во кои се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја
општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.
За подобра реализација на проектот во Општина Гевгелија се презедоа следниве
активности:
Формирање на кординативно тело (кординатор на проектот, претставник на ЛС,
претставник на СО, претставник на ЗГ). Предвидено е координативното тело да
биде она кое ќе ја води изработката на ЛСМ и е задолжено за лобирање во
процесот на усвојување како и за управувањето со имплементација на
истата на локално ниво.
Формирање на работна група (работната група ја сочинуваат 27 членови,
преставници на ЗГ, политички подмладоци, локални институции и ЛС). Работната
група е составена со цел полесно креирање на локалната стратегија за млади и
членовите на истата се задолжени за креирање на ЛСМ и ЛАП. Пред да започне
со работа, работната група одржа прв состанок заедно со координативното тело и
се запознаа со самиот проект ЛСМ. Преку е-маил сите членови ги добија насоките
за структурата на ЛСМ, анализата за Гевгелија, НСМ И НАП, како полесно би се
запознале со истите.
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Спроведување на анкета на 40 млади луѓе на возраст од 15 - 29 години. (анкетата
се спроведе со цел од анкетираните млади во Гевгелија да се добијат релевантни
податоци кои се нивните потреби).
Организирање на две фокус групи.
1.Одредување на приоритети за ЛСМ (првата фокус работилница се
организираше во месец Април 2010год, на истата присуствуваа 19 претставници
средношколци, студенти, претставник од општината, АГВР, и ЗГ кои работат со
млади и се одредија приоритетите за ЛСМ).
2. Потврдување на приоритети за ЛСМ (втората фокус работилница се одржа во
месец мај 2010год, на истата присуствуваа 14 претставници средношколци,
студенти, претставник на ЛС и ЗГ кои работат со млади. На истата се потврдија
приоритетите кои се донесоа на првата фокус работилница).
Спроведување на интервјуа со советник за општи работи г-ца Катерина Ашикова
се изврши во Општина Гевгелија, исто така и со претседавачот на советот на
општина Гевгелија Александар Тодов. Од страна на локалниот координатор на
проектот беа запознаени со целиот тек на проектот ЛСМ и улогата на
кординативното тело и работната група. Од интервјуто се добија податоци за
плановите на општината во поглед на младите и нивни лични ставови за
одредени проблеми и потреби на младите луѓе.
Организирање состаноци на кординативно тело и работната група. За полесно да
се изготви ЛСМ И ЛАП повеќе пати се одржуваа состаноци на координативното
тело и работната група.
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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА:
Целна група се млади од 15-30 години (средношколци, студенти, невработени).
Бројот на жители во Општина Гевгелија изнесува 22.988 од кои 5786 се млади
лица на возраст од 15-30 години.
Во општината работат четири основни училишта, едно средно училиште како и
Факултет за туризам и бизнис логистика при универзитетот Гоце Делчев-Штип. Во
С.О.У Јосиф Јосифовски - Гевгелија учат вкупно 1234 ученици од кои во
гимназиско образование 549, а во стручно образование 685 ученици. На
Факултетот за туризам и бизнис логистика се запишани вкупно 400 студенти.
Во општината функционираат неколку граѓански здруженија кои работат со млади
како што се:
Младински Совет-Форса- Гевгелија
РЦОР- во чиј состав работи Бум (бран успешна младина) - Гевгелија
Мултимедијален центар - Гевгелија
СУМ-Средношколска унија на Македонија при С.О.У Јосиф Јосифовски- Гевгелија
Спортски клубови во кој партиципираат млади се :
Фудбалски Клуб Кожуф - Гевгелија
Кошаркарски Клуб Кожуф - Гевгелија
Фудбалски клуб Миравци -- с.Миравци
Женски ракометен клуб Гевгелија - Гевгелија
Културно уметнички друштва во кој партиципираат млади се:
КУД- Бојмија - Гевгелија
КУД Јосиф Јосифовски - Гевгелија
КУД Брака Толеви - с.Прдејци
КУД Негорци - с.Негорци
КУД Танец - с.Миравци
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Добиените резултати од истражувачкиот процес по сите приоритети посочуваат
дека е потребно да се делува систематски за да се подобрат состојбите.
Истовремено тоа укажува дека ќе биде потребен подолг временски период за да
се санираат состојбите и да се видат првите резултати.

1.Култура и спорт
Младите во Гевгелија своето слободно време во главно го поминуваат по
кафулињата со друштво и во гледање телевизија.
Исто така младите изјавиле дека своето слободно време го исполнуваат и со
спортски активности, при што поголем дел од оние кои се занимаваат со спортски
активности во слободното време се машки. Од вкупно 40 испитаници 30% времето
го поминуваат во кафулиња и пред телевизор додека по 27% во спортски
активности и друго. Младите делумно се заинтересирани за култура и спорт во
Општина Гевгелија.
Тие многу малку покажуваат проактивност да го збогатат својот културен и
спортски живот и многу малку се ангажираат преку своите организации и преку
институциите за развој на спортот и културата.
Планирањето на културниот и спортскиот живот во градот не е систематско и
стратешко и не ги вклучува младите како конзументи на култура и спорт. Тоа
резултира со делумно задоволство кај младите од понудените содржини, односно
освен малиот број содржини истите не се ниту адекватно испланирани.
2.Младинско Информирање
80% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за
работите кои ги засегаат лично нив. Како главна причина за делумната
информираност за 45% од испитаниците е незаинтересираноста на младите луѓе
да се информираат. 47% од испитаниците навеле дека младите се ангажираат
само понекогаш за да ја добијат информацијата која навистина им треба, а 40%
сметаат дека младите воопшто не се ангажираат да ги најдат потребните
информации. Останатите 40% од испитаниците сметаат дека локалните
институции не се ангажираат доволно да ги информираат младите односно дека
информациите се пренесуваат преку погрешни канали.
Непостоењето на Младински информативен центар оневозможува младите да
имаат едно место кое ќе го препознаваат како информативна точка. Ваквата
состојба ја ублажуваат постоечките младински НВО кои се трудат да ги
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информираат младите. Како најчести пренесувачи на информации до младите се
образовните институции и медиумите.
3.Младински активизам и иницијативи
Покарај постењето на голем број младински НВО и во Гевгелија 72% од младите
сметаат дека има малку младински иницијативи. Паралелно со малиот број
младински иницијативи 70% од испитаниците изјавиле дека младите многу ретко
се залагаат за решавање на младинските проблеми. Според 25% од испитаниците
најиницијативни се младите на возраст од 16-20 години, а најмалку иницијативни
се младите од 26-30 години.
Трите клучни причини за отсуство на иницијативност кај младите според
испитаниците се примерите кои ги гледаат во околината, мал број места и
можности да ги реализираат своите идеи и немање финансии за реализација на
нивните идеи. Исто така младите малку се информирани што се презема во
општината од страна на младинските НВО и локалните институции за
разрешување на некој младински проблеми. Истовремено во општината на
младите им недостигаат места и можности за креативно изразување. Тие оваа
потреба ја нагласуваат како најбитна за младите заедно со потребата од добро
образование и работни места
4.Младинско учество
Поделени се мислењата на младите за тоа дали и како младите се вклучени во
донесувањето одлуки во локалните институции. 32% од испитаниците сметаат
дека младите се застапени во институциите, но не се вклучени во донесување на
одлуки, односно дека не се застапени во институциите и не се вклучени во
донесувањето одлуки. Причина за ваквите поделени мислења може да биде
недоволна информираност на младите за тоа дали постојат младински тела преку
кои младите учествуваат во донесувањето одлуки. 60% одговориле дека не се
информирани дали постојат такви тела. 92% не биле никогаш вклучени во
донесување на некоја одлука на локално ниво. Според информациите од фокус
групата во Општина Гевгелија не постојат такви младински тела т.е. младинска
канцеларија или младински совет и нема млад советник во општината. Од друга
страна младите сметаат дека нивното учество е најпотребно за да можат да ги
остварат своите интереси, да дадат младински поглед на нештата и да
напредуваат во кариерата.
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5.Волонтерство
Во Гевгелија 62% од испитаниците волонтирале досега. При тоа младите на
возраст од 20-24 години изјавиле дека волонтирале. Истовремено, младите имаат
позитивна перцепција за волонтерството и 70% изјавиле дека го поддржуваат и
сметаат дека е корисно. Но, генералниот впечаток на најголем дел од
испитаниците е дека воопшто младите во Гевгелија ретко волонтираат. Ова
наведува на потребата од поголема промоција на волонтерството и информирање
на младите и на локалните институции за законската рамка во Р.М. по однос на
волонтерството и предностите од волонтирањето и вклучувањето на волонтери во
работата на институциите.
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4.Краток преглед
Коалицијата СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го
имплементираше проектот Креирање на локални младински стратегии во десет
општини во Р.Македонија меѓу кои е и Гевгелија.
Целна група на проектот се млади од 15-30 години кои се една специфична
општествена група со свои потреби за достоен живот во едно современо
општество.
На првите состаноци беше презентиран проектот, беа формирани координативно
тело од 5 члена и работна група од 27 членови кои имаа посебни задачи во
реализација на проектот. Првата фокус група ги одреди приоритетите, а втората
само ги потврди истите. За општина Гевгелија се одредени следниве приоритети:
култура и спорт, младинско информирање, младински активизам и иницијативи,
младинско учество и волонтеризам. За подоцна да се анализира состојбата и
потребите на младите во Општина Гевгелија преку една анкета, со која беа
опфатени 40 млади и две интервјуа со советничката за општи работи г-ѓа
Катерина Ашикова и претседавач на Совет на Општина Гевгелија г-дин
Александар Тодов.
По добиените резултати и состаноци со фокус групата и работната група започна
изработката на Локалната младинска стратегија за Општина Гевгелија која
треба да се имплементира во наредните пет години на територијата на
општината.
Во Локалната младинска стратегија за Општина Гевгелија преку приоритетите,
целите на приоритетите, специфичните цели, стратегиите и ЛАП (локален
акционен план) се понудени решенија кои ќе им помогнат на младите да го
подобрат и олеснат својот живот.
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5.Цел на стратегијата
Подобрување на општата состојба на животот на младите во Општина Гевгелија.

6.Приоритети
6.1.Култура и спорт
Долгорочна цел:
Активно учество на младите во културниот и спортскиот живот во општина
Гевгелија
Специфични цели:
Потикнување на младите да учествуваат во културно-уметничките и спортските
активности.
Стратегии:
Подршка на проекти кои содржат креативни активности, препознавање,
развивање и промоција на таленти и уметнички потенцијали на младите кои
промовираат систем за рано откривање на талентирани млади луѓе и нивно
насочување во уметничките и спотрските активности.
Специфична цел 2:
Зголемување на достапноста на културните и спортските објекти за младите луѓе
Стратегии:
Реновирање на културните објекти во Гевгелија каде младите ќе можат да ги
искажат своите културни активности.
Изградба на нови спортски терени(скејт-парк,Тениски игралишта,Трим-патеки,
Поставување на кошеви на повеке локации во општината)
Специфична цел 3:
Систематски пристап во планирање на културниот и спортскиот живот во Општина
Гевгелија

11

Стратегии:
Вклучување на младите во систематски пристап при планирање на културните и
спортските активности организирани од страна на ЛС.
Одделување сретства од буџетот на Општината кој ке се доделат на млади
уметници и НВО-организации кои организираат културни настани.
Оделување сретсва од буџетот на Општината кои ке се доделат на спортските
клубови кои работат со млади.

6.2Младинско информирање
Долгорочна цел:
Зголемување на информираност на младите и подобрување на пристапот до
информации.
Специфична цели 1:
Подобрување на пристапот до информации потребни за младите.
Стратегии:
Креирање на веб портал со информации за младите во согласност со нивните
потреби.
Зголемена информираност преку информативни и огласни табли.
Специфична цел 2:
Иницирање на механизми за младинско информирање.
Стратегии;
Воспоставување на Младински информативен центар во Гевгелија.
Обезбедување учество на младите при воспоставување на МИЦ како и нивно
вклучување
при
планирање
на
програмското
и
административното
функционирање на центарот
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6.3Младински активизам и ииницијативи
Долгорочна цел:
Зголемено учество на младите во општествениот живот во Гевгелија.
Специфична цел:
Креирање на механизми за зголемување на младинскиот активизам и иницијативи
на локално ниво.
Стратегии:
Зголемување на бројот на младинските иницијативи
Воспоставување на фонд за младински иницијативи
Обезбедување на средства за реализација на младинските иницијативи (ЛС,
бизнис сектор, граѓани).

6.4Младинско учество
Долгорочна цел:
Зголемено учество на младите во донесување на одлуки на локално ниво.
Специфични цел1:
Воспоставување на модели на младинско учество во Општина Гевгелија.
Стратегии:
-Формирање на Совет на млади во рамки на општината
-Вклучување на претставници на младите и младинските здруженија на граѓани во
работата на сите локални тела и комисии, јавни установи кои во доменот на
своето работење опфаќаат сфери на интерес на младата популација.
Специфична цел 2:
Подигнување на свеста за потребата од младинско учество.
Креирање на Тренинг програма за обучувачи за младинско учество .
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Креирање на програма за едукација на младите и институциите за младинско
учество.

6.5Волонтерство
Долгорочна цел:
Креативно исполнување на слободното време на младите во корисни и
социо-едукативни активности.
Специфична цел 1: Едукација за придобивките од волонтерската работа на
младите луѓе.
Стратегии:
-Спроведување на едукации за младите кои се однесуваат на законската рамка на
волонтерството во Р.М. и за предностите од волонирање.
Специфична цел 2:
-Промовирање на законот за волонтерство, Зголемување на бројот на волонтери
во локалните институции.
Стратегии:
Спроведување на кампања за едукација на локалните институции и младите за
законските рамки за волонтерството .
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7.Акционен План за имплементација на Локалната Стартегија за Млади за
2011 година
Приоритет: Култура и Спорт
Цел на приоритетот: Активно учество на младите во културниот и
спортскиот живот во Општина Гевгелија

Цели и
Активности

Очекуван
резултат

Индикатори

Временска
рамка

Одговорност

Зголемена
културна
понуда

Квалитативен:

2011

ЛС

Буџет

Специфична
цел 1
Поттикнување на
младите да
учествуваат во
културноуметничките и
спортските
активности
Активност 1.1.
Поддршка на
проекти на
млади уметници

Можност
младите
уметници да се
претстават на
локално ниво

Бизнис сектор
Млади
уметници

Квантитативен:
Поддржани 3
проекти
годишно
Активност 1.2.

Организир
ан

Квалитативен:

Јулисептември

ЛС
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Поддржан
алтернативен
фестивал

алтернати
вен
фестивал

Поддржани
креативни
активности на
младите

2011

Бизнис Сектор
Млади
уметници

Кванитативен:
Зголемен број
на културни
настани во
летниот период
Активност 1.3.
Поддршка на
изложба на
млади уметници

Реализира
на
изложба
на дела на
млади
уметници

Квалитативен:
Можност
младите
ликовни
уметници да ги
претстават
своите дела

2011

ЛС
Бизнис Сектор
Млади
уметници

Кванититативен
:
Зголемен
процент на
посетеност на
вакви
манифестации
Активност 1.4.
Организира
ње на
рок -хепенинг

Организи
ран
рок хепенинг

Квалитативен:
Одржување на
хепенинг со
млади групи од
општината

2011

ЛС
Бизнис Сектор
Млади
уметници

Кванититативен
:
Зголемен број
на посетеност
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на музички
настан
организиран од
млади
Специфична
цел 2
Зголемување на
достапност на
културните
објекти за
младите
Активност 2.1.
Започнување со
реновирање на
Театарот во
Гевѓелија

Реновиран
објект на
Театарот

Квалитативен:

2011-

ЛС

Квалитативен:
2011Можност
младите
уметници да
изложуваат во
нов и
современ објект

ЛС

Можност
младите да ги
покажат своите
културни
достигнувања
Квантитативен:
Зголемена
посетеност на
културни
настани

Активност 2.2.
Довршување на
Галеријата
(АМАМ )

Нов
галериски
простор

Кванитативен:
Зголемен број
на млади
посетители на
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галеријата
Специфична
цел 3
Систематски
пристап во
планирањето
на културните
настани
Активност 3.1.
Избирање
претставник на
младите во
комисијата за
култура и спорт

Вклучувањ
е на
младите
во
систематск
и пристап
при
планирње
на
културни
настани

Квалитативен:

2011

Воспоставувањ
е на соработка
на младите со
ЛС

ЛС
Комисија за
култура и спорт
на Општина
гевгелија

Кванитативен:
Зголемено
младинско
учество при
одлучувањето

Приоритет: Култура и Спорт

Цели и
Активности

Очекуван
резултат

Индикатории

Временска
рамка

Одговорнос
т

Активност 1.1.

Обезбедени
грантови за
организирање
спортски игри

Квалитативен:

2011

ЛС

Поддржани
проекти на НВОорганизации и
спортски
клубови кои
работат со

Промоција на
аматерскиот
спорт
Квантитативен:

Бизнис
сектор

Зголемен број

Спортски

Буџет

НВО
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млади

на
млади
учесници во
спортските
игри

клубови

2011
Активност 1.2.

Организирани
спортски
турнири

Промовирање
на спортот кај
младите

ЛС

Квалитативен:
Бизнис
сектор

Зголемена
посетеност на
спортски
настани

НВО
Спортски
клубови

Квантитативен:
Зголемен
процент на
млади кои се
занимаваат со
спорт
Специфична
цел 2
Зголемена
достапност до
спортските
објекти
Активност 2.1.
Поставување на
кошеви на
повеќе локации

Поставени
нови кошеви
на 6 локации
во Општина
Гевгелија

Квалитативен:
Зголеменост на
спортски
терени за
кошарка

2011

ЛС
НВО
Бизнис
сектор

Квантитативен:
Зголеменост на
бројот на
млади кои ќе ги
19

користат овие
терени
Активност 2.2.
Отпочнување со
изградба на
Скејт -парк

Изграден
Скејт -Парк

Квалитативен:

2011-

Можност
младите да
добијат
соодветен
порстор за
спортување

ЛС
НВО
Бизнис
сектор

Квантитативен:
Намаленост на
вакви
активности на
несоодветни
места
Активност
2.3.
Промовирање
на нови тримпатеки

Зголемена
Квалитативен:
искористенос
т на
Можност
трим-патеките младите да се
рекреираат и
да спортуваат

2011

ЛС
НВО
Спортски
клубови

Квантитативен:
Зголеменост на
спортската
понуда за
туристите кои
ја посетуваат
Општина
Гевгелија
Активност 2.4.
Изградба на 4
тениски

Изградени 4
нови тениски
игралишта

Квалитативен:

2011

ЛС

Можност
младите да се
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игрлишта

знаимаваат со
тенис
Квантитативен:
Зголемен
процент на
млади кои
играат тенис

Активност 2.5.
Промоција на
спортот и
спортските
клубови кои
постојат

Организирани
едукативни
работилници
за промоција

Квалитативен:
Можост
клубовите да
се

на спортот во
општината

промовираат
пред младите и
да регрутираат
нови таленти

2011

ЛС
Спортски
клубови

Квантитативен:
Поголем број
млади таленти
Специфична
цел 3
Систематски
пристап во
планирањето
Обезбедени
спортски
Поддржани
стипендии за
млади спортисти млади
спортисти
Активност 3.1.

Квалитативен:
Можност
млади
спортисти да
добијат
парична помош

2011

ЛС
Спортски
клубови
Бизнис
сектор

Квантитативен:
Зголемен број
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на поддржани
млади
спортисти;
Доделени три
стипендии

Приоритет: Младинско информирање
Општа цел: Зголемување на информираност на младите и подобрување
на пристапот до информации.

Цели и
активности

Очекуван
резултат

Индикатори

Временска Одговорност Буџет
рамка

Креиран
веб -портал

Квалитативен:

2011

Специфична
цел 1
Подобрување
на пристап до
информации

Активност
1.1.
Креирање на
веб портал

Можност ЛС,
НВО,
бизнис
секторот,
образовните
институции да
пласираат
информации
корисни за
младите

ЛС

1000еу

НВО

Квантитативен:
22

Зголемен број
на
информации,
зголемен број
на посетители
Активност 1.2.
Поставување
информативни
табли

Поставени 6
информативни
табли
(училишта,
централно
градско
подрачје,
населени
места)

Квалитативен:
2011
Зголемена
информираност
на младите

ЛС
НВО
Бизнис
сектор

Квантитативен:
Можност
образовните
институции, ЛС
и НВО секторот
да
информираат
за своите
активности

Специфична
цел 2
Иницирање на
механизми за
младинско
информирање
Активност 2.1.
Одредување
простории за
МИЦ(Младински
Информативен
Центар)

Одредени и
опремени
простории

Квалитативен:
Обезбеден
соодветен
простор каде
младите ќе
добиваат
потребни
информации

2011

ЛС
Бизнис
сектро
НВО

Квантитативен:
Зголемен број
23

на
информирани
млади
Активност 2.2.
Отварање на
МИЦ

Отворен
Младински
Информативен
Центар

Квалитативен:
Можност
младите да
добиват
потребни
информации,
обуки и
курсеви за
нивните
потреби

2011

ЛС
Бизнис
сектор
НВО

Квантитативен:
Зголемен
процент на
млади кои ќе ги
користат
услугите на
МИЦ
Активност 2.3.
Вклучување на
младите во
информирање
то

Обезбедено
учество на
младите при
креирање на
МИЦ

Квалитативен
Можност
младите да
одлучуваат

2011

ЛС
Бизнис
сектор
НВО

Квантитати
вен:
Зголемен број
на млади кои ќе
донесуваат
одлуки
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Приоритет: Младински активизам и иницијативи
Долгорочна цел: Зголемено учество на младите во општествениот
живот во Гевгелија

Цели и
активности

Очекуван
резултат

Индикатори

Временска
рамка

Одговорност

Зголемено
учество на
младите во
општестве
ниот живот

Квалитативен:

2011

НВО

Буџет

Специфична
цел 1
Креирање на
механизми за
младински
активизам
Активност 1.1.
Поттикнува
ње на младите
да поднесуваат
иницијативи

Зголемен број
на младински
иницијативи

Образо
вни институ
ции

Квантитативен:
Зголемен
процент на
младински
иницијативи

Активност 1.2.
Спроведено
истражување за
проблемите на
младите луѓе

Подготвена
анализа за
младински
проблеми

Квалитативен:
Младите сами
да истражуваат
за своите
проблеми

2011

НВО
Образо
вни институ
ции

Квантитативен:
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Извршено
испитување на
200 млади
Активност 1.3.
Промоција на
младински
активизам

Одржани 10
работилни
ци за
младински
активизам

Квалитативен:

2011

Зголемен
бројот на
запознаени
млади

НВО
Образо
вни институ
ции

Квантитативен:
Мотивирани
млади за
поднесувње
иницијативи
Специфична
цел 2.
Воспоставу
вање фонд за
младински
иницијативи
Активност 2.1.
Обезбедување
фонд за
младински
иницијативи

Обезбеден
паричен фонд

Квалитативен:
Можност за
финансиска
поддршка на
младински
иницијативи

2011

ЛС
НВО
Бизнис сектор

Квантитативен:
Зголемена
заинтересиран
ост на
младите да
поднесуваат
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иницијативи
Активност 2.2.
Обезбедени
сретства за
младински
иницијативи

Доделени
најмалку 2
гранта за
младински
иницијативи

Квалитативен:

2011

Финансиска
помош на
млади за
реализација на
иницијативи

ЛС

2000
еу

НВО
Бизнис сектор

Квантитативен:
Зголемен број
на младински
иницијативи

Приоритет: Младинско Учество
Долгорочна цел: Зголемено учество на младите во донесување на одлуки
на локално ниво.

Цели и
активности

Очекуван
резултат

Индикатори

Временска
рамка

Одговорност

Буџет

Специфична
цел 1.
Воспоставување
на модели на
младинско
учество

27

Активност 1.1.
Поднесување на
иницијатива за
СМ (совет на
млади)

Активност 1.2.
Формирање на
совет на млади

Зголемено
младинско
учество во
донесува
ње одлуки

Формиран
функционален
совет на млади

Квалитативни:

2011

НВО

Можност
младите сами
да одлучуваат
за нивните
проблеми

ЛС

Квантитативни:
Соработка на
ЛС со младите
за одредени
проблеми

Полити
чки
Подмладоци

Квалитативен:

Образов
ни институ
ции

2011

Избрани 7
членови на
совет на млади

НВО
ЛС
Образо
вни институ
ции

Квантитативен:
Избрани
претставници
на младите
(УСМ,Сојуз на
студенти,Полит
ички
подмладоци)

Полити
чки
подмладоци

Специфична
цел 2
Подигнувње на
свеста за
потребата од
младинско
учество
Активност 2.1.
Организира
ње едуктивни
работилници

Одржани 10
работилни
ци

Квалитативен:
Запознаени
млади со
поимот

2011

НВО

500 еу

Обрзовни
институции
28

младинско
учество
Квантитативен:
200 учесници
на
работилници
Активност 2.2.
Организира
ње работилници
со советници,
НВО и млади

Организирани
работилни
ци

Квалитативни:

2011

НВО

200 еу

Советници од
ЛС

Обучени
советници,
млади и
претставници
од НВО за
поимот
младинско
учество

Образовни
институ
ции

Квантитативен:
Можност
младите и
советниците
заеднички да
решаваат за
одредени
проблеми;
40 учесници на
работилници
Активност 2.3.
Организира ње
трибини за
младинско
учество

Зголемен
процентот на
запознаени
млади со
поимот
младинско
учество

Квалитативен:
Информирани
млади за
моделите на
младинско
учество

2011

НВО

200 еу

Образовни
институции

Квантитативен:
Одржани 6
трибини за
29

младинско
учество 3-Град
3-населени
места
Активност 2.4.
Кампања за
Промоција на
младинското
учество

Организирана
кампања на
локално ниво

Квалитативен:

2011

НВО

Зголемено
младинско
учество

СМ
(совет на
млади)

Квантитивен:

Советници од
ЛС

Зголемен
процент на
запознаеност
на младите за
поимот и
моделите на
младинско
учество

1000
еу

ЛС
Институ
ции
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Приоритет: Волонтерство
Долгорочна цел: Креативно исполнување на слободното време на
младите во корисни И социо-едукативни активности.

Цели и
активности

Очекуван
резултат

Индикатори

Временска
рамка

Одговорност Буџет

2011

НВО

Специфич
на цел 1
Едукација за
придобивките од
волонтерството
Зголемен
Квалитативен:
бројот на млади
Организирани
волонтери;
Едуцирани
раболтилници за
млади луѓе за
придобивки од
придобивките
волонтер
од
ството
волонтерствот
о
Активност 1.1.

500
еу

ЛС
Институции

Квантитативен
:
Одржани 10
работилници
Зголемен
процент на
волонтери во
институциите
10
работилници;
200 учесници
на
работилницит
е
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Активност 1.2.

Организирани 2
трибини

Организира
ни трибини за
промоција на
волотерство
то

Квалитативен:

2011

Информирани
млади за
придобивките
од
волонтерствот
о

НВО

200
еу

ЛС
Институции

Квантитивен:
Зголемен
процент на
млади
волонтери
Специфична
цел 2
Промовирање
на законот за
волонтерство
Активност 2.1.
Креирање
кампања за
промовирање на
волонтерство
то

Мотивирани
млади луѓе да
волонтираат

Квалитативен:
Можност
младите да
волонтираат
во одредени
институции

2011

Инстиуции

1000
еу

НВО

Квантитивен:
Зголемен
бројот на
волонтери во
институциите;
можност
младите да
волонтираат
во одредени
институции
32

Активност 2.2.
Одбележува
ње на денот на
волонтерство
то

Организира
ни настани

Квалитативен:
Организиран и
обележан
денот на
волонтерство
то

2011

ЛС
Институции

200
еу

НВО

Квантитати
вен:
Зголеменост
на
информирана
младина за
придобивките
од
волонтирање
то
200
посетители на
настани
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8.Процес на мониторинг и евалуација

Процесот на мониторинг и евалуација на се она што е реализирано од
предвиденото во ЛСМ И ЛАП ќе го реализира работна група која ќе биде одредена
уште на самиот почеток на проектот, а во која ке членуваат претставници на ЛС,
ЗГ, претставници на инстуциите одговорни за имплементација на ЛАП, членовите
на работната група ќе го надгледуваат имплементирањето на сите активности кои
се предвидени со ЛСМ за Општина Гевгелија. Податоците ќе се добиваат преку
контакти со одговорните институции и мониторинг на теренот.
За подобра комуникација помеѓу работната група и ЛС ќе се потпише меморандум
за соработка помеѓу работната група и ЛС со кој на работната група ќе и се даде
целосен увид во реализацијата и начинот на истата на сите проекти кои се
предвидени во ЛСМ, а се поврзани со ЛС.
Работната група ќе има задача во текот на наредните пет години еднаш месечно
да организира состаноци на кои ќе бидат разгледани добиените информации, ќе
се обработуваат за да се види до кој степен се реализирани активностите и ќе се
пишува месечен извештај кој ќе биде доставен до ЗГ Младински Совет-форса,
СЕГА, ЛС и одговорните за реализација на асктивностите , целите и стратегиите
од ЛСМ.
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9.Членови на кординативно тело

Име и презиме

Организација

Функција

телефон

Е -маил

Бошко Петров

Младински
Совет-Форса

председател

070-697-577

Boskopetrov@yahoo.com

Благој Ристов

Општина
Гевгелија

Контакт лице

071-747-119

blagoj_rstv@yahoo.com

Љубчо
Алексовски

Општина
Гевгелија

пордпарол

070/741-337

ljubcoaleksovski@yahoo.com

Ленче жарко

Општина
Гевгелија

Советник во
ЛС

070/515-654

lencezarko@yahoo.com

Лазе Трајков

РЦОРГевгелија

070/306-642

ltrajkov@sonet.org.mk

10.Членови на работна група

Име и
презиме
Саша
Јованов
Даница
Гавриловска
Благој
Атанасов
Николчо
Јованов
Верица
Ѓурова
Светлана
Митровска
Анета
Малчева
Данче
Станчева

Организација Функција

Телефон

е-маил

НУ Музеј
Гевгелија
АГВРГевгелија
ЈЗО Здравен
ДомГевгелија
МВР-Сектор
за превенции
Центар за
социјални
работи
С.У.ЦЈосиф
јосифовски
Факултет за
Туризам
Факултет за
Туризам

Кустос

070/429-037

amphaxitis@yahoo.com

Раководител

071/330-226

Правник

071/331-004

Виш
инспектор
Волонтер

070/275-938
075/650-476

verica-gurova@yahoo.com

Училишен
психолог
Студент

071/251-451

svetlanamitrovska@yahoo.com

075/788-704

malceva _aneta@yahoo.com

Студент

070/621-580

dance.stanceva@yahoo.com

zdrastvendomgvg@yahoo.com
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Оливер
Ташев
Сашко
Колев
Јована
Ефтимова

ООУ Крсте
Мисирков
ООУ Ристо
ШуклевНегорци
ООУ Владо
Кантарџиев

Наставник

071/322-878

olivertasev@yahoo.com

Наставник

075/264-548

saskokokolev@yahoo.com

Наставник

071/392-772
jovana.e@yahoo.com

Александра
Семенакова
Трајче
Аврамов
Александра
Манасијеска
Митрова
Кристина
Попова
Стево
Стефанов
Мирјана
Крстева
Массетти
Васил Кочев
Славица
Николовска
Александра
Каркалашева
Томислава
Манчева
Александра
Латковска
Андон
Сарамандов
Мирјана
Костова
Иво Костич
Игор Јанчев

ФЛРгевгелија
ЗГ-Јужна
Порта
Гевгелија
ЗГ Еко
ИднинаГевгелија
БУМГевгелија
ЗГ-Подршка
ЗГМултимедија
центарГевгелија
Градски хор
ЗГ МСФГевгелија
ЈЗОНПБНегорци
УС-Јосиф
јосифовски
УС -Јосиф
јосифовски
УМСна
ВМРОДПМНЕ
МСФ

вработена

070/647-777

ssemenakova@yahoo.com

Претседател

070-343-989

altra@yahoo.com

Волонтер

077/585-849

m.m.saska@yahoo.com

Волонтер

071/445-131

kristipopova@yahoo.com

070/647-744

adzamija@gmail.com

071/251-633

krstev79@yahoo.com

Волонтер

070/218-374
071/970-877

vasil_daca@yaghoo.com
nikolova_slavica@yahoo.com

психолог

070/885-944

Претседател

072/546-036

tomi_lavce@yahoo.com

075/414-267

latkovska@yahoo.com

Претседател

078/2078201

andonsaramandov@yahoo.com

Волонтер

075/910-093

ДПСМ
СДММ
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