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1.ЛИСТА НА КРАТЕНКИ

ЛМС – Локална младинска стратегија
ЛС – Локална самоуправа
СО – Совет на општина
МКЦ – Младински културен центар
СЕГА – Коалиција на младински организации СЕГА
АМС – Агенција за млади и спорт
НВО – Невладини организации
ЗГ ЗОНА – Здружение на граѓани ЗОНА
Р.М. – Република Македонија
Л.И. – Локални институции
ЕУ – Европска Унија
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2.ВОВЕД

Здружението на граѓани “ЗОНА” од Кавадарци е невладина и непрофитна организација која
веќе седум години активно работи на проекти поврзани со здравството во соработка со
Министерството за здравство, Глобал Фонд и Хера. Во 2008 “ЗОНА” официјално станува членка на
коалицијата на младински организации СЕГА и оттогаш работи на подобрување на општата
состојба на младите. Примарната цел на целата работа на здружението на граѓани “ЗОНА” е
подобрување на квалитетот на живеење, особено на младата популација, активно вклучување на
младите во креирање на општествениот и културно-уметничкиот живот, но и заштита на младите
од полово преносливи болести и користење психотропни супстанци.
Коалицијата на младински организации СЕГА од 1 јануари 2010 година започна да го
имплементира проектот Креирање на локални младински стратегии. Проектот се имплементира
во 10 општини во Република Македонија: Илинден, Кисела Вода, Кавадарци, Битола, Прилеп,
Гевгелија, Тетово, Свети Николе, Штип и Радовиш.
Проектот започна со формирање на работна група која ја сочинуваат претставници од Здружение
на граѓани Зона – Кавадарци, студенти и ученици, Младинска организација Креактив – Кавадарци,
Црвен Крст – Кавадарци, претставници од полициска станица Кавадарци координативно тело го
сочинуваат претставници од ЗГ ЗОНА, Црвен Крст – Кавадарци, Советник во Совет на Општина
Кавадарци и претставници од Општина Кавадарци. Приоритетите се одредија на фокус групата, за
подоцна да се спроведе анкета со младите со цел да се добијат реални сознанија за состојбата и
потребите на младите во општината. По втората анкета, беа направени две интервјуа со
претседателот на Советот на општина Кавадарци, г-дин Илија Тренчев и советничакта за култура,
г-ѓа Милка Тотова.
Пред да се започне со изработката на локалната младинска стратегија за општина Кавадарци,
еднаш бепе одржан уште еден состанок на работната група со цел да се добијат повеќе идеи за
изработка на истата.
Во подготовката на овој документ беа вклучени претставници од ЗГ “ЗОНА” , ОО на Црвен Крст
– Кавадарци, НВО Креактив – Кавадарци, НВО Совет за превентива против малолетничка
деликвенција, членови на аматерскиот театар во Кавадарци, студенти и средношколци кои беа
членови на работната група. Секоја од вклучените институции и личности придонесе за
изработката на овој документ врз основа на анализа на моменталната состојба, одредување на
приоритетите, како и целните интервенции во креирањето на локалната младински стратегија за
општина Кавадарци. Со креирањето на оваа стратегија се овозможи базичен приод на
адресирање на потребите на младите луѓе од повеќе области и решавање тековни проблеми со
кои тие се соочуваат. Исто така, со овој документ ќе се поттикнат и младите и институциите
заеднички да работат на разни полиња и заеднички постепено да го креираат животот на младиот
човек во општината и да бидат активен дел при планирањето и спроведувањето на програмите и
проектите. Стратегијата ќе понуди насоки за подобрување на животот на младиот човек на
локално ниво за период од 5 години.
Искрено,
НВО ЗОНА - Кавадарци
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3.Анализа на состојбата
Проектот креирање на локални младински стратегии како целна група ги опфаќа младите
од 15 до 30 години, кои живеат на територијата на општина Кавадарци. По првичното скенирање
на состојбата на младите во општина Кавадарци од страна на здружението на граѓани ЗОНА, на
состанок на фокус групата составена од студенти, претставници од НВО секторот и советници од
Советот на општина Кавадарци беа одредени пет приоритети и тоа: култура и спорт, младинско
информирање, младински активизам и иницијативи, учество на младите и волонтерство. За точно
лоцирање на проблемите на младите беше реализирана анкета која опфати 76 млади
кавадарчани, а беа одржани и интервјуа со советничката за култура, госпоѓа Милка Тотова и
претседателот на Советот на општина Кавадарци, господинот Илија Тренчев, како и фокус група за
потврдување на приоритетите и предлагање на потенцијални решенија.
Добиените резултати по сите приоритети посочуваат дека е потребно да се делува
систематски и длабински за да се подобрат состојбите. Истовремено тоа укажува дека ќе биде
потребен и подолг временски период да се санираат состојбите и да се видат првите резултати.
Ова посебно важи за сферата култура и спорт каде се потребни капитални инвестиции за да се
создадат услови за развој на културата и спортот. За тоа говори и фактот што дури 85% од
испитаниците одговориле дека во најголем дел во културните и спортските објекти треба да се
подобрат условите и комплетната состојба, т.е потребно е реновирање. Според информациите
добиени од фокус групата која ги дискутираше наодите од анкетата, во градот постојат повеќе
отворени и затворени спортски и културни објекти, но најголемиот дел од нив се во очајна
состојба, руинирани и не може да се користат. Има спортски сали, фудбалски игралишта,
кошаркарски игралишта, но на сите им е потребно реновирање. Домот на културата и Музејот се
во подобра состојба, додека пак Младинскиот центар е надвор од функција веќе цела деценија.
Сепак, во одредени области како на пример во сферата на младинско учество,
волонтерство и младински иницијативи можни се брзи резултати доколку се воспостави правилна
соработка помеѓу локалните институции и се отпочне со едукација од овие сфери и примена на
модели

на

учество

и

поттикнување

на

активизам

кои

се

покажале

успешни.

Проблемите во сферата на младинското учество се јавуваат затоа што младите многу малку се
информирани. Дури 61% од испитаниците сметаат дека младите делумно се информирани за
работите кои ги засегат лично нив. При тоа главна причина за делумната информираност за 32%
од испитаниците е тоа што информациите се пренесуваат преку погрешни канали. Понатамошните
истражувања покажаа дека скоро подеднаков дел испитаници како главна причина за делумната
информираност ја наведуваат незаинтересираноста на младите луѓе да се информираат односно
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неангажираноста на локалните институции да ги информираат младите. Исто така, по однос на
тоа колку младите се ангажирани да дојдат до информации, 63% од испитаниците сметаат дека
младите понекогаш бараат информации кога навистина им се потребни.
Во однос на младинскиот активизам и иницијативи дури 76 % од младите сметаат дека има
малку младински иницијативи. Паралелно со малиот број младински иницијативи, 72% од
испитаниците изјавиле дека младите многу ретко се залагаат за решавање на младинските
проблеми. Според 46% од испитаниците најиницијативни се младите на возраст од 16 – 20
години, а по 23% испитаници за најмалку иницијативни ги посочуваат младите од 11 – 15 години и
оние од 26 – 30 години. Трите клучни причини за отсуството на иницијативност кај младите според
испитаниците се немање финансии за реализација на нивните идеи, мал број места и можности
да ги реализираат своите идеи и слабата информираност. Најпоразителен е фактот што дури 97 %
од младите не учествувале во реализација на младинска иницијатива.
И на полето младинско учество статистиката од добиените резултати не носи позитивни
работи. Според неа 35% од младите не знаат дали и како младите се вклучени во донесувањето
одлуки и застапени во институциите. Согласно со тоа 71% изјавиле дека не се информирани и за
тоа дали постојат младински тела преку кои младите учествуваат во донесувањето одлуки. Исто
така 96% не биле никогаш вклучени во донесување на некоја одлука на локално ниво. Според
информациите од фокус групата во општина Кавадарци не постојат младински тела т.е младинска
канцеларија или младински совет. Од друга страна младите сметаат дека нивното учество е
најпотребно заради да можат да се изборат за своите права, да дадат младински поглед на
нештата и да ги остварат интересите.
Иако младите кавадарчани во голем процент имаат позитивно мислење за волонтерството
и сметаат дека е корисно сепак дури 61% од испитаниците не волонтирале до сега. Со цел да се
мотивираат младите повеќе да волонитират 40% од испитаниците сметаат дека е потребна
дополнителна едукација на младите за предностите од волонтерството.
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4.КРАТОК ПРЕГЛЕД
Коалицијата СЕГА во периодот од 1 јануари до 30 ноември 2010 година го имплементира
проектот „Креирање локални младински стратегии“ во десет општини, меѓу кои е и Кавадарци.
Целна група на проектот се младите, кои се една специфична општествена група со свои
потреби за достоен живот во едно современо општество.
На воведните состаноци беше презентиран проектот, а беа и формирани работни и
координативни тела, кои имаа посебни задачи во реализацијата на проектот. Фокус групата ги
одреди петте приоритети на младите: култура и спорт, младинско учество, младински
иницијативи и активизам, младинско информирање и волонтерство, за подоцна да се
анализираат состојбата и потребите на младите во општина Кавадарци преку спроведување на
анкета, со кои беа опфатени 76 млади, и две интервјуа со советничката за култура, г-ѓа Милка
Тотова и претседателот на СО на општина Кавадарци, г-дин Илија Тренчев. По добиените
резултати и состанците со фокус групата и работната група, започна изработкатата на „Локалната
младинска стратегија за општина Кавадарци“ која треба да се имплементира во наредните пет
години (2011 – 2015) на територијата на општината.
Во „Локалната младинска стратегија за општина Кавадарци“ преку приоритетите, целите на
приоритетите, специфичните цели, стратегиите и акционите планови се понудени решенија кои ќе
помогнат на младите да го подобрат и олеснат својот живот. Меѓу нив има неколку големи
проекти кои бараат големи инвестиции и кои би се решиле со заедничка соработка на Локалната
самоуправа, бизнис секторот, националните агенции и институции. За разлика од овие големи
проекти кои бараат повеќе финансии, во „Локалната младинска стратегија за општина Кавадарци“
се опфатени и други долгорочни проекти кои не бараат голема финансиска поддршка.
Целта на сите овие проекти пред се е, да му се олесни животот на младите, да се поттикне
младинскиот активизам, да се поткренат повеќе младински иницијативи, да се зголеми
младинското информирање, да се даде младински поглед на нештата, младите да се вклучат во
што повеќе полиња во општествениот живот, но и во процесите на донесување одлуки, да се
развие соработката помеѓу младите и возрасните и да се надмине тој временски мост кој создава
големи проблеми.

5.ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЈАТА

Главна цел на ЛМС за Кавадарци е да ја подобри општествената положба на младите во
општината и олеснување на нивниот живот.
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6.ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1:
Култура и спорт
Општа цел: Континуирано подигнување на спортскиот и културниот живот на младите луѓе во
општина Кавадарци.
Специфична цел 1:
Вклучување на младите при планирање и организирање на културниот и спортскиот живот во
општината.
Стратегии:
Да се поттикне младински активизам и иницијативи на полето култура;
Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки во полето на културата;
Подобрување на соработката помеѓу младите, ЛС и институциите за култура;
Зголемување на бројот на млади активисти на полето култура и спорт со помош на НВО секторот;
Специфична цел 2:
Зголемување на информираноста на институции за организирање културни и спортски настани.
Стратегии:
Информирање на младите за можностите од културно изразување
Поттикнување соработка помеѓу младите, образовните институции, спортските колективи и
културно уметничките друштва
Специфична цел 3:
Поттикнување на младите активно да се вклучуваат во спортски активности
Стратегии:
Градење соработка помеѓу младите и спортските колективи;
Поголема активност на младите на полето спорт
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Приоритет 2:
Младинско информирање
Општа цел: Зголемување на
информации

информираноста на младите и подобрување на пристапот до

Специфична цел 1:
Иницирање на механизми за младинско информирање
Стратегии:
Воспоставување на Младински Информативен Центар во општина Кавадарци
Обезбедување на партнерство со национални институции и странски донатори
Поттикнување на соработката помеѓу младите и локалните институции во Кавадарци;
Специфична цел 2:
Пристап до информациите на младите од руралните средини, млади од други етнички средини и
маргинализирани групи.
Стратегии:
Воведување на специфични начини за информирање на младите од руралните средини и младите
од другите етнички средини
Информативни кампањи за лица со пречки во развој

Приоритет 3:
Младински активизам и иницијативи
Општа цел:
Зголемување на младинскиот активизам кај младите луѓе во општина Кавадарци
Специфична цел 1:
Зголемување на бројот на млади луѓе кои активно членуваат во младински организации.
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Стратегии:
Поттикнување младински активизам и иницијативи преку поголема младинска информираност.
Зголемување на младинските иницијативи и младинскиот активизам на локално ниво.
Специфична цел 2:
Подигнување на свеста на младите за потребата од младински активизам
Стратегии:
Кампања за промовирање на младински активизам

Приоритет 4:
Младинско учество
Општа цел:
Зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки и креирање на
политики
Специфична цел 1:
Зајакнување на капацитетите на младите и возрасните за младинско учество
Стратегии
Креирање долгорочна програма за континуирана едукација на младите и возрасните од
институциите;
Специфична цел 2
Подигнување на свеста за потребата од младинското учество
Стратегии:
Користење на функционални модели за поттикнување на младинското учество
Спроведување на кампања за потребата од младинско учество во општина Кавадарци
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Приоритет 5:
Волонтерство
Општа цел:
Поттикнување на младите луѓе активно да волонтираат во општествениот живот
Специфична цел 1
Промовирање на законот за волонтерство и придобивките од истиот
Стартегии:
Промоција на законските регулативи и придобивките кои ги нуди волонтерството помеѓу младите;
Регулирање на волонтерски труд на младите;
Информирање на Л.И. и бизнис секторот за практичната примена на законот за волонтерство;
Специфична цел 2
Зголемување на бројот на активни волонтери во општина Кавадарци
Стратегии:
Поттикнување на ЛС за зголемување на бројот на волонтери
Поттикнување на НВОи за зголемување на бројот на волонтери
Зголемување на соработката помеѓу училиштата и НВО секторот.
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7.АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ ЗА 2011
ГОДИНА
Приоритет Култура и Спорт
Цел на приоритетот: Континуирано подигнување на спортскиот и културниот живот на младите
луѓе во општина Кавадарци.
Цели и активности
Очекуван
Индикатор
Временска
Одговорност
резултат
рамка
Специфична цел
бр.1: Вклучување на
младите при
планирање и
организирање на
културниот и
спортскиот живот во
општината.
Активност 1.1
Обезбедување
поголема достапност
до просториите на
Домот на културата

Младите ги
користат
просториите на
Домот на
културата

Квантитативни
индикатори:
200 млади имаат
достапност до
просториите на
Домот на
културата

Јануари –
Декември
2011 година

Дом на култура
„Иван Мазов –
Климе“
Општина
Кавадарци
Млади

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
претставници од
Домот на
културата и од
општина
Кавадарци
Квантитативни
Активност 1.2 Функционира
Изградба на
отворена бина за индикатори:
отворена бина за
Изградена е една
културни
културни настани
бина
настани

Април 2011
година

Општина
Кавадарци

Квалитативни
индикатори:
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Општина
Кавадарци е
вклучена во
изработката на
бината
Активност 1.3
Обезбедување
подршка при
подготовка и
реализација на
проекти на тема
култура иницирани
од млади

Формирано е
тело кое ќе
обезбедува
поддршка од
секаков вид на
проекти
поврзани со
култура

Квантитативни
индикатори:
Поддржани се 20
проекти на тема
култура

Јануари –
Декември
2011 година

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, волонтери,
културни
работници, Дом
на култура
Квантитативни
Јануари –
Активност 1.4 Младите
Вклучување на
индикатори:
креираат
Декември
младите во
20 млади се
програма за
2011 година
креирањето на
активностите кои вклучени во
програмите за
креирањето на
ќе се случуваат
култура
програмата за
на полето
култура
култура
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
засегнати страни
(млади, Дом на
култура, општина
Кавадарци) во
креирањето на
програмите
Квантитативни
Активност 1.5 Формирано е
Поддршка на
индикатори:
тело за
проекти од НВО
Подржани се 10
поддршка на
секторот кои
проекти од спорт проекти од
промовираат спорт и
областа на
и култура
култура

НВО Сектор
Младински
организации
Дом на култура
„Иван Мазов –
Климе“
Образовни
институции
Општина
Кавадарци
НВО Сектор
Младински
организации
Општина
Кавадарци
Комисија за
култура
Дом на култура
„Иван Мазов –
Климе“

Јануари –
Декември
2011 година

Општина
Кавадарци
Бизнис сектор
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спортот
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
професори,
културни
работници,
општински
служби, НВО-а
Специфична цел бр.
2: Зголемување на
информираноста на
институции за
организирање
културни и спортски
настани.
Активност 2.1
Организирање
креативни
работилници

Млади
посетуваат
креативни
работилници

Јуни – Август
Квантитативни
индикатори:
2011 година
Организирани се 6
креативни
работилници на
кои
ќе
бидат
вклучени
150
млади
Квалитативни
индикатори:
Вклучени
млади
волонтери

Активност 2.3 Спроведена е
Изработка на
медиумска
креативни кампањи
промоција

НВО Сектор
Младински
организации
Дом на култура
„Иван Мазов
Климе“
Спортски
колективи

се
и

Квантитативни
индикатори:
Поделени се 3000
флаери,
2 месеци реклама
на два локални
медиуми

Јануари – Март НВО Сектор
2011

Квалитативни
индикатори:
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Реклама на
највлијателните
локални медиуми
за млади
Активност 2.4
Потпишување на
меморандум за
соработка помеѓу
младите, културните
домови, спортските
колективи и
образовните
институции

Воспоставена
соработка со
спортските
културните и
образовните
институции

Квалитативни
индикатори:
Потпишан
Меморандум за
соработка со
важност во
наредните 5
години
Број на
институции со кои
е потпишан
меморандумот

Јануари 2011
година

НВО Сектор
Младински
организации
Општина
Кавадарци
Спортски
колективи
Дом на култура
„Иван Мазов –
Климе“ Кавадарци
Образовни
институции

Квантитативни
индикатори:
Зголемена
соработка помеѓу
културните,
спортските и
образовните
институции.
Специфична цел бр.
3: Поттикнување на
младите активно да
се вклучуваат во
спортски активности
Активност 3.1 Младите
Обезбедување
добиваат
бесплатни тренинзи бесплатни
за секое дете
тренинзи

Квантитативни
индикатори:
Во наредните 5
години секое дете
добива бесплатни
тренинзи
Квалитативни
индикатори:

Јануари –
Декември
2011 година

Спортски
колективи
Општина
Кавадарци
Бизнис сектор
Спортски
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колективи

Вклучени се
тренери, млади,
волонтери
Активност 3.2 Одржани
Организрирање на
натпревари во
општински првенства повеќе спортови

Квантитативни
индикатори:
Организирани се
училишни и
општински
турнири на кои ќе
учествуваат над
1000 млади

Јануари –
Декември
2011 година

Образовни
институции

Јануари –
Декември
2011 година

Општина
Кавадарци

Март –
Декември
2011 година

Општина
Кавадарци

Спортски
колективи

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
професори,
тренери, спортски
работници во
организирање на
првенствата
Активност 3.3 Младите таленти Квантитативни
Стипендирање на
индикатори:
добиваат
таленти за спорт
Стипендирани се
поддршка
три најдобри
поединци во сите
спортови

Активност 3.4
Вклучување на
познати спортисти во
анимирањето на
повеќе млади да
спортуваат

Спортистите се
активирани во
промоција на
спортот

Квалитативни
индикатори:
Младите се
вклучени активно
во спортски
активности
Квантитативни
индикатори:
Одржување на 10
семинари, 20
тренинзи,
изготвување на 2

Бизнис сектор

Спортски
колективи
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рекламни
кампањи со
кавадаречките
спортисти

Активност 3.5
Организирање
локална кампања за
да се поттикнат
младите да
спортуваат

Спроведена е
кампања за
промоција на
спортот

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
младите,
спортските
колективи,
спортистите
Квантитативни
Март индикатори:
Декември
Организирани се 2 2011 година
големи рекламни
кампањи,
промоција на
нови спортови,
Одржани се 10
работилници за
поттикнување на
младите да
спортуваат,
Отворени се 5
бесплатни
отворени школи
за спорт

Општина
Кавадарци
Спортски
колективи

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
младите,
спортските
колективи,
советот за
спортови во
реализирање на
кампањата
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Приоритет Младинско информирање
Цел на приоритетот: Зголемување на информираноста на младите и подобрување на
пристапот до информации

Цели и активности

Очекуван
резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Зголемување на
информирањето
на младите од
Општина
Кавадарци

Квантитативни
индикатори:
Отворен е
младински
информаивен
центар

Февруари Декември
2011 година

НВО Сектор

Февруари –
Декември
2011 година

НВО Сектор

Специфична цел
бр.1: Иницирање
на механизми за
младинско
информирање
Активност 1.1
Воспоставување
на Младински
информативен
центар

Активност 1.2 Се издава
Издавање на
младински
младински
весник
информативен
весник

Квалитативни
индикатори:
Воспоставена
соработка со
локалните
институции
Квантитативни
индикатори:
Секој месец во
тираж од 1000
броеви излегува
по еден
младински
информативен
весник

Општина
Кавадараци

Квалитативни
индикатори:
18

Вклучени се
млади, нвосекторот во
изработка на
информативниот
весник
Активност 1.3 Функционална
Изработка на веб
веб страна
сајт за младинско
информирање

Активност 1.4
Воспоставување
на соработки со
национални
агенции и
институции

Остварена е
соработка со
националните
агенции и
институции

Активност 1.5 Остварена е
Склучување
соработка со
соработка со
странски
странски донатори
донатори

Квантитативни
индикатори:
Неделно се
поставуваат по 5
новости.
Сајтот месечно го
посетуваат 500
посетители
Квалитативни
индикатори:
Зголемена
информираност
на младите
Квантитативни
индикатори:
Остварена е
соработка со 5
национални
агенции и
институции

Февруари
2011 година

НВО Сектор

Јануари –
Декември
2011 година

НВО Сектор

Квалитативни
индикатори:
Потпишани се
меморандуми за
соработка
Квантитативни
Јануари –
Декември
индикатори:
Финансирани се 5 2011 година
проекти од

Општина
Кавадарци

НВО Сектор
Општина
Кавадарци
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странски
донатори во
текот на една
година

Бизнис сектор

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
општината,
невладиниот и
бизнис секторот
Активност 1.6
Воспоставување
соработка помеѓу
општинските
институции и
младинскиот
информативен
центар

Младинскиот
информативен
центар и
општинските
институции
остваруваат
добра соработка

Специфична цел
бр. 2:
Пристап до
информациите на
младите од
руралните
средини, млади од
други етнички
средини и
маргинализирани
групи.
Активност 2.1 Поставени се
Поставување на
информативни
информативни
паноа
табли во руралните

Квантитативни
индикатори:
Остварена е
соработка со 10
институции

Јануари
2011 година

НВО Сектор
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
младите,
невладиниот
сектор, општина
Кавадарци

Квантитативни
индикатори: 10
информативни

Општина
Кавадарци

Локални
институции

Февруари
2011 година

Општина
Кавадарци
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паноа ќе бидат
поставени во 10те поголеми
рурални населби

средини

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
младите,
невладиниот
сектор и општина
Кавадарци
Активност 2.2
Потпишување
соработка со
авторитетни
личности од
етничките
заедници

Остварена е
соработка со
авторитетите од
етничките
заедници

Квантитативни
индикатори: 100
млади од
етничките
заедници имаат
пристап до
информациите

Февруари
2011 година

НВО Сектор

Јануари –
Декември
2011 година

НВО Сектор

Етнички
заедници

Квалитативни
индикатори:
вклучени се
етничките
заедници,
младите,
волотнерите,
општина
Кавадарци
Активност 2.3
Воспоставување на
соработка со
дневните центри
за лицата со
пречки во развојот

Остварена е
соработка со
центрите за лица
со пречки во
развок

Квантитативни
индикатори:
Спроведени се 10
работилници со
лицата со пречки
во развојот
на кои ќе
учествуваат 200

Младински
организации
Општина
Кавадарци
Дневни центри
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млади

Активност 2.4
Дистрибуирање на
информативни
билтени,
памфлети, флаери

Зголемена
информираноста
на младите преку
дистрибуирање
на промотивните
материјали

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, млади со
пречки во развој,
невладини
организации
Квантитативни
Јануари –
Декември
индикатори:
Составен е тим од 2011 годин
10 волонтери кои
ќе ги доставуваат
информативните
билтени,
памфлети,
флаери. Ќе бидат
поделени 8000
флаери, 2000
билтени, 4000
памфлети

за лицата со
пречки во
развојот

НВО Сектор

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
невладините
организации
Приоритет Младински активизам и иницијативи
Цел на приоритетот: Зголемување на младинскиот активизам кај младите луѓе во
општина Кавадарци
Цели и
активности
Специфична цел
бр.1:
Зголемување на

Очекуван
резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност
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бројот на млади
луѓе кои активно
членуваат во
младински
организации.
Активност 1.1
Организирање
трибини на тема
младински
активизам и
иницијативи

Активност 1.2
Организирање
активности кои
иницираат
младински
активизам и
иницијативи

Спроведени се
трибини на тема
младински
ативизам и
иницијативи

Се спроведуваат
работилници со
кои се иницира
младински
активизам и
иницијативи

Квантитативни
индикатори:
Спроведени се 10
трибини на кои ќе
присуствуваат 500
млади

Мај –
Октомври
2011 година

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
претставници од
образовниот
сектор, невладини
организации,
општина
Кавадарци
Јуни – Август
Квантитативни
индикатори:
2011 година
Организирани се
20 активности на
кои учество ќе
земат 200 млади

НВО Сектор

НВО Сектор
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
засегнати страни:
млади, невладини
организации,
младински
организации,
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општина
Кавадарци
Активност 1.3
Обезбедување
поддршка за
проекти кои
промовираат
младински
активизам и
иницијативи

Активност 1.4
Промовирање на
најуспешните
проекти од
областа на
младинскиот
активизам и
иницјативи

Се подржуваат
проекти кои
иницираат
младински
активизам

Медиумско
презентирање
на петте
најдобри
проекти

Квантитативни
индикатори:
Обезбедена е
подршка на 10
проекти кои ќе
промовираат
младински
активизам и
иницијативи
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
засегнати страни
(општина
Кавадарци,
бизнис сектор,
општински
институции, НВО
сектор)
Квантитативни
индикатори:
Презентирани се
петте најдобри
проекти

Јануари –
Декмеври
2011 година

Општина
Кавадарци
Бизнис секторот
Општински
инситуции
НВО Сектор

Декември
2011 година

Општина
Кавадарци

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, невладини
организации и
образовни
институции

Специфична цел
бр. 2:
Подигнување на
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свеста на
младите за
потребата од
младински
активизам
Активност 2.1
Промоција на
младинскиот
активизам и
иницијативи во
образовниот и
невладиниот
сектор

Спроведени се
промотивни
кампањи

Квантитативни
индикатори:
Спроведени се 16
трибини во
основните и
средните
училишта на кои
ќе учествуваат
2000 млади,
испечатени се
5000 промотивни
материјали

Март-Април
2011 година
Септември –
Октомври
2011 година

НВО Сектор
Образновни
институции
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, невладин
сектор, образовни
инстуции
Активност 2.2 Спроведена е
Медиумска
медиумска
кампања за
кампања
промовирање на
младинскиот
активизам

Квантитативни
индикатори:
Спроведена е
рекламна
кампања на два
медиуми,
испечатени се
2000 флаери

Март 2011
година

НВО Сектор
Медиуми

Квалитативни
индикатори:
Зголемена е
информираноста
на младите за
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младинскиот
активизам
Активност 2.3 Креиран е
Користење на
фејсбук профил
социјални мрежи
за промоција на
младинскиот
активизам и
иницијативи

Квантитативни
индикатори:
Профилот има
2000 пријатели

Активност 2.4 Функционален
Изработка на веб веб сајт
сајт

Квантитативни
индикатори:
100 посетители на
ден
поставени
најмалку 10
новости месечно

Јануари 2011
година

НВО Сектор

Март 2011
година

НВО Сектор

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
младите

Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Зголемена
информираност
на младите

Приоритет Младинско учество
Цел на приоритетот: Зголемување на младинското учество во процесите на донесување
на одлуки и креирање на политики

Цели и активности

Очекуван
резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Специфична цел
бр.1: Зајакнување
на капацитетите на
младите и
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возрасните за
младинско учество
Активност 1.1
Организирање
Зјакнување на
работилници за
капацитетите
Младинско
учество
на младите за
потребата од
младинското
учество

Активност 1.2 Одржани се
Организирање
трибини
трибини за
промоција на
важноста на
меѓусебната
работа и потребата
од младинско
учество

Квантитативни
Март – Април
2011 година
индикатори:
Спроведени се 15
работилници на
кои ќе
учествуваат 300
луѓе
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
заинтересирани
страни, млади,
невладин сектор,
возрасни,
општина
Кавадарци,
образовни
инстутуции
Квантитативни
индикатори: На 3
трибини
учествуваат 150
учесници

Април – Мај
2011 година
Септември –
Октомври
2011 година

НВО Сектор
Општина
Кавадарци
Младински
организации

НВО Сектор
Општина
Кавадарци
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
заинтересирани
страни, млади,
невладин сектор,
возрасни,
општина
Кавадарци,
образовни
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инстутуции
Активност 1.3
Работење на
заеднички проекти
кои ќе ја зајакнат
соработката
помеѓу младите и
возрасните

Младите и
возрасните
изработуваат
заеднички
проекти

Квантитативни
индикатори: 20
возрасни и 60
млади работат на
заеднички
проекти

Март –
Декември
2011 година

Општина
Кавадарци
НВО Сектор
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
заинтересирани
страни, млади,
невладин сектор,
возрасни,
општина
Кавадарци,
образовни
инстутуции
Специфична цел
бр. 2:
Подигнување на
свеста
за
потребата
од
младинското
учество
Потпишан е
Активност 2.1
меморандум за
Воспоставување на соработка со
соработка со
организации
организации од
од други
други градови и
градови и
држави за
држави
споделување на
искуства и
функционални
модели за
поттикнување на

Квантитативни
индикатори:
Потпишани се
најмалку 5
меморандуми за
соработки со
организации од
други градови
или држави

Јуни – Август
2011 година

НВО Сектор
Општина
Кавадарци
Младински
организации
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младинското
учество

Активност 2.2
Медиумска
кампања за
поттикнување на
младинското
учество

Активност 2.3
Промовирање на
младинското
учество во
основните и
средните
училишта

Подигната е
свеста кај
младите за
потребата од
младинското
учество

Спроведена е
кампања во
основните и
средните
училишта

Квалитативни
индикатори:
Воспоставена е
соработка
со
други
организации
Квантитативни
Март-Мај
индикатори:
2011 година
Испечатени се
Септември –
200 плакати
Октомври
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, невладин
сектор, општина
Кавадарци,
образовни
инстутуции

2011 година

Квантитативни
индикатори:
Организирани се
16 трибини во 8те
средни и основни
училишта
на кои ќе
учествуваат 2000
млади

Март-Април
2011 година
СептемвриОктомври
2011 година

НВО Сектор
Младински
организации

НВО Сектор
Основни и
средни
училишта
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади, невладин
сектор, општина
Кавадарци,
образовни
инстутуции
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Приоритет Волонтерство
Цел на приоритетот: Поттикнување на младите луѓе активно да волонтираат во
општествениот живот
Цели и
активности
Специфична цел
бр.1:
Промовирање
законот
волонтерство
придобивките
истиот

Очекуван резултат

Индикатор

Временска
рамка

Одговорност

Подигната е свеста
кај младите за
придобивките од
волонтерство

Квантитативни
индикатори:
Испринатни се
200 плакати и
3000 памфлети,
организиран е
фестивал на
волонтерите

Мај 2011
година

НВО Сектор

на
за
и
од

Активност 1.1
Спроведување
кампања за
промоција на
придобивките од
волонтерството

Активност 1.2 Воспоставена
Организирање
соработка со бизнис
средби помеѓу
секторорт
младите и бизнис
секторот на кој ќе
биде

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
невладин
сектор, општина
Кавадарци,
образовни
инстутуции
Квантитативни
индикатори:
Еднаш во три
месеци во текот
на годината се

Септември
2011 година

Февруари
2011 година
Ноември
2011 година

Образовни
институции
Младински
организации

Подрачна
единица на
Министерство
за труд
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организираат
средби на кои
младите и
бизнис секторот
ќе имаат
меѓусебни
разговори

промовирано
волонтерството и
придобивките од
него

НВО Сектор
Бизнис сектор
Младински
организации

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
невладини
организации,
бизнис сектор,
општина
Кавадарци
Активност 1.3
Организирање на
состаноци со НВО
секторот и
Министерството
за труд и
социјална
политика за
запознавање со
законската
регулатива за
издавање на
волонтерски
книшки

Одржани се
состаноци помеѓу
невладиниот сектор
и министерството за
труд

Квантитативни
Фебруари
индикатори:
2011 година
Организирани се
по еден
состанок на
секои три
месеци
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се сите
заинтересирани
страни: млади,
невладини
организации
подрачна
единица на
министерство за
труд и социјална
политика

НВО Сектор
Подрачна
единица на
Министерство
за труд и
социјална
политика
Младински
организации
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Активност 1.4
Потпишување
договор за
соработка помеѓу
волонтерите,
бизнис секторот
и локалните
институции

Потпишан е
меморандум за
соработка помеѓу
волонтерите,бизнис
секторот и
локалните
институции

Квантитативни
индикатори:
Потпишани се
договори со
најмалку 5
претпријатија

Март 2011
година
Декември
2011 година

Организирани се
работилници и
трибини во
средните и
основните училишта

Квантитативни
индикатори:
Организирани се
16 трибини и 40
работилници на
кои ќе
учествуваат 3000
млади

Младински
организации
Бинзис сектор
Општина
Кавадарци

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
невладини
организации,
бизнис сектор,
општина
Кавадарци
Специфична цел
бр. 2:
Зголемување на
бројот на активни
волонтери во
општина
Кавадарци
Активност 2.1
Промовирање на
волонтерството
по основните и
средните
училишта

НВО Сектор

Април 2011
година
Септември
2011 година

Основни и
средни
училишта
НВО Сектор

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
невладини
организации,
образовни
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институции
Активност 2.2 Зајакнати се
Организирање
капацитетите на
обуки за идни
волонтерите
волонтери

Јуни –
Квантитативни
Август 2011
индикатори:
Организирани се година
10 обуки на кои
се обучени 100
волонтери

НВО Сектор
Младински
организации
Образовни
институции

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади,
невладини
организации и
образовни
институции
Активност 2.3 Спроведена е обука
Обучување на
за врснички
peer(врснички)
едукатори
едукатори кои ќе
обучуваат идни
волонтери

Активност 2.4 Младите се
Организирање
информираат за
кампањи за
волонтерството
промоција на
волонтерството

Квантитативни
индикатори:
Во рок од три
месеци
организирани се
10 обуки на кои
се обучени 100
нови врснички
едукатори
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади и
невладини
организации
Квантитативни
индикатори:
Испечатени се
2000 флаери, 2
месеци

Јуни –
Август 2011
година

НВО Сектор
Младински
организации
Образовни
институции

Февруари –
Април 2011
година

НВО Сектор
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рекламирање на
јавни гласила

помеѓу младите

Активност 2.5 Промовивање на
Вклучување на
придобивките од
искусни
волонтерството
волонтери и
волонтери од
други земји во
промоцијата на
волонтерството

Активност 2.6
Јавно
промовирање на
најдобрите
волонтери

Наградување на
најдобрите
волонтери за 2011
година

Квалитативни
индикатори:
Рекламирање на
највлијателните
локални
медиуми
Квантитативни
индикатори:
Вклучени 20
искусни
волонтери во
промоцијата на
волонтерството
Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади и НВО
организации
Квантитативни
индикатори:
Наградени петте
најдобри
волонтери за
2011 година

Јуни –
Август 2011
година

НВО Сектор

Декември
2011 година

Општина
Кавадарци

Квалитативни
индикатори:
Вклучени се
млади и
невладин сектор
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8.ПРОЦЕС НА МОНИТОРИНГ И ЕВАУЛАЦИЈА

Процесот на мониторинг и еваулација на се она што е реализирано од
предвиденото во ЛМС ќе го реализира работната група која беше одредена уште на
самиот почеток на проектот. Членовите на работната група ќе го надгледуваат
имплементирањето на сите активности кои се предвидени со ЛМС за град Кавадарци.
Податоците ќе се добиваат преку контакт со одговорните институции и мониторинг на
теренот.
За подобра комуникација и координација со 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 ЛМС а се
поврзани со ЛС.
Работната група ќе има за задача во текот на наредните пет години еднаш или два
пати 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 ЗОНА, СЕГА, ЛС и одговорните
за реализација на активностите, целите и стратегиите од ЛМС.
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