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 ГРАДОНАЧАЛНИК

	 Општина	 Куманово	 и	 jас	 како	 градоначалник	
секогаш	ги	поддржуваме	активностите	на	младите	во	
нашиот	 град.	 Столбот	 на	 секое	 општество	 се	 токму	
тие.	Без	нив	нема	развој,	нема	иднина.	

	 Да	 се	 вложува	 во	 нивното	 образование,	
социјализација,	забава,	спорт	и	здрав	живот,	значи	да	
се	 вложува	 во	 иднината.	 Само	 со	 таква	 младина	 ќе	
можеме	да	живееме	во	општество	исполнето	со	знаење,	
умеење	и	прогрес.	

	 Со	оглед	на	важноста	којашто	ја	имаат	младите	во	едно	општество,	иницијативата	
за	 креирање	 Локална	 стратегија	 за	 млади	 јас	 како	 градоначалник	 без	 размислување	 ја	
прифатив.	Посебно	ми	 е	 драго	што	 во	подготовката	на	 овој	 документ	 учествуваа	повеќе	
заинтересирани	субјекти.

	 За	секој	успех	треба	темелна	работа.	

	 Се	 надевам	 дека	 	 оваа	 стратегија	 ќе	 покаже	 дека	 младите	 сакаат	 да	 работат	 и	 да	
остваруваат.	Преку	неа	ќе	ги	изразат	своите	идеи,	желби	и	потреби.	Да	соработуваме	и	на	
тој	начин	сите	 заедно	да	бидеме	 	дел	од	една	стратегија.	Ние	кои	ќе	даваме	поддршка	и	
тие	 кои	 ќе	 ги	 остварат	 своите	 цели.	Младоста	 и	 искуството	 треба	 да	 одат	 заедно.	Да	 се	
надополнуваат	и	да	создаваат	една	заедничка	желба	која	ќе	води	до	заеднички	успех.	

	 Каква	 младина	 имаме,	 такво	 ќе	 ни	 биде	 и	 општеството.	 Затоа	 да	 соработуваме	 и	
врз	 основа	 на	 оваа	 соработка	 	 да	 се	 подобри	 вклучувањето	 на	младите	 во	 процесите	 на	
донесување	одлуки	на	локално	ниво.

	 господин	Зоран Дамјановски
	 Градоначалник
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 ВОВЕД

 
 Куманово
	 Куманово	се	наоѓа	во	североисточниот	дел	на	Република	Македонија,	на	надморска	
височина	од	340	метри,	распространето	од	двете	 страни	на	реките	Липковка	и	Којнарка.	
Првите	изворни	податоци	за	населбата	Куманово	се	споменуваат	во	1519	год.,	од	патеписните	
дефтери	во	архивот	на	Република	Турција	во	Истанбул,	со	52	семејства	и	околу	300	жители.	
Куманово	 со	 околината	што	 гравитира	 кон	него	 се	наоѓа	 во	 северниот	 дел	на	Република	
Македонија	(обележано	на	мапата	горе).	Најсеверните	делови	од	оваа	територија	се	северно	
од	Козјак,	во	атарот	на	с.	М’гленце,	во	долината	на	Мала	Река,	а	најјужната	точка	се	наоѓа	
во	атарот	на	с.	Живење.	Најзападната	точка	е	во	областа	на	Скопска	Црна	Гора,	 западно	
од	Лукарско	Маало	во	с.	Гошинце,	а	крајните	источни	делови	се	наоѓаат	кај	с.	Длабочица,	
одн.	источно	од	него	(кота	1126).	Од	северната	до	најјужната	точка	растојанието	изнесува	
43	км	воздушна	линија,	а	во	правец	исток-запад	растојанието	е	поголемо	и	изнесува	50,4	
км.	Областа	на	Куманово	од	соседните	области	од	западната	и	северната	страна	е	одделена	
со	делови	на	стари	и	грамадни	планини.	На	запад	се	издигаат	ограноците	на	Скопска	Црна	
Гора,	кои	во	овој	крај	се	познати	и	како	Карадаг.	На	север	се	наоѓаат	падините	на	оголениот	
Руен,	а	падините	на	средно-високиот	Козјак	се	спуштаат	во	Трговишката	област.	На	исток	е	
планината	Герман	и	Славишката	Котлина,	додека	од	јужна	и	југоисточна	страна	со	ритчести	
терени	 и	 Градишка	 Планина	 брановидното	 кумановско	 поле	 е	 одделено	 од	 Скопската	
Котлина	и	Овче	Поле.

	 Во	 рамки	 на	 наведените	 граници	 областа	 на	 Куманово,	 главно,	 се	 поклопува	
со	 денешната	 територија	на	Општината	Куманово,	што	 зафаќа	површина	од	 1	 212	 км2	 и	
претставува	4,71%	од	територијата	на	Република	Македонија.
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 Статистика
	 Општина	 Куманово	 е	 најголема	 општина	 во	 Република	 Македонија.	 Според	
последниот	попис	од	2002	година,	Куманово	има	105.484	жители	од	кои	25	771	се	млади	на	
возраст	од	15	до	30	години	(според	последниот	попис	од	2002	год,	податоци	од	Државниот	
завод	за	статистика).	

	 Националната	структура	на	населението	во	Општина	Куманово	е	следна:	Македонци	
59.58%,	 Албанци	 26.44%,	 Турци	 0,28%,	 Роми	 	 	 4,03%,	 Власи	 0,14%,	 Срби	 8,59%,	
Бошњаци0,02%	и	други	0,64%.
 

 Локална стратегија за млади
 на Oпштина Куманово (2008-2013)
	 Во	 2008	 година	 Општина	 Куманово	 ја	 става	 во	 важност	 Локалната	 стратегија	 за	
млади	на	Општина	Куманово,	чиј	предлагач	е	градоначалникот	на	Општина	Куманово,	 г.	
Зоран	Дамјановски,	а	Стратегијата	ја	подготвиле	Интер-етник	проект	Куманово	(ИПК).	Во	
Стратегијата	за	млади	детектирани	се	повеќе	проблеми	за	кои	самата	стратегија	има	наведено	
цели	и	предлог	активности.	Главните	области	на	делување	во	2008	години	е	предвидено	да	
се	одвиваат	во	следниве	теми:

•	 Дискриминација	и	нејзино	намалување
•	 Образование	(формално	и	неформално)
•	 Мобилност	кај	младите
•	 Невработеност
•	 Култура	 на	 живеење	 (рационално	 користење	 на	 слободно	 време,	 култура	 и	

уметност,	заштита	на	животната	средина	и	придонесот	на	младите,
•	 Спорт,	рекреација,	здрав	живот
•	 Недоволно	учество	на	младите	во	процесите	на	донесување	одлуки
•	 Социјални	 прашања	 (зависност	 од	 дроги	 и	 алкохол,	 сексуално	 преносливи	

болести,	трговија	со	млади,	малолетничка	деликвенција,	емоционална,	сексуална	
и	физичка	злоупотреба	на	младите	и	комерцијална	сексуална	работа)

 Процес на подготовка на стратегијата
	 Главни	 носители	 на	 иницијативата	 за	 подготовка	 на	 Стратегијата	 за	 млади	 на	
Општина	Куманово	за	период	2014-2019	година	беа	Локалниот	младински	совет	(ЛМС)	во	
соработка	со	Општина	Куманово.	Целиот	процес	беше	поддржан	од	Програмата	за	развој	на	
Обединетите	нации		(во	рамки	на	проектот	Гласот	на	младите,	граѓански	ангажман	и	учество	
на	локално	ниво),	и	Мисијата	на	ОБСЕ	во	Скопје	и	се	одвиваше	во	период	јули-ноември	
2013	 година,	 со	многу	 партиципативен	 и	 инклузивен	 пристап.	Притоа	 беа	 организирани	
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заеднички	следствени	настани	кои	водеа	низ	процес	на	истражување,	обука,	вклучување,	
дискусија,	 предлагање	 и	 донесување	 заеднички	 решенија.	Низ	 процесот	 на	 креирање	 на	
Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово	за	период	2014-2019	година	поминаа	повеќе	
од	сто	претставници	на	Општината,	институциите	и	претставници	на	граѓанскиот	сектор	во	
Општината	и	450	млади	опфатени	во	процесот	на	истражување	за	потребите	на	младите.

•	 Проценка	на	потребите	на	младите	во	Општина	Куманово,	сеопфатна	анализа	
спроведена	во	период	август-септември	2013	година;

•	 Семинар	за	визионирање	и	подготовка	на	Стратешки	план	за	период	2014-
2019,		обука	одржана	на	4	-	6	октомври	2013	год.,	Маврово;

•	 Работилница	1:	„Препораки	за	стратегиски	области	и	идна	визија	за	младите	во	
Општина	Куманово“,	16	октомври	2013,	Куманово;

•	 Работилница	2:	„Интервенција	во	предлог	планот	за	активности	во	Стратегијата	
за	млади	на	Општина	Куманово“,	22	октомври	2013,	Куманово;

•	 Работилница	3:	„Дополнувања	и	дискусија	 за	нацрт	Стратегијата	 за	млади	на	
Општина	Куманово	(2014-2019)“,	31	октомври	2013,	Куманово;

•	 Форум	на	засегнати	страни	за	презентација	на	нацрт	Стратегијата	за	млади	на	
Општина	Куманово	(2014-2019)	одржана	на	5	ноември	2013	год.	во	Куманово.

 ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ од   
      проценката за потребите на МЛАДИТЕ
	 При	градењето	на	Локална	младинска	стратегија	на	Oпштина	Куманово	2008-2013	
младите	беа	идентификувани	како	„маргинализирана	група	во	рамки	на	општеството“.	Со	
SWOT	анализа,	преку	истражување,	причините	биле	согледани	од	неколку	аспекти	како	што	
е	неучеството	на	младите	во	процесите	на	донесување	одлуки	и	недостиг	на	стратегиски	
чекори	во	согледување	и	пресретнување	на	потребите	на	младите	на	локално	и	национално	
ниво.	
      
	 Во	 намера	 да	 се	 идентификуваат	 приоритетите	 на	 новата	 локална	 стратегија	
направено	е	истражување	кое	најмногу	се	базираше	на	нивните	размислувања.	
Истражувањето	се	базира	на	тврдење	дека	развојот	на	заедницата	е	одреден	од	способноста	на	
локалните	луѓе	да	мобилизираат	ресурси	и	да	ги	одредат	локалните	потреби.	Токму	младите		
претставуваат	непроценлив	ресурс	и	преку	нивната	вклученост	и	соработка	со	возрасните	и	
организациите	стекнуваат	вештини,	сигурност,	самопочит	и	лидерски	способности.		Важна	
улога	за	нив	во	развојот	на	заедницата	игра	и	нивната	мотивираност	за	овој	вид	граѓански	
ангажман	и	истиот	претставува	важен	фокус	на	многу	истражувања	и	градења	на	развојни	
програми.	Со	познавање	на	сите	аспекти	младинските	работници	и	локалните	власти	може	
подобро	да	разберат	како	да	ги	зголемат	овие	моќни	ресурси	и	да	го	поттикнат	локалниот	
развој	на	долги	патеки.	За		вклученоста	на	младите	да	има	ефект	мора	да	биде	прифатена	од	
институциите	и	во	процесите	кои	влијаат	врз	младите	во	секојдневниот	живот.	

	 Со	оваа	истражување	е	опфатена	популација	од	15	до	29-годишна	возраст.	Најголем	
број	од	испитаниците	се	студенти	и	средношколци.	2/3	живеат	во	урбана	средина,	додека	
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1/3	живее	во	рурална	средина.	Бројот	на		млади	со	македонско	и	албанско	етничко	потекло	
е	приближно	ист.

		 Со	користење	на	податоците	од	квалитативните	и	квантитативните	методи	се	направи	
анализа	која	даде	слика	за	позицијата	на	младите	во	заедницата.	Во	поглед	на	квалитетот	на	
животот	во	Општина	Куманово,	младите	не	се	целосно	задоволни.	Инертни	и	немотивирани	
за	акција,	се	соочуваат	со	недостиг	на	животна	перспектива	и	слаба	мобилност,	голем	број	
од	нив	не	планираат	 да	 останат	 во	 државава	по	 завршување	на	 образованието.	Најголем	
проблем	 им	 претставуваат	 слабите	 можности	 за	 вработување	 и	 слабата	 информираност.	
Одговорноста	за	решавање	на	проблемите	во	висок	процент	ја	гледаат	кај	себе,	но	поголема	
одговорност	 им	 препишуваат	 на	 родителите,	 а	 за	 одговорни	 ги	 сметаат	 и	 државата	 и	
локалните	власти.	

	 Сметат	 дека	 во	 градот	 недоволно	 се	 препознаваат	 и	 решаваат	 нивните	 проблеми.	
Им		недостасуваат	места	за	дружење	и	забава,	како	и	културни	и	спортски	содржини.	Иако	
градот	 го	 перцепираат	 како	место	 каде	 секој	може	 слободно	 да	 си	 ја	 практикува	 својата	
религија,	сметаат	дека	немаат	добар	модел	од	возрасните	за	градење	на	добра	меѓуетничка	
комуникација.	Меѓуетничките	односи	ги	перцепираат	како	лоши	и	за	нивно	подобрување	
сметаат	дека	е	потребно	намалување	на	влијанието	на	политичките	партии	и	зголемување	
на	 позитивниот	 медиумски	 пристап	 при	 информирање	 и	 известување.	 Како	 начини	 за	
подобрување	на	состојбите	гледаат	во	поддршката	на	општината,	преку	отворање	младински	
центри	и	финансирање	на	повеќе	проекти	со	мултиентички	карактер.	

	 Младите	 сметаат	 дека	 имаат	 влијание	 врз	 решавањето	 на	 проблемите,	 но	
бесперспективноста	 која	 ги	 прави	 неактивни	 и	 инертни,	 во	 услови	 на	 моменталната	
општествено-	економска	ситуација,	доведува	до	намалување	на	тоа	влијание.	Тие	сметаат	
дека	намалување	на	проблемот	со	невработеноста	би	можело	да	се	постигне	со	обезбедување	
квалитетно	образование	во	склад	со	потребите	на	пазарот	на	трудот,	и,	секако,	да	се	овозможи	
системско	вработување	по	завршување	на	образованието.

	 Согласни	се	за	потребата	од	локална	стратегија	за	млади,	но	и	отворање		сектор	за	
млади	и	младински	политики	во	рамки	на	Општина	Куманово.	Врз	основа	на	изнесените	
резултати	наведени	се	препораки	кои	се	потребни	за	да	се	создадат	услови	за	поттикнување	и	
зголемување	на	вклученоста	на	младите	во	процесите	на	донесување	одлуки	во	заедницата:

1.	 Да	се	создадат	услови	младите	да	станат	значајни	и	долготрајни	придонесувачи	
во	заедницата	земајќи	ги	предвид	најразличните	можности	за	нивно	инволвирање	
и	 овозможување	 да	 дадат	 придонес	 во	 процесите	 на	 донесување	 одлуки,	
решавање	 проблеми	 и	 организирање	 	 активности	 и	 настани	 во	 рамки	 на	
локалните	организации	(хуманитарни	здруженија,	волонтерски	групи,	невладини	
организации	и	сл.).		

Ова	подразбира		вклучување	на	младите	во	одредени	советодавни	и	други	важни	
тела	 во	 рамки	 на	 општината	 за	 преземање	 одговорна	 улога	 во	 донесувањето	
одлуки.	 Со	 ова	 се	 одразува	 важноста	 на	 локалната	 мрежа	 на	 соработници,	 а	
ангажирањето	 на	 младите	 во	 одржливи	 позитивни	 релации	 со	 возрасните	 им	
овозможува	да	бидат	почитувани	граѓани	на	својата	општина.	Локалната	мрежа	
подразбира	и	соработка	со	невладини	здруженија	и	иницијативи	кои	поттикнуваат	
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учество	во	општествените	одлуки	и	нудат	информации	и	оспособување	во	 тоа	
подрачје	 преку	 програми	 кои	 поттикнуваат	 доживотно	 учење.	 Овозможување	
младите	 да	 ги	 идентификуваат	 сопствените	 интереси	 во	 рамки	 на	 пошироко	
социјално	 опкружување	 од	 развојот	 на	 заедницата	 и	 градењето	 на	 политики.		
Досегашната	практика		младите	да	се	во	улога	на	граѓани	чиј	глас	традиционално	
бил	 занемаруван	 треба	 да	 се	 замени	 со	 нивно	 активно	 партиципирање	 и	
рамноправно	 одлучување	 на	 повеќе	 нивоа.	 Со	 ова	 се	 поврзува	 значењето	 на	
младинската	вклученост	во	развивање	на	локалните	политики	и	програми.	Секое	
зголемено	 презентирање	 на	 прифатените	 норми	 преку	 дискусии	 за	 прашања	 и	
проблеми	во	заедницата	ќе	ги	охрабри	младите	да	разгледаат	каде	лежат	нивните	
интереси.	Таквото	промислување	ќе	 ги	поттикне	да	бараат	 активности	каде	ќе	
може	да	креираат	позитивни	промени	за	општо	добро.	Впрочем,	со	вклучување	
на	младите	во	дискусии	на	сериозни	социјални	и	општествени	теми	се	создаваат		
услови	кои	дозволуваат	младите	да	се	видат	себеси	како	влијателни	учесници	во	
развојните	процеси	способни	за	трансформирање	на	нивното	опкружување.	

2.	 Обезбедување	 видливост	 на	 влијанието	 и	 резултатите	 од	 партиципацијата	
на	младите	 во	процесите	на	 донесување	одлуки.	На	 овој	 начин	 се	 рефлектира	
вреднување	на	младинските	инвестиции.	Возрасните	прво	мора	да	го	препознаат	
и	да	ги	развијат	сопствените	капацитети,	мотивираност	и	пречки	при	градењето	
партнерства	 со	 младите	 во	 рамки	 на	 организациите	 и	 локалните	 институции	
на	 власта.	 Возрасните	 можат	 и	 треба	 да	 ги	 информираат	 младите	 за	 нивните	
вредности	и	потребата	да	бидат	дел	од	процесите,	да	бидат	вклучени.	Ова	може	
да	 се	 постигне	 со	признавање	и	 вреднување	на	нивната	 вклученоста,	 со	 јавно	
информирање	на	заедницата	давајќи	им	на	знаење	дека	младите	прават	одлична	
работа,	како	и	со	доделување	на	формално	признание	преку	награди,	сертификати,	
благодарници	и	слично	за	нивниот	придонес.	

3.	 Поврзување	 на	 младите	 со	 деталното	 планирање	 и	 градење	 на	 програми	 и	
политики	во	нивната	општина.	 	Овој	чекор	ги	обновува	врските	на	младите	со	
програмите	и	планирањата	на	развојните	процеси	во	заедницата	и	претставува	
остварување	 на	 вклученоста	 во	 извршните	 и	 постојните	 политики,	 како	 и	 во	
проценки	на	потенцијалните	алтернативи	на	тие	политики.	Оваа	моќна	конекција	
со	 реалните	 потреби	 на	 заедницата	 ќе	 ги	 инволвира	 не	 само	 во	 претстојните	
одлуки	туку	и	во	сите	идни	резултати.	Младите	ќе	станат	полноправни	партнери	
во	 развојот	 на	 заедницата,	 односно	 ќе	 може	 да	 учествуваат	 во	 и	 креирање	 на	
програми	од	области	кои	се	од	нивен	интерес:	културата,	спортот,	младинското	
информирање,	 отворање	 младински	 центри	 и	 клубови,	 како	 и	 програми	 за	
меѓународни	 соработки,	 младински	 размени,	 интернационални	 обуки	 кои	 ќе		
овозможат	поголема	мобилност	и	проширување	на	искуствата.	Со	поттикнување	
на	нивниот	инпут	во	ревидирање	на	политиките	и	програмите,	тие	ќе	се	поместат	
од		својата	улога	на	често	неактивни	граѓани	кон	целосно	инволвирани	чинители	
во	развој	на	заедницата.

4.	 Спроведување	 кампањи	 и	 едукација	 за	 подигнување	 на	 свеста	 за	 можностите	
за	 личен	 напредок,	 поттикнување	 развој	 на	 вештини	 и	 лидерски	 способности	
на	 младите.	 Овој	 чекор	 го	 одразува	 значењето	 на	 личниот	 и	 професионален	
развој.	Тука	од	огромно	значење	се	невладините	здруженија	и	иницијативи	кои	
поттикнуваат	учество	на	младите	во	општествените	одлуки	и	нудат	информации	
и	оспособување	во	тоа	подрачје.	Тренинзи	од	областа	на	лобирање,	разрешување	
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конфликти,	справување	со	стрес,			комуникациски	вештини		и	слично	ќе	доведат	
до	промена	во	ставовите	и	почитта,	позиција	каде	младите	стануваат	посигурни	
во	степенот	на	своите	способности.	

5.	 Подобрување	 на	 меѓуетнички	 односи	 во	 општината	 преку	 поврзување	 со	
локалните	 школи,	 институции	 и	 семејствата.	 Практично	 поврзување	 на	 сите	
елементи	кои	активно	влијаат	врз	креирање	добра	меѓуетничка	соработка.	Со	ова	
се	 вклучува	постојано	 граѓанско	образование	 ориентирано	 кон	приближување.	
Ваквата	 конекција	 овозможува	 наставниците,	 локалните	 лидери	 и	 родителите	
преку	 знаења	 и	 лични	 искуства	 да	 им	 овозможат	 да	 ги	 практикуваат	 своите	
конструкции	 на	 соработка	 и	 заедничко	 живеење	 во	 заедницата.	 Креирање		
програми	 кои	 поттикнуваат	 меѓуетничка	 соработка,	 разбирање	 и	 толеранција	
со	искрен,	отворен		и	добро	разработен	пристап	од	реализаторите	ќе	доведе	до	
прифаќање	на	платформата	на	соживот	од	страна	на	младите.	

6.	 Создавање	 механизми	 за	 борба	 против	 младинската	 невработеност	 преку	
промоција	на	постоечките	можности	 за	личен	ангажман	во	обидот	на	наоѓање	
работа.	 Овој	 чекор	 опфаќа	 создавање	 механизми	 за	 обезбедување	 квалитетно	
образование	 во	 склад	 со	 потребите	 на	 пазарот	 на	 трудот,	 анализа	 на	 понудите	
и	интегрирање	на	образовните	профили.	Резултати	во	поглед	на	намалување	на	
невработеноста	може	да	 се	има	и	 со	мерки	 за	 волонтерството	и	 задолжителна	
практика,	 програми	 за	 доживотно	 учење	 и	 обуки	 за	 дефицитарни	 занимања	
со	 поддршка	 од	 бизнис	 заедницата	 во	 Општина	 Куманово,	 иницијативи	 кои	
овозможуваат	самовработување	и	развој	на	претприемачки	вештини	кај	младите.		

 Фокус прашање на Стратегијата?

  
 

 Зошто да ги вклучиме младите во креирање  
       јавни политики?

	 Во	 последниве	 неколку	 години	 забележано	 е	 дека	 граѓанските	 организации	 на	
територија	на	Република	Македонија	 сè	повеќе	 се	 вклучуваат	 во	процесите	на	 креирање	
политики	 и	 донесување	 	 закони.	 Постојат	 неколку	 документи	 кои	 ја	 даваат	 основата	 за	
вклученост	на	јавноста	во	процесот	на	донесување	закони,	а	особен	напредок	во	таа	насока	е	
донесувањето	на	Кодексот	на	добри	практики	за	учество	на	граѓанскиот	сектор	во	процесот	
на	креирање	политики.	 	 	Кодексот	има	за	цел	да	ја	унапреди	соработката	помеѓу	Владата		
и	 граѓанските	 организации	 преку	 структуирана	 и	 редовна	 комуникација	 во	 процесите	

Што ќе направиме за 5 години во Куманово за да ги 
вклучиме младите на возраст од 16 до 26 години во 

процесот на донесување одлуки?
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на	донесување	и	спроведување	политики	и	 закони	и	подобрување	на	квалитетот	на	овие	
процеси	преку	користење	експертиза	од	граѓанскиот	сектор.	За	таа	цел,	Кодексот	пропишува	
стандарди	што	треба	да	се	применуваат	во	овие	процеси.

	 На	 централно	 ниво	 посветеноста	 на	 Владата	 да	 постапува	 во	 согласност	 со	
Методологијата	 за	 проценка	 на	 влијанието	 на	 регулативата	 (РИА)	 е	 од	 основно	 значење	
бидејќи	придонесува	кон	транспарентност	во	процесот	на	донесување	закони.	Поради	ова,	
од	особена	важност	е	овој	механизам	да	се	применува	хармонизирано	од	страна	на	органите	
на	државната	управа	и	да	се	подобри	квалитетот	на	неговото	спроведување	во	практиката.		

	 Стратегијата	за	соработка	на	Владата	со	граѓанскиот	сектор	(2012-2017)	препознава	
дека	спроведувањето	на	правните	гаранции	за	учество	има	свои	предизвици	во	практика.	
Од	една	страна,	анализите	покажуваат	дека	не	постои	еднаква	практика	помеѓу	органите	на	
државната	управа	во	однос	на	тоа	на	каков	начин	ги	вклучуваат	организациите	во	процесите	
на	 креирање	 политики	 и	 донесување	 закони.	 Од	 друга	 страна,	 граѓанските	 организации	
немаат	 секогаш	 соодветен	 капацитет	 за	 да	 бидат	 активно	 вклучени	 во	 процесите	 на	
донесување	 закони.	 Кај	 нив	 особено	 недостасува	 поквалитетна	 експертска	 подготовка	 и	
експертиза	 за	 одредени	 прашања.	 Усвојувањето	 на	 документите	 претставува	 еден	 чекор	
кон	подобрување	на	практиката,	 а	Општина	Куманово,	 како	 водечка	 локална	 единица	на	
самоуправа,	е	посветена	да	ги	промовира	истите	и	да	гради	капацитети	во	својата	управа	за	
да	ги	почитува	и	спроведува	овие	гаранции.		

 Поврзаност помеѓу Стратегијата за млади  
 и други стратешки документи на Општина 
 Куманово

	 Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово	предвидува	конкретни	чекори	за	развој	
на	младинскиот	сектор	во	општината	со	цел	истиот	да	биде	платформа	за	поголемо	учество	
на	младите	во	процесите	на	носење	одлуки.	Освен	во	овој	правец,	Стратегијата	исто	така	
ќе	 придонесе	 и	 кон	 остварување	 на	 стратешките	 приоритети	 кои	 се	 одредени	 во	 други	
стратешки	документи	на	општината.	

	 Во	 Стратегијата	 за	 образование	 на	 Општина	 Куманово	 се	 наведува	 во	 поле	 на	
интервенција	-		образовна	понуда	како	посебна	стратешка	цел	-	Разновидна	образовна	понуда	
во	рамките	на	формалното,	неформалното	и	образованието	за	возрасни	која	соодветствува	
на	моменталните	барања	на	пазарот	на	 труд	и	 актуелните	општествени	 трендови.	Преку	
зголемување	 на	 учеството	 на	 младите	 во	 носењето	 одлуки,	 како	 и	 со	 зајакнување	 на	
младинскиот	сектор,	директно	ќе	се	овозможи	синергија	со	оваа	стратегија	и	ќе	се	понудат	
повеќе	програми	на	неформално	образование.	Стратешките	цели	на	оваа	стратегија	се	во	
директна	релација	со	стратешката	цел	за	разновидна	образовна	понуда	за	младите	соодветна	
на	потребите	на	пазарот	на	трудот.	

	 Во	Стратегијата	за	образование	се	наведува	и	дека	до	2016	година	функционираат	
минимум	4	младински	центри.	Предмет	на	оваа	стратегија	за	млади	е	токму	зајакнување	и	
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поттикнување	на	функционирањето	на	младинските	центри	наведени	и	во	Стратегијата	за	
образование.	Впрочем,	процесите	на	учење	на	ниво	на	општината	треба	да	се	гледаат	како	
една	целина	која	се	надополнува	преку	различни	стратешки	пристапи.	

	 Самата	Стратегија	 за	 образование	 наведува	 потреба	 од	 разновидни,	 квалитетни	 и	
актуелни	 воннаставни	 активности.	Во	 истата	 се	 ставени	 индикатори	 дека	минимум	 25%	
од	учениците	посетуваат	воннаставни	активности.	Еден	од	начините	ова	да	се	постигне	е	
токму	преку	зајакнат	младински	сектор,	која	е	и	целта	на	оваа	стратегија	за	млади.	

	 Стратегијата	 за	 млади	 ќе	 овозможи	 и	 синергија	 со	 програмата	 за	 меѓународна	
соработка	и	евроинтеграции.	Во	истата	како	приоритет	е	ставен	развојот	на	јавни	установи,	
меѓу	кои	се	напоменува	развој	на	активности	на	постоечките	младински	центри	и	отворање	
нови.	Со	цел	поефективно	користење	на	програмите	на	заедницата,	како	што	е	Еразмус+,	
потребна	 е	 имплементација	 на	 Стратегијата	 за	 млади	 на	 Општина	 Куманово	 со	 цел	
младинскиот	сектор	да	има	апсорпциска	моќ	за	европските	програми.	

	 Во	Стратегијата	за	локален	економски	развој	се	наведува	како	стратешка	цел	-	бизнис	
опкружување	и	подобрување	на	економската	состојба	(бизнис	климата).	Во	рамките	на	овој	
дел	се	одбира	приоритетот	дека	подобрена	бизнис	клима	ги	охрабрува	младите	претприемачи	
за	почнување	на	старт-ап	(start-up)	бизниси	и	микро	бизниси.	Во	ист	правец	е	и	Стратегијата	
за	млади,	која	преку	зголемување	на	учеството	на	младите	во	носењето	одлуки	на	локално	
ниво	ќе	овозможи	развој	на	претприемништво	и	иницијативност	кај	младите.	

	 Понатаму,	како	дел	од	зајакнувањето	на	младинскиот	сектор	ќе	се	овозможи	и	понуда	
на	 различни	 обуки	 како	 наведените	 образовни	 активности	 во	 делот	 за	 занаетчиство.	 Во	
стратегијата	за	ЛЕР	се	наведува	дека	младинскиот	сектор	треба	да	понуди	обука	на	млади	
занаетчии	за	заборавените	занаети.

	 Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово	има	за	цел	да	влијае	и	на	намалување	на	
невработеноста	кај	младите	преку	зајакнување	на	младинскиот	сектор	во	општината.	Само	
зајакнат	младински	сектор	ќе	може	да	понуди	дел	од	планираните	обуки	од	стратегијата	за	
ЛЕР	како	обука	за	здобивање	нови	вештини	и	знаења	за	млади	невработени	и	организирање	
јавни	работи	со	вработување	на	невработени	млади.
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 Принципи на Стратегијата за  
 млади (2014-2019):

 ► Подобрен пристап

Преку	Стратегијата	за	млади	важно	е	да	се	подобри	пристапот	на	младите	кон	
процесите	на	носење	одлуки	на	ниво	на	Општина	Куманово.	За	тоа	се	потребни	
неколку	значајни	предуслови:

•	 младите	да	имаат	можност	за	развој	на	своите	капацитети	за	да	станат	активни	
граѓани

•	 младинските	организации	да	можат	активно	да	делуваат	во	граѓанскиот	сектор	и	
процесите	на	носење		одлуки	во	Куманово

•	 да	 се	 зголеми	 бројот	 на	 млади	 кои	 се	 дел	 од	 младински	 организации	 и	 да	 се	
поттикне	создавање	нови	младински	организации

 ► Создавање можности

Со	цел	да	се	зајакне	учеството	на	младите	во	процесите	на	носење		одлуки	на	
локално	 ниво,	 потребно	 е	 да	 се	 создадат	 можности	 за	 младите	 да	 иновираат,	
создаваат	и	учат.	Притоа	е	значајно	да	се	зајакне	системот	за	поддршка	на	млади	
на	 локално	ниво	 како	 значаен	предуслов	 за	 создавање	 	можности	 за	 развој	 во	
младинскиот	сектор

 ► Обезбедување  учество

	 						Учеството	на	младите	може	да	се	набљудува	од	различни	страни:

•	 учество	 на	 младите	 во	 младинските	 организации	 и	 клубови,	 како	 и	 нивната	
можност	активно	да	ги	носат	одлуките	во	истите

•	 учество	на	младите	во	носење	одлуки	за	прашања	што	нив	ги	засегаат	во	рамки	
на	локалните	институции	и	организации

•	 учество	на	локалниот	младински	совет	при	носење	одлуки	кои	се	од	интерес	за	
младите	во	Куманово

•	 развој	на	механизми	за	учество	кои	се	стремат	кон	намалување	на	пречките	за	
младите	да	бидат	слушнати	од	оние	кои	ги	носат	одлуките

 ► Почитување на разликите

Стратегијата	 е	развиена	врз	принципот	на	почитување	на	разликите	и	пред	 сè	
почитување	 на	 фактот	 дека	 младите	 се	 многу	 динамична	 и	 хетерогена	 група.	
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Притоа	е	важно	да	се	напомене	дека	со	спроведувањето	на	стратегијата	море	да	
се	обезбеди	простор	за	учество	на	сите	различни	групи	и	индивидуи,	без	разлика	
на	нивната	апсолутна	бројност.	Како	стратегија	за	млади	има	за	цел	да		поттикне	
заедничко	учество	на	сите	различни	групи	млади,	со	особен	фокус	на	идејата	да	
не	се	врши	зајакнување	на	веќе	постоечки	стереотипи	и	предрасуди	кон	одредени	
групи.	Само	преку	почитување	на	фактот	дека	секој	млад	граѓанин	на	општината	
е	различен	од	другите,	ќе	се	овозможи	да	имаме	стратегија	која	ќе	ги	почитува	
овие	разлики.

 ► Структурен дијалог

Како	принцип	на	Стратегијата	е	потребата	разговорот	и	решавањето	на	одредени	
прашања	и	проблеми	на	младите	да	биде	структуриран	за	подолг	период.	Поради	
комплексноста	на	одредени	проблеми	и	прашања	на	младите,	нивното	решавање	
не	може	да	дојде	преку	еден	проект	или	програма,	туку	мора	да	биде	резултат	на	
подолг	процес	на	дијалог	меѓу	општинските	власти	и	младинските	организации	
кои	се	здружени	во	локалниот	младински	совет.	
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 Стратегиски приоритети

 I. Институционална соработка 

•	 Секторска	поддршка	и	развој
•	 Законодавна	поддршка

	 Целта	 на	 овој	 стратешки	 приоритет	 е	 поставување	 систем	 за	 поддршка	 на	 млади	
од	 страна	 на	 локалната	 самоуправа.	 Овој	 систем	 за	 поддршка	 на	 млади	 го	 претставува	
целокупниот	механизам	со	кој	младите	се	вклучуваат	во	носењето	одлуки,	ги	предлагаат	
своите	идеи	и	работат	заедно	со	локалната	самоуправа	на	решавање	на	овие	проблеми.	

	 Како	приоритет	се	разградува	на	2	значајни	дела:

•	 Под	секторската	поддршка	и	развој,	локалната	самоуправа	ќе	развие	одделение	за	
млади	преку	воведување	ново	работно	место	–	советник	за	младински	прашања.	
Преку	зајакнување	на	капацитетите	на	ова	одделение,	општината	ќе	може	активно	
да	ја	спроведува	стратегијата	за	млади	и	да	даде	извршна	поддршка.

•	 Под	 законодавна	 поддршка	 се	 подразбира	 активно	 вклучување	 на	 Советот	
на	Општина	Куманово	 во	 процесите	 на	 креирање	 политики	 кои	 ќе	 ги	 вклучат	
потребите	на	младите.	Преку	активното	спроведување	на	оваа	стратегија	за	млади	
се	предлага	формирање	Комисија	за	млади	во	Советот	на	Општина	Куманово.	

 II. Градење капацитети на засегнати страни

	 Со	цел	што	поголем	број	на	младите	од	Општина	Куманово	да	можат	активно	да	се	
вклучат	во	процесите	на	носење	одлуки,	како	важен	стратешки	приоритет	за	младинскиот	
сектор	е	 зголемување	на	одржливост	и	видливост	на	младинските	организации.	Важно	е	
да	се	постигне	видливост	на	младинското	организирање	и	организации	и	нивно	присуство	
во	 јавноста.	 Од	 особен	 стратешки	 приоритет	 е	 и	 поддршка,	 формирање,	 зајакнување	 и	
дефинирање	 на	 препознатливи	 организации	 во	 областите	 во	 кои	 работат.	 На	 овој	 начин	
ќе	 се	 постигне	 зголемување	 на	 квалитетот	 на	 младинско	 организирање	 и	 организирање	
квалитетни	активности	за	млади	на	локално	ниво.	Визијата	на	овој	приоритет	е	зголемено	
членство	на	младите	во	младински	организации	со	што	ќе	се	зголеми	и	капацитетот	со	кој	
располагаат	организациите.	

	 Стратегијата	 ќе	 се	 фокусира	 и	 на	 зголемена	 соработка	 помеѓу	 институции,	 јавен	
сектор	 и	 младински	 организации	 кои	 ќе	 води	 кон	 координирани	 приоритети	 за	 млади	 и	
спроведување	активности	според	потребите	на	младите.	
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 III. Професионална надградба за млади

•	 Вработување	и	претприемништво
•	 Волонтерски	сервис/	волонтерски	активности
•	 Образование	и	обука

	 Овој	стратешки	приоритет	на	Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово	има	за	цел	
директно	да	влијае	на	потребите	на	младите	идентификувани	со	истражувањето	(Анекс	4).			
Стратешки	приоритет	на	Општина	Куманово	е	подобрување	на	конкурентност	на	млади	на	
пазар	на	труд	преку	дообразување	и	обуки	надвор	од	формалното	образование.	Во	наредниот	
период	на	локално	ниво	важно	е	да	се	стави	приоритет	на	поттикнување	волонтерство	и	
практиканство	кај	младите,	и	согледување	на	бенефициите	што	тие	ги	носат.			 Освен	 преку	
стандардизирани	програми	за	практикантство	и	волонтерство,	Стратегијата	како	приоритет	
има	поставено	намалување	на	стапката	на	невработеност	кај	младите	и	поттикнување	на	
младинско	претприемништво.	Притоа,	освен	обуки	се	предлага	и	отворање	канцеларија	за	
поддршка	на	млади	претприемачи	и	бесплатна	правна	поддршка.	

	 Покрај	 практичната	 обука	 и	 дополнителните	 образовни	 активности,	 стратешкиот	
приоритет	ќе	се	фокусира	на	поттикнување	на	искуствено	учење	преку	поддршка	за	младински	
иницијативи		(младински	фондови,	менторство,	логистичка	поддршка,	вежби	итн.).			 			
 

 IV. Пристап до информации
  (младинска информираност)

	 Стратешкиот	 приоритет	 поврзан	 со	 младинска	 информираност	 е	 поставен	 како	
резултат	 од	 истражувањето	 и	 потребите	 на	 Локалниот	 младински	 совет	 и	 Општина	
Куманово.	Целта	на	овој	приоритет	е	поголема	информираност	на	младите	за	можностите	
кои	ги	нудат	младинските	организации	и	Општина	Куманово,	што	ќе	води	кон	зголемено	
учество	на	младите	во	разни	програми,	проекти,	активности	и	други	можности	што	се	нудат	
(волонтерски	можности,	практикантски	можности	итн.)

	 Со	цел	информираноста	да	биде	рамномерна	за	сите	групи	на	млади,	посебен	акцент	
во	 овој	 приоритет	 е	 подобрување	 на	 пристапност	 на	 информации	 на	 лица	 со	 помалку	
можности	со	цел	поголема	вклученост	и	застапеност	на	младите	со	помалку	можности	во	
секојдневниот	живот	и	сите	активности

  
 V. Младинско организирање и вмрежување

Со	цел	да	се	постигне	поголема	видливост	на	младинските	проблеми,	но	и	да	се	зголеми	
значењето	на	идеите	кои	доаѓаат	од	младите,	Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово	
предлага	посебен	приоритет	поврзан	со	системска	поддршка	на	организациите	за	меѓусебно	
вмрежување	 на	 локално	 ниво.	 Притоа	 во	 овој	 приоритет	 посебен	 акцент	 ќе	 се	 даде	 на	
формирање	 нови	 младински	 организации	 и	 зголемување	 на	 број	 на	 иницијативи	 кои	
потекнуваат	од	младите.	
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	 Овој	стратешки	приоритет	има	за	цел	и	да	го	 зајакне	Локалниот	младински	совет	
како	платформа	за	соработка	помеѓу	младинските	организации.

  
 VI. Проекти на адресиран проблем

•	 Учество
•	 Спорт	и	здравје
•	 Култура	и	креативност
•	 Меѓукултурен	дијалог

	 Како	посебен	дел	од	стратегијата	се	и	можностите	за	ад-хок	проекти	на	адресиран	
проблем.	Истите	проекти	мора	да	се	договорени	заеднички	помеѓу	Локалниот	младински	
совет	 и	 Општина	 Куманово	 со	 цел	 да	 се	 осигура	 учеството	 на	 младите	 во	 нивното	
визионирање.	Со	цел	поголема	вклученост	на	маргинализирани	младински	групи,	било	која	
младинска	група	може	да	се	јави	како	предлагач	на	проектот	до	Локалниот	младински	совет	
и	Општина	Куманово.	

 Интервенции
	 Во	текот	на	спроведувањето	на	Стратегијата	за	млади	на	Општина	Куманово,	преку	
спроведување	на	активностите	ќе	бидат	постигнати	ефикасни	интервенции	за:

	9 Образование,	доквалификација	и	вработување
	9 Младинска	работа	и	учество	на	младите
	9 Семејство	и	поддршка	од	родителите	во	процесот	на	вклучување
	9 Благосостојба	и	разновидност	на	понудата	на	активности	за	млади
	9 Еднакви	можности	за	актерите	во	општината,	а	засегнати	со	Стратегијата	и
	9 Соработка	од	сите	чинители	на	различни	нивоа.

 
 Следење и оценување
	 Со	 цел	 да	 се	 обезбеди	 континуирано	 и	 хармонизирано	 следење	 на	 Стратегијата,	
заедничкото	тело	(ко-менаџмент	тело)	за	млади	ќе	подготви	План	за	следење	и	евалуација	на	
спроведувањето	на	Стратегијата.				Планот	за	следење	и	евалуација	ќе	содржи	методологија	
за	 следење	 и	 оценка	 на	 спроведувањето.	 Планот,	 меѓудругото,	 ќе	 ги	 вклучува	 следниве	
мерки:	
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•	 Годишен	 извештај	 до	 Советот	 на	 општината	 за	 извршените	 активности	 и	
постигнатите	цели	во	спроведување	на	Стратегијата.	

•	 Годишни	извештаи	за	спроведување	на	мерките	на	Стратегијата	од	органите	на	
државната	управа	поднесени	до	општината	и	Одделението	за	млади	и	подготовка	
на	образец	за	формата	и	содржината	на	годишните	извештаи	за	спроведување	на	
мерките	на	Стратегијата;

•	 Годишни	планови:	на	крајот	на	секоја	година,	во	декември,	органите	одговорни	
за	спроведување	на	мерките	на	Стратегијата	ќе	доставуваат	до	Одделението	за	
млади	активности	кои	планираат	да	ги	спроведат	во	текот	на	наредната	година	
како	резултат	на	акциските	планови	на	Стратегијата,	со	конкретен	рок	и	субјекти	
со	кои	ќе	се	соработува	во	спроведување	на	мерките;	

•	 Методологија	 за	 ревизија	 на	 Стратегијата;	 Методологијата	 ќе	 предвиди	
адаптирање	на	акциските	планови	и	предлози	за	приоритетни	мерки	во	согласност	
со	препораките	од	спроведувањето	и	потребите.

•	 Методологија	и	рокови	за	развој	на	Вториот	акциски	план	(2016-2019).
•	 Методи	за	консултирање	на	граѓанските	организации	во	процесите	на	оценка	на	

спроведувањето	на	Стратегијата.	

	 Оценувањето	 на	 спроведувањето	 на	 Стратегијата	 ќе	 се	 врши	 еднаш	 годишно	
преку	мрежата	 на	 претставници	 на	 општината	 и	младинските	 граѓански	 организации	 во	
консултации	со	претставници	на	граѓанските	организации	од	целата	Општина	Куманово.	
Резултатите	од	оценувањето	ќе	содржат	анализа	на	дотогашното	спроведување,	информации	
за	постигнатите	цели	и	препораки	за	измена	и	прилагодување	на	акциските	планови.

	 Извештаите	 и	 плановите	 ќе	 бидат	 достапни	 на	 веб-страниците	 на	 општината,	 а	
по	 договор	 и	 на	 локалните	 младински	 организации,	 активни	 на	 територија	 на	 Општина	
Куманово.

	 Во	некои	европски	земји	спроведувањето	на	стратегиските	документи	се	одвива	преку	
формирање	посебен	механизам	за	соработка	со	граѓанскиот	сектор,	во	вид	на	таканаречени	
совети	 за	 развој	 на	 граѓанското	 општество	 или	 друг	 вид	 постојани	 работни	 тела	 кои	
вклучуваат	претставници	на	органите	на	државна	управа	и	граѓанските	организации.		Во	таа	
насока,	општината	се	заложи	да	формира	и	меѓусекторско	советодавно	тело	кое	меѓу	другите	
задачи	ќе	го	преземе	следењето	на	спроведувањето	на	Стратегијата	и	ќе	овозможи	директно	
учество	на	граѓанските	организации	во	оценката	на	спроведувањето	на	Стратегијата.
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План за активности
за 2014 година
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Приоритет: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА

Цели Резултати Активност(и) Индикатори

Носител на 
мерката 

Одговорно лице/
институција

Време на 
спроведување 

(од-до)

Секторска 
поддршка и 
соработка

Проучување на 
законска регулатива

Поднесена 
иницијатива 
за отворање 
работно место

Секретар на 
Општина

Прв квартал на 
2014

Отворање 
работно место 
(советник за 
младински 
прашања)

Одлука за 
реорганизација 
на општинска 
администрација

Изработка на 
систематизација

Број на 
вработени лица

Воспоставени се 
нови процедури 
за работа

Градоначалник

Секретар

Одд. за човечки 
ресурси

Прв и втор 
квартал на 
2014

Согласност од 
агенција за 
администрација

Барање до  агенција 
за администрација

Согласност од 
агенција за 
администрација

Општина 
Куманово

Агенција за 
администрација

Трети и 
четврти 
квартал на 
2014

Законодавна 
поддршка

Проучување на 
законска регулатива

Поднесена 
иницијатива 
за формирање 
на Комисија во 
рамки на Совет

Одд. за поддршка 
на Совет и 
Градоначалник

Цела година 
2014

Комисија за млади Иницијатива за 
формирање  комисија 
за млади

Број на вклучени 
советници

Број на 
координативни 
средби меѓу  
членовите 
на Советот  и 
надворешни 
членови доколку 
ги има

Совет на Општина 
Куманово

Комисија за статут 
и прописи

Одд. за поддршка 
на Совет и 
Градоначалник

Втор квартал 
на 2014

Поголема 
информираност 
и вклученост 
на младински 
организации

Информираност 
и учество на 
младински 
организации за 
системите на 
административна 
поддршка

Објава на тековни 
настани поврзани со 
младински прашања 
(работа) од страна на 
административните 

На веб-
страницата на 
Општината 
редовно се 
ажурираат 
информации за 
постапката

Одделение за 
поддршка на Совет 
и градоначалник

Одд. за 
информатика

Цела 2014
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Приоритет: ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

Цели Резултати Активност(и) Индикатори Одговорно лице/
институција

Време на 
sпроведување 

(од-до)

Зголемување 
на одржливост 
и видливост на 
организации

Зголемена 
видливост на 
организации и 
присуство во 
медиуми 

Организирање обуки 
за ПР и социјални 
медиуми

Организирани 
најмалку 2 обуки 
за ПР,социјални 
медиуми и други 
интернет алатки 
за промоција

ЛМС и локална 
самоуправа

Втор и трети 
квартал на 
2014

Препознатливи 
организации во 
областите во кои 
работат

Организирање обуки 
за организации за 
проектен менаџмент

Број на 
активности на 
организации ; 
Организирани 
најмалку 2 обуки; 
број на учесници 
и претставници 
од организации 
на обуките

ЛМС Втор и трети 
квартал на 
2014

Организирање обуки 
на организации 
за организациски 
менаџмент и 
менаџмент со 
човечки ресурси

Број на 
активности на 
организации ; 
Организирани 
најмалку 2 обуки; 
број на учесници 
и претставници 
од организации 
на обуките

ЛМС Втор и трети 
квартал на 
2014

Организирање обуки 
на организации 
за можности за 
финансирање

Број на 
активности на 
организации ; 
Организирани 
најмалку 2 обуки; 
број на учесници 
и претставници 
од организации 
на обуките

ЛМС Втор и трети 
квартал на 
2014

Зголемена 
соработка помеѓу 
институции, 
јавен сектор 
и младински 
организации

Координирани 
приоритети 
за млади и 
спроведување 
на активности 
според младински 
потреби

Создавање на ко-
менаџмент тело 
за млади помеѓу 
претставници 
на младински 
организации и 
институции

Создадено ко-
менаџмент тело 
за млади

ЛМС + Општина 
Куманово

Прв квартал 
2014 

Отворени трибини за 
младински потреби и 
предизвици каде би 
присуствувале сите 
чинители релевантни 
за младите

Организирани 
најмалку 2 
трибини, број 
и листа на 
учесници

ко-менаџмент 
тело

Втор квартал 
2014

Обука за младински 
организации и 
иницијативи како да 
пристапат кон разни 
чинители

Организирани 
најмалку 1 
обука, листа на 
учесници

ЛМС Трет квартал 
2014

Отворени денови 
за средби помеѓу 
младински 
организации и 
претставници на 
разни чинители 

Организирани 
најмалку 6 
средби помеѓу 
младински 
организации и 
претставници 
на чинители, 
број и листа на 
учесници

ко-менаџмент 
тело

Втор и трети 
квартал на 
2014
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Зголемување 
на квалитетот 
на младинско 
организирање и 
организирање 
квалитетни 
активности

Зголемен квалитет 
и видливост на 
спроведените 
активности

Создавање листа 
на индикатори 
(листа за проверка) 
на квалитет, при 
имплементирање на 
некоја активност 

Создадена листа 
за проверка на 
квалитетот на 
активности

ЛМС Прв квартал 
2014

Креирање листа 
на експерти и 
организации за 
младински прашања 
(според различни 
теми)

Создадена листа 
на експерти и 
организации (за 
различни теми)

ЛМС Трет квартал 
2014

Зголемено 
членство во 
младински 
организации и 
капацитет со кој 
располагаат

НВО Саем Направен НВО 
Саем

ЛМС Четврт 
квартал 2014

Отворени денови 
за регрутација на 
членки на младински 
организации

Листа со членки 
на младински 
организации; 
број на денови 
на регрутација

Младински 
организации

Континуирано 
(во зависност 
од потреби на 
организација)

Градење на 
капацитет на 
сектор за млади

Стручен кадар во 
сектор за млади 
за младински 
прашања

Обука за запознавање 
со работата 
на младински 
организации 
и младински 
иницијативи 

Организирана 
обука, листа на 
присутни

ЛМС Трети и 
четврти 
квартал

Запознаеност 
со младински 
организации и 
нивната работа

Постојани  средби 
помеѓу претставници 
на ЛМС и Сектор за 
млади

Организирани 
најмалку Х 
средби помеѓу 
младински 
организации и 
сектор за млади, 
извештај од 
состаноци

Сектор за млади 
+ ЛМС

најмалку 
1 средба 
месечно – 
со почеток 
од четврти 
квартал
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Приоритет: ПРОФЕСИОНАЛНА НАДГРАДБА ЗА МЛАДИТЕ

Цели Резултати Активност(и) Индикатори
Одговорно 

лице/
институција

Време на 
спроведување 

(од-до)

Подобрување на 
конкурентноста на 
младите на пазар 
на труд преку 
дообразување 
и обуки надвор 
од формалното 
образование

Едуцирани млади 
во разни области 
кои се бараат на 
пазарот на трудот

   

  Анкета за потребите 
на младите за 
професионална 
надградба (во кои 
области би сакале да се 
надградат)

Најмалку 500 
одговори 

ЛМС Прв квартал 
2014

  Еднодневни предавања 
(на теми релевантни за 
младите за добивање на 
разни вештини според 
резултати на анкетата) 

Организирање 
на најмалку 2 
предавања годишно

ЛМС Втор трет 
и четврти 
квартал 2014

  Обуки како 
подолгорочен процес 
(на теми релевантни за 
младите за добивање на 
разни вештини според 
резултати на анкетата)                        

Организирање 
на најмалку 2 
предавања годишно

ЛМС и 
Општина 
Куманово

Втор трет 
и четврти 
квартал 2014

   Панели (на теми 
релевантни за младите 
за добивање на разни 
вештини според 
резултати на анкетата)

Организирање 
на најмалку 2 
предавања годишно

ЛМС и 
Општина 
Куманово

Втор трет 
и четврти 
квартал 2014

Потикнување 
волонтерство и 
практиканство 
кај младите, и 
согледување на 
бенефициите што 
тие ги носат

     

 Вклучување на 
најмалку 5000 
млади во разни 
волонтерски 
активности и/или 
како практиканти

    

  Отворени денови 
за промоција на 
волонтерство и 
практикантство и за 
подигање на свеста на 
младите за нивното 
значење

Најмалку 2 
отворени денови во 
година

ЛМС Од трети 
квартал 2014 - 
континуирано

  Панел дискусија 
за придобивките 
на младите од 
волонтерство и 
практикантство

Организирана 
панел дискусија со 
доволно медиумско 
покривање и 
посетеност од 
најмалку 35 млади

ЛМС Втор-трети 
квартал 2014 
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 Отворање на 
практикантски 
позиции во 30% 
од општинските 
институции  и 
во повеќето 
од приватните 
компании

    

  Прес-конференција 
за важноста на 
волонтерството и 
практикантството 

Организиран прес 
со медиумско 
покривање од 
повеќето локални 
медиуми

Општина 
Куманово

Втор квартал 
2014

  Денови на отворени 
врати на институции 
и приватен сектор 
(што практикантот/
волонтерот би работел)

Најмалку еден ден 
во кој младите ќе 
можат да ги посетат 
институциите/
компаниите/
организациите и 
да се запознаат 
со можностите за 
волонтерство/прак-
тикантство

Општина 
Куманово

Втор-трет 
квартал 2014

  Стимулација на 
приватен и јавен сектор 
за примање волонтери 
и практиканти со 
одредени придобивки/
почести 

Одржана трибина 
и презентација 
на приватен и 
јавен сектор за 
придобивките од 
практиканти и 
волонтери

Општина 
Куманово

Втор-трет 
квартал 2014

   Доделени 
сертификати/
награди на 
институции/
компании/
организации за нај 
youth friendly на 
годината

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014

  Создавање веб 
портал за дознавање 
на можностите за 
волонтирање и 
практикантство / 
придобивки од истите / 
начини за пријавување 
(овој портал би бил 
корисен и за младите 
кои бараат можности, 
но и за јавниот/
приватниот сектор 
кои би ја промовирале 
нивната работа при 
повиците за волонтери/
практиканти

Создаден и 
функционален веб 
портал

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014

   Број на отворени 
повици за 
волонтерство и 
практиканство

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014

   Број на млади луѓе 
кои се пријавиле 
да волонтираат / 
на пракса преку 
порталот

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014
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Поттикнување на 
искуствено учење 
преку поддршка 
за младински 
иницијативи  
(младински 
фондови, 
менторство, 
логистичка 
поддршка, вежби 
итн.)

     

 Организирани 
најмалку 5 
младински 
иницијативи за 
нивните потреби

Отворање веб портал 
за аплицирање со 
иницијативи/идеи од 
страна на младите за 
нивните потреби

отворен портал 
и систем за 
аплицирање со 
иницијативи / 
создаден систем 
за дисеминација 
на идеите/
иницијативите 
според начинот на 
поддршка кој се 
бара и/или кој може 
да се овозможи

Општина 
Куманово

Трети-Четврти 
квартал 2014

  Обезбедување 
на менторство и 
поддршка од експерти 
(луѓе со искуство) за 
имплементирање 
на иницијативите 
(советодавна улога)

 - Листа со експерти 
(индивидуи и/или 
организации на 
одредени теми)                                             
- Број на 
советодавно 
поддржани 
иницијативи/акции     

ЛМС Четврти 
квартал 2014

  Обезбедување 
на логистичка и 
техничка поддршка за 
имплементирање на 
иницијативите

 - Листа со 
можности (опрема, 
луѓе итн...) за 
поддршка од 
организации/
институции          - 
Број на логистичко/
технички 
поддржани 
иницијативи на 
младите    

ЛМС Четврти 
квартал 2014

  Обезбедување 
финансиска поддршка 
(младински фонд за 
иницијативи)

Број на финансиски 
поддржани 
иницијативи

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014

   Активности за 
информирање на 
младите за механизмите 
и методите за 
поддршка при идеја за 
иницијатива

 - Организиран 
најмалку 1  
отворен ден                                  
- Организирана 
1 трибина за  
придобивките од 
претприемништво 
и иницирање 
активности

ЛМС Четврти 
квартал 2014

Намалување 
на стапката 
на младинска 
невработеност 
и поттикнување 
на младинско 
претприемништво

Обуки за менаџерство 
и развој на 
претприемачки дух

Одржани обуки 
за менаџерство и 
претприемништво

  

 Отворена 
канцеларија за 
поддршка на млади 
претприемачи и 
бесплатна правна 
поддршка

Идентификација на 
локација и отворање 
канцеларија за 
поддршка на млади 
претприемачи и 
бесплатна правна 
поддршка

Отворена 
канцеларија за 
поддршка на млади 
претприемачи и 
бесплатна правна 
поддршка

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014
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  Промоција и 
подигнување на 
видливост  на 
канцеларијата 

Организирана 1 
прес конференција; 
Организирана 1 
трибина;

ЛМС Четврти 
квартал 2014

 Зголемена бројка 
на едуцирани 
млади со 
вештини за 
претприемништво, 
менаџерство и 
запознаени со 
процедури за 
отпочнување на 
свој бизнис

Организирање обуки 
за претприемништво, 
менаџерство

Организирани 
2 обуки за 
менаџерство 
и 2 обуки за 
претприемништво 
и број на учесници

ЛМС Втори-
четврти 
квартал 2014

  Организирање 
трибини и предавања 
со успешни млади 
претприемачи

Организирани 
трибини и број на 
учесници

ЛМС Втори-трети 
квартал 2014

Приоритет: ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ (Младинска информираност)

Цели Резултати Активност(и) Индикатори
Одговорно 

лице/
институција

Време на 
спроведување 

(од-до)

Поголема 
информираност 
на младите за 
можностите кои ги 
нудат младинските 
организации 
и Општина 
Куманово

Зголемено 
учество на 
младите во 
разни програми, 
проекти, 
активности и 
други можности 
што се нудат 
(волонтерски 
можности, 
практикантски 
можности итн)

Отворање на веб 
портал за млади каде ќе 
бидат објавени разни 
информации релевантни 
за младите, можности 
за вклучување, 
волонтерство, пракса, 
разни настани што ќе 
се случуваат, работа 
на ЛМС, Сектор за 
млади, можности за 
вработување итн.

Отворен 
веб портал; 
Посетеност на 
веб портал, број 
на млади кои 
се пријавиле на 
некој од повиците 
на веб страницата

Општина 
Куманово 
(да го креира 
порталот), 
ЛМС + други 
младински 
организации 
(доставување 
на содржина)

Втори квартал 
2014

  Отворање младинска 
инфо точка (канцеларија 
за информирање)

Отворена 
младинска 
инфо точка 
(канцеларија за 
информирање)

Општина 
Куманово

Четврти квартал 
2014

  Отворени денови за 
младински можности и 
активности

Организирани 2 
младински денови 
за промоција 
на веб портал 
и промоција на 
младинска инфо 
канцеларија

ЛМС Трети-четврти 
квартал 2014

Подобрување на 
пристапност на 
информации на 
лица со помалку 
можности

Поголема 
вклученост и 
застапеност 
на младите со 
помалку можности 
во секојдневниот 
живот и сите 
активности

Истражување за потреби 
на млади лица со 
помалку можности (од 
рурални средини, со 
пречки во развој итн.)

резултати од 
истражување, 
потреби на 
млади со помалку 
можности

Општина 
Куманово

Втори-трети 
квартал 2014

  Отворени денови за 
младински можности и 
активности во рурални 
средини

Број на отворени 
денови и локации, 
број на млади кои 
ги посетиле

ЛМС Втори-трети 
квартал 2014
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Приоритет: МЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И ВМРЕЖУВАЊЕ

Цели Резултати Активност(и) Индикатори
Одговорно 

лице/
институција

Време на 
спроведување 

(од-до)

Системска 
поддршка 
на млади за 
организирање

Формирање 
нови младински 
организации и 
зголемување 
на број на 
иницијативи

Отворање младинска 
куќа (младински центар)

отворен 
младински центар

Општина 
Куманово

Четврти 
квартал 2014

  Воспоставување 
соработка со Младински 
културен центар 
Куманово за користење 
на капацитетите за 
имплементација 
на иницијативи и 
активности

Воспоставена 
соработка со 
МКЦ Куманово и 
отворени врати за 
младите за разни 
настани

ЛМС + 
Општина 
Куманово

Трети квартал 
2014 

Зголемување 
на соработка 
помеѓу младински 
организации

Зголемен број 
на заеднички 
иницијативи 
и проекти на 
младински 
здруженија/
организации/
клубови

Младински НВО Саем Организиран 
младински НВО 
Саем; број на 
претставени 
младински 
организации/
иницијативи

ЛМС Трети квартал 
2014

  Воспоставување 
соработка со 
средношколски 
организации и унии; 
спортски клубови, 
културно уметнички 
здруженија составени/
релевантни за млади

Одржани 
заеднички 
состаноци и 
вклученост во 
активности на 
ЛМС

ЛМС Четврти 
квартал 2014
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 Анекс 1:
	 Екстракт од Локалната стратегија за  
      млади (2008-2013)

	 Недоволно	учество	на	младите	во	процесите
							на	донесување	одлуки 

	 Активното	 учество	 на	 младите	 во	 процесите	 на	 донесување	 одлуки	 на	 локално	
ниво	е	исклучително	важно	за	правилен	развој	на	општеството	во	кое	максимално	ќе	бидат	
искористени	потенцијалите	на	младите	луѓе,	а	од	друга	страна	кај	нив	ќе	се	јави	чувство	
на	сопственост	и	одговорност	за	прашања	кои	се	однесуваат	на	нив	и	на	тој	начин	ќе	се	
јават	како	рамноправен	партнер	во	нивното	спроведување.	Сепак,	младите	не	се	доволно	
консултирани	за	прашања	од	нивен	интерес	и	општеството	не	покажува	доволно	свест	за	
решавање	на	нивните	проблеми.	

	 Во	Општина	Куманово	не	постои	тело	кое	исклучиво	ќе	се	занимава	со	проблемите	
на	младите	(од	нивно	лоцирање	до	нивно	разрешување),	а	во	кое	би	биле	вклучени	млади.	

	 Младите	се	исклучени	и	од	партиципирање	во	донесување	одлуки	во	образовниот	
процес	 и	 во	 организирањето	 на	 самите	 училишта.	 Иако	 формално	 постојат	 основи	 за	
формирање	 	 училишни	 или	младински	 здруженија,	 во	 пракса	 тие	 или	 не	 постојат,	 а	 ако	
постојат	 тоа	 е	 само	 формално.	 Како	 резултат	 на	 зголемена	 активност	 на	 младинските	
здруженија	и	креирањето	(но	не	и	имплементирањето)	на	Националната	стратегија	за	млади,	
ситуацијата	во	доменот	на	младинската	политика	се	подобрува.	Локалната	самоуправа	на	
Општина	Куманово	даде	целосна	поддршка	и	помош	во	процесот	на	изработката	на	Локалната	
стратегија	за	млади.	Со	овој	чин	младите,	кои	секогаш	се	извор	на	креативни	и	динамични	
идеи,	добиваат	простор	за	изразување	на	својот	потенцијал,	но	и	простор	конструктивно	
да	 влијаат	 со	 своите	информации,	 предлози,	 идеи	и	 забелешки.	Младите	 луѓе	 активно	и	
организирано	се	вклучени	во	работата	на	разни	организации	и	здруженија,	поседуваат	знаења	
и	имаат	искуство	во	работа	на	Локална	стратегија	 за	млади	и	разни	проекти	и	можат	да	
помогнат	на	локалната	власт.	Тоа	би	можело	да	се	постигне	со	воспоставување	организиран	
систем	на	соработка	со	административните	органи	во	општината,	која	би	била	одговорна	за	
имплементација	на	идеите	и	решавањето	на	постоечките	проблеми,	потоа	формирање		Совет	
на	млади	и	платформа	на	младинските	организации,	по	примерот	на	некои	земји	(Croatian	
Youth	net).	Секако,	за		постигнување	на	овие	цели	ќе	биде	потребна	финансиска	поддршка	
(која	во	моментов		изостанува),	а	која	може	да	се	побара	и	во	европските	и	други	фондови	за	
млади.	

	 Младите	во	Куманово	имаат	добра	комуникација	со	локалните	власти,	што	претставува	
голема	предност	не	само	за	нив	како	граѓани	на	овој	град	туку	и	за	самата	локална	власт,	
меѓутоа	таа	(локална	власт)	сè	уште	не	предвидува	одделение,	односно	позиција	која	би	била	
исклучително	задолжена	за	младите.	Засега	тоа	се	одвива	преку	секторот	за	јавни	установи	
и	информирање	на	Општина	Куманово	во	зависност	од	потребата	која	се	адресира.
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	 Другата	предност	за	подобра	комуникација	меѓу	младите	е	постоење	на	младинското	
списание	Тајм	аут	(Time	Out),	кое	го	издава	локалната	невладина	организација	Интер-етник	
проект	Куманово,	преку	кое	младите	можат	да	бидат	известени	за	сите	новости	на	овој	план.	

  

 ЦЕЛИ: 

	► Активно	учество	во	политичкиот,	социјалниот,	економскиот	и	културниот	живот		
на	локалната	заедница	
	► Воспоставување	 организиран	 систем	 на	 младите	 во	 процесот	 на	 донесување		
одлуки	 на	 локално	 ниво	 преку	 воспоставување	 систематизирана	 соработка	 со	
локална	самоуправа	за	учество	во	носењето	одлуки	
	► Достапност	на	навремени	информации	поврзани	со	животот	на	младите	
	► Квалификувани	млади	(преку	обуки)	за	решавање	на	проблемите	од	јавен	интерес	
	► Младите	преку	младинските	активи	учествуваат	во	креирањето	на	образовната	и	
воспитната	политика	на	училиштето.
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Анекс 2:

Графикон на стратегиските приоритети за 
вклучување на младите во процесите на 
донесување одлуки до 2019 година
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 Aнекс 3:
	
	 Анализа на потребите на младите во  
 Општина Куманово
  

 ВОВЕД
	 Проценка	 на	 потребите	 на	 младите	 е	 неопходен	 чекор	 за	 подобро	 разбирање	 на	
улогата,	 влијанието	 и	 придобивките	 од	 младинска	 вклученост	 во	 развојните	 процеси	
на	 општеството.	Локалните	 заедници	 се	 важна	 рамка	 во	 која	 се	 реализира	непосредното	
учество	 на	 граѓаните	 бидејќи	 одредени	 проблеми	 и,	 секако,	 потреби,	 се	 јавуваат	 главно	
на	 локално	 ниво,	 а	 проценката	 на	 потребите	 овозможува	 фокусирање	 и	 насочување	 на	
развојните	процеси	на	најважните	прашања	за	граѓаните.	Можностите	и	одговорностите	кои	
произлегуваат	од	инволвираноста	на	младите	овозможува	тие	да	бидат	активни	учесници	во	
обликување	на	резултатите	според	нивни	потреби	и	да	придонесат	за	општата	добросостојба	
на	 заедницата.	Сепак,	 за	 поголема	 и	 позначајна	 инволвираност	 потребно	 е	 создавање	на	
контекст	на	широка	соработка	во	која	нивниот	глас	е	слушнат	и	сериозно	разгледан,	а	за	
самите	начини	на	кои	контекстот	влијае	врз	локалните	напори	се	чини	дека	треба	сè	уште	да	
учиме.	

	 Состојбите	во	кои	се	гледаат	младите	во	Куманово	веќе	подолго	време	покажуваат	
потреба	за	различно	толкување	на	нивните	потреби	од	наша	страна.	Големата	невработеност,	
апатичност	и	инертност,	мала	вклученост	во	решавање	на	локални	проблеми,	недоверба	во	
институциите,	отсуство	на	соработка	со	млади	од	различни	етнички	заедници	и	недостиг	на		
одговорност	за	подобрување	на	општеството	во	кое	живеат	се	само	мал	дел	од	прашањата	со	
кои	се	засегнати.1	Стратегијата	за	млади		усвоена	од	страна	на	Општина	Куманово	за	период	
2008-2013	не	донесе	големи	промени,	односно	не	се	остварија	подобри	услови	во	согласност	
со	потребите	и	интересите	на	оваа	целна	група,	пред	сè	поради	финансиски	пречки,	како	
и	 поради	 недоволна	 транспарентност	 на	 процесот	 на	 донесување	 и	 спроведување	 на	
Стратегијата.	

	 Градењето	успешни	младински	политики	бара	“активни	млади”	и	бара	посветеност	
на	локалните	власти	за	остварување	ефективна	акција	со	нивно	вклучување	во	процесите	
на	 донесување	 одлуки,	 промовирање	 соработка,	 почитување	 на	 различните	 етнички	 и	
културни	 вредности	 со	 цел	 градење	 одговорни	 граѓани	 кои	 инвестираат	 во	 сопствениот	
развој	и	потенцијали.	

	 Локалниот	младински	совет	на	Куманово,	чии	членки	се	здружија	во	2012	година	со	
цел	остварување	на	поширок	општествен	интерес	на	младите,	нивнa	застапеност,	учество	и	
вклучување	во	креирањето	на	младински	политики	на	општинско	ниво	се	покажа	како	важен	
чекор	во	остварување	на	вклученост	на	оваа	популација	на	локално	ниво.	Преку	градење	
структурен	дијалог	заедно	со	општинските	власти	членовите	на	Локалниот	младински	совет	

1 - од дебатата во Куманово- дел од циклусот дебати кои се реализираат во 18 града во целата држава, наречен 
Република Млади -http://www.mof.mk/kumanovo-mladite-se-prashuvaat-shto-ke-g/
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тргнаа	во	градење	ова	стратегија	за	млади	за	период	2014-2019	година,	а	почетниот	чекор	е	
оваа	анализа	на	нивните	потреби	и	проблемите	со	кои	се	соочуваат	на	локално	ниво.	
	 Анализа	 на	 потребите	 како	 процес	 на	 идентификација	 на	 процепите	 помеѓу	
моменталните	 и	 посакуваните	 состојби	 овозможува	 локалните	 власти	 и	 ЛМС	 да	 ги	
идентифицираат	приоритетите	за	активности	кои	ќе	се	преземат	за	да	се	подобрат	состојбите	
со	 младата	 популација	 во	 општината.	 	 Добра	 проценка	 вклучува	 користење	 на	 сите	
информации	и	јасна	слика	за	она	што	им	е	потребно.	Проценката	на	потреби	не	е	едноставно	
собирање	информации	–	тоа	е	исто	така	 	и	начин	на	кој	се	анализираат	податоците	за	да	
обезбедат	одговори	на	прашањата	кои	ги	засегаат	овие	луѓе.

	 Со	цел	добивање	информации	 за	 ставовите	во	однос	на	нивните	потреби	на	ниво	
на	 Општина	 Куманово	 и	 со	 сослушување	 на	 решенијата	 што	 самите	 ги	 предложуваат,	
се	 направи	 истражување	 на	 состојбите.	 Истото	 се	 спроведе	 по	 пат	 на	 анкета	 и	 фокус	
групна	дискусија	 (со	претставници	од	 средношколци,	 студенти	и	 возрасни	претставници	
на	 локалната	 самоуправа),	 а	 се	 надополни	 со	 интервјуирање	 на	 значајни	 претставници	
на	локалната	заедница	кои	имаат	репутација	во	работата	со	млади	и	имаат	познавање	од	
младинските	политики.
 

 Методологија
	 За	потребите	на	анкетното	истражување	се	анкетираа	450	млади	на	возраст	од	15-29	
години.	Методата	на	анкетирање	се	спроведе	по	системот	лице	во	лице	(на	улица	и	разни	
места	каде	се	собираат	младите	-	кафетерии,	спортски	центри,	клубови)	-	20%	,	анкетирање	
на	студенти	на	факултетите	кои	се	во	Куманово	-	30	%,	анкетирање	во	средните	училишта	
-30%	 	 и	 20	%	 прашалници	 се	 пополнија	 со	 он-лајн	 анкетирање.	Истражувањето	 опфати	
примерок	 од	 припадници	 на	 различни	 етнички	 заедници	 (Македонци,	 Албанци,	 Срби,	
Роми...)	кои	живеат	во	руралните	и	урбаните	подрачја	на	Општина	Куманово.	Во	примерокот	
што	 е	 опфатен	 бројот	 на	Србите,	 Ромите	 и	 другите	 етнички	 заедници	 е	многу	мал,	што	
условува	на	тие	групи	испитаници	да	не	може	да	се	прават	статистички	пресметки	кои	би	
дале	релевантни	податоци.	Поради	тоа	ние	во	ова	истражување	ќе	се	свртиме	кон	значајните	
податоци	добиени	од	релевантниот	примерок	на	младите	од	македонска	и	албанска	етничка	
припадност.	

	 Истражувањето	 е	 комбинација	 на	 квантитативни	и	 квалитативни	методи,	 односно	
резултатите	од	анкетата	во	комбинација	со	заклучоците	од	фокус	групна	дискусија	и	лични	
интервјуа.	 Ваквиот	 пристап	 овозможува	 извлекување	 значајни	 информации,	 односно	
овозможува	 увид	 во	 ставовите	 и	 мислењата	што	 младите	 ги	 изразија	 на	 прашалникот	 и	
нивното	не/согласување	со	ставовите	и	перцепциите	на	возрасните.

	 Фокусот	 е	 ставен	 на	 кванитативното	 истражување	 како	 примарен	 инструмент	 со	
задача	да	ги	идентификува	и	нагласи	потребите	на	младите.	Фокус	групната	дискусија	и	
наодите	од	интервјуата	се	придружни	методи	чија	функција	е	да	 ги	надополни	клучните	
наоди	 идентифицирани	 со	 анкетата.	 	 Наодите	 од	 квалитативното	 истражување	 одиграа	
важна	 улога	 во	 елаборација	 на	 резултатите	 овозможувајќи	 попрецизно	 детализирање	 на	
резултатите	и	согласувањата	наспроти	разидувањата	во	перцепциите	помеѓу	потребите	и	
желбите.	
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	 Анкетата	се	спроведе	во	три	средни	училишта,	два	факултета,	он-лајн	и	по	пат	на		
улично	(street-based)	задавање,	односно	анкетирање	на	млади	на	места	каде	се	собираат	и	го	
поминуваат	своето	слободно	време.	Анализата	се	спроведе	на	419	анкетни	прашалници	(31	
прашалник	се	отфрлени	поради	непотполни	или	збунувачки	одговори).	Прашалникот,	освен	
демографските	податоци,	содржи	прашања	од	повеќе	аспекти,	и	тоа:

•	 задоволство	на	младите	од	квалитетот	на	животот	во	Општина	Куманово;
•	 перцепција	за	најважните	области	од	интерес	за	младите;
•	 перцепција		на	проблемите	кои	најмногу	ги	загрижуваат;
•	 перцепција	на	меѓуетничките	односи	помеѓу	младите;
•	 перцепција	за	влијанието	на	младите	врз	решавањето	на	нивните	проблеми;
•	 перцепција	за	начинот	за	решавање	на	проблемите;
•	 спремноста	 за	 активирање	 и	 вклучување	 во	 процесите	 со	 цел	 решавање	 на	

проблемите;
•	 перцепција	за	вклученост	на	младите	во	процесите	при	донесување	одлуки	;
•	 перцепција	за	улогата	на	ЛМС.

		 Делот	 на	 квалитативната	 метода	 меѓудругото	 за	 цел	 имаше	 продлабочување	 на	
информациите	 за	перцепцијата	на	мултиетничката	 соработка	помеѓу	младите.	Три	фокус	
групи	 беа	 спроведени	 со	 три	 различни	 профили	 на	 учесници,	 односно	 10	 студенти,	 7	
средношколци	и	7	возрасни	претставници	на	локалната	заедница.	За	потребите	на	фокус	
групната	дискусија	се	користеа	посебни	инструменти	со	прашања	за	дискусија.

			 Интервјуирани	 беа	 8	 претставници	 на	 заедницата	 (професори,	 раководители	 во	
општината,	 директори	 на	 јавни	 институции,	 младински	 работилници,	 политичари...)	
познавачи	на	состојбите	со	младинските	политики	на	локално	ниво.	 	На	интервјуираните	
им	беа	поставени	прашања	на	кои	дадоа	нивна	слика	за	состојбите	со	младите	во	неколку	
области,	како	и	нивните	ставови	и	мислења	за	капацитетите	и	можностите	за	подобрување	
на	ситуацијата.

 
 РЕЗУЛТАТИ
 Задоволство на младите од квалитетот на животот
         во Општина Куманово

	 Задоволството	од	квалитетот	на	животот	на	младите	во	Куманово	е	прикажан	преку	
конструкт	од	15	тврдења	за	кои	испитаниците	ги	изнесуваа	своите	ставови	со	одговори	на	5	
степена	скала	на	согласување,	од	1-воопшто	не	се	согласувам	до	5-	целосно	се	согласувам.	
Релијабилноста	(интерната	конзистентност)	на	оваа	скала	од	тврдења	мерена	со	Кронбахова	
алфа	(=	0,71)	е	задоволена.



36

M2 SD3 
Задоволен/а сум со опкружувањето во средината во која живеам 2.83 1.09
Мислам дека во градот има доста можности за вработување 1.95 .98
Мислам дека во градот има доволно културно-забавни содржини за младите 2.26 1.01
Мислам дека има доволно спортски игралишта и терени 2.29 1.06
Мислам дека општинските власти во доволна мера ги стипендираат младите 
и ги поттикнуваат на образование 2.24 1.07

По завршување на образованието планирам да останам да живеам и 
работам во Куманово 2.58 1.28

Би се вклучил/а во активностите на младински центар или Клуб на млади 
во Куманово 3.30 1.92

На младите во Куманово им се потребни веб страница или медиум за 
информирање во врска со можностите за образование,  работа и за 
исполнување на слободното време

4.19 1.07

Градските власти лесно ги препознаваат и решаваат проблемите на младите 2.09 1.09
Во градот се чувствувам сигурно во однос на криминални  дејствија 2.39 1.09
Во градот постојат повеќе места каде младите од различни етнички 
заедници може заедно да излегуваат и да се дружат 2.09 1.12

Младите од училиштата во кои учат ученици од различни етнички заедници 
во градот се дружат и спроведуваат заеднички активности 2.27 1.08

Во градот и општината секој има слобода без ограничување да ја практикува 
својата религија 3.53 1.23

Како млад човек во заедницата сум почитуван и вреднуван 3.28 1.11
Сè на сè, младите во Куманово имаат подобар живот од повеќето млади во 
Македонија 2.53 1.15

2 М - средна вредност
3 SD - стандардно отстапување
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	 Концентрацијата	 на	 скоровите	 на	 графиконот	 покажува	 извесно	 незадоволство	
кај	младите	од	квалитетот	на	животот	во	Куманово	 (М=2.65).	Може	да	 се	 забележи	дека	
најголемиот	проблем	им	е	непостоење	на	доволно	можности	за	вработување,	недоволната	
информираност	и	 непрепознавањето	и	 нерешавањето	на	 нивните	проблеми	од	 страна	на	
градските	власти.	Постои	незадоволството	и	од	недоволната	понуда	на	културно-забавни	
содржини,	 од	 недостиг	 на	 спортски	 игралишта	 и	 терени,	 а	 се	 забележува	 и	 значајно	
согласување	со	тврдењето	дека	не	планираат	да	останат	во	Македонија	по	завршување	на	
образованието.

	 Во	однос	на	мултиетничката	соработка,	видливо	е	незадоволството	од	непостоењето	
на	 места	 каде	 млади	 од	 различни	 етнички	 заедници	 излегуваат	 и	 се	 дружат,	 исто	 така	
немаат	перцепција	дека	учениците	од	различни	етнички	заедници	се	дружат	и	спроведуваат	
заеднички	 активности.	 Сепак,	 сметаат	 дека	 во	 градот	 нема	 ограничувања	 за	 верско	 и	
религиско	изразување.
 
	 Во	целина	не	сметаат	дека	живеат	подобро	од		другите	младите	во	повеќето	места	во	
Македонија.	Овие	гледишта	се	потврдуваат	и	со	резултатите	од	фокус	групната	дискусија.	
Во	сите	три	групи	испитаниците	се	истакнаа	ставови	за	пасивноста	на	младите	и	недостиг	
на	системски	решенија	со	кои	ќе	се	охрабрат	и	поддржат	во	процесот	на	инволвирање	во	
заедницата.		

Средношколка,	Мкд:	„Младите на некој начин уште живеат во општество 
каде што годините ги опишуваат, на пример: Не можам со 17 години да 
знам што е добро, а што лошо “.

Maж,	Алб:	„Општеството	е	тоа	кое	не	обрнува	доволно	внимание	да	им	даде	
можност	да	се	вклучат.	Нема	организираност	и	систематско	инволвирање	
на	младината.	Инфраструктурно	не	им	е	овозможено	да	бидат	присутни	и	
активни.	Младите	се	витална	категорија,	но	не	е	посветено	доволно	внимание	
од	страна	на	општеството“.

	 Во	рамки	на	прашањата	за	квалитетот	на	животот	најголемиот	број	интервјуирани	
личности	го	коментираат	моментот	на	лошиот	квалитет,	незадоволството	и	бесперспективноста	
на	младите,	а	пред	сè	е	нагласен	моментот	на	отселување	на	многу	млади	лица	од	државата,	
што	е	одраз	на	сегашниот	степен	на	развој	на	општеството	на	демократско	и	економско	ниво	
кој	не	им	го	олеснува	животот	туку	излезот	го	гледаат	во	емигрирање.	

 
 Перцепција за најважните области од интерес за младите

 Во	однос	на	мерење	на	перцепцијата	за	најважните	области	од	интерес	за	младите,	
понудена	им	е	листа	од	која	избираа	три	најважни	области	кои	можеа	да	ги	рангираат	според	
важноста	која	за	нив	ја	има	дадената	област	со	1,	2	и	3.		Највисоко	рангирани	се:

1.	 Можностите	за	вработување		
2.	 Понуда	на	културни	настани	(филмски	и	музички	фестивали,	концерти,	изложби	...	)	
3.	 Социјални	прашања	(болестите	на	зависност,	малолетничката	деликвенција	...	)

„

„

“

“
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	 Речиси	во	сите	истражувања	најчесто	бирани	области	кои	ги	засегаат	се	економијата, 
односно	недостигот	на	работни	места,	културата	и	социјалните	прашања.	Бирањето	на	овие	
сегменти,	како	што	е	нагласено	во	брошурата	за	чекорите	на	Националниот	младински	совет,	
е	слика	за	позициите	на	младите	во	општеството	од	што	јасно	се	наѕираат	предизвиците	во	
воспоставувањето	финансиска,	 култура	и	 социјална	независност	–	причини	кои	водат	до		
појава	на	продолжена	младост.4 

 Перцепција за проблеми кои најмногу ги загрижуваат младите 

	 Перцепцијата	на	младите	за	проблеми	кои	најмногу	ги	загрижуваат	се	мереше	преку	
ниво	на	 согласување	на	 скала	 од	 1	 до	 5	 	 на	 	 листа	 од	 	 15	наведени	проблеми.	Средните	
вредности	на	одговорите	на	скалата	на	согласување	илустрираат	слика	каде	сите	предложени	
можности	ги	сметаат	за	проблеми,	а	резултатите	покажуваат	дека	најгорливиот	проблем	им	
се	слабите	можности	за	вработување	(56%	целосно	се	согласуваат). Поголем дел од нив 
(35%) се согласуваат	 со	важноста	на	проблемот	на	нискиот	животен	стандард	и	 слабата	
мобилност.	 Тука	 се	 појавува	 и	 проблемот	 на	 незадоволство	 од	 понудените	 можности,	
особено	проблемот	на	недоволен	број	места	за	излегување	и	дружење.	

М SD
физичко насилство меѓу младите 3.38 1.26
недоволна комуникација помеѓу младите од различни 
етнички заедници

3.27 1.21

недоволна и несоодветна информираност 3.48 1.07
нетолеранција кон помалите групи 3.37 1.20
голема невработеност на младите 4.14 1.22
болестите на зависност 3.54 1.19
неквалитетно и недостапно образование 3.39 1.17
ниска политичка партиципација на младите 3.05 1.18
недоволна грижа на општината и владата за младите 3.75 1.13
низок животен стандард и слаба мобилност 3.82 1.13
апатичност и незаинтересираност на младите 3.45 1.18
окупираност на младите со забава и трошење 3.37 1.23
недостиг на животна перспектива 3.69 1.14
непостоење на доволно места за излегување и дружење 3.77 1.16
ниска свест за неформалното образование 3.49 1.15

4  Публикација на Националниот младински совет- Младинско организирање во Македонија, 2013 
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	 Корелација	 на	 варјаблата	 низок	животен	 стандард	 со	 можностите	 за	 вработување	
(Pearson 0.47) укажува дека токму економската немоќ е најжешкиот проблем со кој 
се соочуваат младите. Во комбинација со незадоволството и отсуството на животна 
перспектива (31% се сложуваат) реална е безнадежноста која ги турка излезот да го 
бараат надвор	од	градот	и	државата.	Токму	овој	проблем		повеќепати	се	истакна	и	во	рамки	
на	квалитативното	истражување	(фокус	дискусијата	и	интервјуата).

Ж,	Алб: „Најголемиот	проблем	е	инертноста	на	младите,	немотивираноста	
и	гледањето	на	иднината	само	надвор	од	Македонија.	Не	им	се	нудат	никакви	
институционални	можности	за	подобра	иднина.	Агенцијата	за	вработување,	
општината	нема	никакви	понуди...	Младите	иднината	ја	гледаат	надвор	и	не	
се	ни	трудат	да	инвестираат	во	заедницата...“

	 Ваквите	резултати	го	нагласуваат	заканувачкиот	„braindrain“ од масовни пропорции, 
кој	е	вистинска	опасност	за	нашата	држава,	а	тоа	го	потврдуваат	и	други	истражувања5. Овој 
проблем е комплексен и не може	да	се	реши	со	преземање	мерки	само	на	локално	ниво,	
сепак,	не	треба	да	се	занемари	бидејќи	ваквата	потребата	бара	проактивност	и	стратешки	
пристап	на	локално	и	државно	ниво.	Впрочем,	голем	број	млади	(36%)	се	согласуваат	дека	
општинските	 и	 државните	 власти	 недоволно	 се	 грижат	 за	 нив,	 на	 што	 се	 надоврзува	 и	
проблемот	со	недоволната	информираност	за	можностите	за	вклучување	во	процесите	на	
донесување	одлуки.		
 
	 Во	однос	на	оваа	варијабла	помеѓу	етничките	групи,	нема	големи	разлики.	Истото	
е	и	според	местото	на	живеење	–	испитаниците	од	урбаните	и	руралните	средини	давале	
слични	одговори.	Истакнатите	проблеми	кои	ги	загрижуваат	младите	во	Куманово	може	да	
се	набљудуваат	како	основа	за	идентификување	на	потребите	и	целите	за	интервенции	при	
градењето	на	локалната	младинска	стратегија.	

5  „Капитулациј, конфузија или отпор: Социјалниот капитал на македонските средношколци“ – МОФ и Реактор, 
ноември 2010, стр.51
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 Кому младите му припишуваат најголема одговорност
 за решавање на нивните проблеми? 

	 Ставовите	на	младите	за	тоа	кого	сметаат	за	најодговорен	за	решавање	на	проблемите	
се	 мереше	 со	 согласувања	 на	 5	 степена	 скала	 на	 понудени	 8	 авторитети:	 	 родители/	
училиштата/	верски	заедници/	локална	самоуправа/	државата/	лидери	на	политички	партии/	
самите	млади/	младински	здруженија.	

М SD
родителите 3.75 1.19
училиштето (професори, педагози, психолози...) 3.27 1.08
верските заедници 2.67 1.23
локалната самоуправа/општината 3.24 1.30
државните институции 3.24 1.38
лидерите на политичките партии 2.66 1.40
 секоја млада личност за себе/самите млади 3.78 1.22
 младинските здруженија и организации 3.09 1.23

	 Интересен	е	фактот	дека	најголем	дел	(64%)	од	испитаниците		се	согласуваат	дека	
одговорноста	за	решавањето	на	нивните	проблеми	е	на	родителите.	Исто	така,	доста	голем	
дел	од	одговорноста	си	ја	препишуваат	себеси	и	истото	може	да	послужи	како	индикатор	за	
степенот	на	развојниот	процес	на	младите.	Податоците	од	анализата	покажуваат	дека	нема	
големи	разлики	помеѓу	средношколците	и	студентите,	во	препишување	на	одговорноста	на	
родителите.	

	 Социо-економската	криза	го	пролонгира	времето	на	осамостојување	на	младите	и	го	
отежнува	процесот	на	стекнување	социјални	компетенции	на	зрели	и	храбри	индивидуи,	а	
тоа	е	позадината	за	припишување	на	одговорноста	за	решавање	на	проблемите	на	родителите, 
односно	возрасните.	
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 Имено,	како	што	се	потврди	и	со	квалитативното	истражување,	младите	ги	обвинуваат	
возрасните	 кои	 со	 својот	 авторитет	 ги	 демотивираат,	 не	 ги	 сметаат	 за	 доволно	 зрели	 и	
сериозни	и	не	 	ги	уважуваат	нивните	идеи	и	мислења,	па	така	според	научениот	образец	
остануваат	на	безбедната	позиција	со	повлекување	и	премолчување,	што,	пак,	е	во	склад	со	
нивната	рапортираната	инертност	и	немотивираност.		

М,	Мкд:	„Локалните	власти	и	постарите	како	да	застанале	во	едно	постаро	
(комунистичко)	 време	 од	 каде	 сите	 новини	 и	 идеи	 од	 младите	 изгледаат	
чудни	и	неприфатливи“.

	 При	 тоа	доста	 голем	број	 (63%)	 	 одговорноста	 ја	 гледаат	и	кај	 себе,	што	укажува	
на	 постоење	 самосвест	 за	 позицијата	 во	 која	 се	 наоѓаат.	 Во	 фокус	 групната	 дискусија	
средношколка	ќе	истакне:	„Не	е	секоја	идеја	добра	идеја.	Секој	млад	треба	да	се	поддржува,		
но	не	сме	сите	добри	и	не	сме	сите	лоши	–	треба	да	има	селекција	што	е	тоа	што		треба	да		
се	поддржи“.

	 Свесноста	 за	 состојбите	 со	 младите	 е	 присутна	 и	 кај	 возрасните.	 Целокупната	
општествено-економска	ситуација	во	државата	влијае	и	на	нив,	па	и	тие	во	извесна	мера	се	
сметаат	за	виновни.

М,	Алб: „Младите	не	гледаат	напред	бидејќи	немаат	изградени	вредности	и	
немаат	идеја	за	начинот	на	живеење.	Вредностите	се	опаднати	и	изгубени	
и	кај	нас,	возрасните,	а	тоа	го	гледаат	младите	па	и	тие	се	истите	на	тоа	
поле.		Проблемот	со	неперспективноста	и	ненадежноста	е	сеприсутен“.

 

 Перцепција за меѓуетничката соработка помеѓу младите 

	 Перцепцијата	 за	меѓуетничките	односи	се	мереше	преку	 согледувања	 за	односите	
помеѓу	младите	со	различна	етничка	припадност,	ставови	за	можните	начини	на	унапредување	
на	состојбите,	како	и	преглед	на	нивната	замисла/претстава	за	добра	меѓуетничка	соработка.	
 
	 На	испитаниците	на	прашањето	„Како	ги	оценуваш	меѓуетничките	односи	помеѓу	
младите	 во	Куманово“	 им	беа	 понудени	 5	 одговори:	 1	 -	многу	 лоши,	 2	 -	 лоши,	 3	 -	 ниту	
лоши	ниту	добри,	4	–	добри,	5	-	многу	добри.	Генерално	меѓуетничките	односи	младите	ги	
оценуваат	како	лоши		(М=2.39,	SD=0.89).	

„

„

“

“
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 Интересен	е	фактот	кој	покажува	дека	постои	меѓуетничка	разлика	во	перцепцијата	
на	меѓуетничките	односи	помеѓу	испитаниците.		Близу	45%	од	младите	Македонци	сметаат	
дека	 меѓуетничките	 односи	 се	 лоши,	 додека	 54	 %	 од	 младите	 Албанци	 сметаат	 дека	
меѓуетничките	односи	не	се	ниту	добри	ниту	лоши.	

											На	прашањето	„Што	би	придонело	за	унапредување	на	меѓуетничките	односи	помеѓу	
младите	 во	Општина	Куманово“	 ставовите	 се	 мереа	 на	 8	 предлози	 за	 кои	 испитаниците	
изразуваа	согласување	на	скала	од	1-	воопшто	не	се	согласувам	до	5-	целосно	се	согласувам. 
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М SD
Oпштината да финансира повеќе проекти  со мултиетнички карактер 3.59 1.88
Овозможување на заедничко дружење на младите во младинските центри со поддршка од 
општината 3.59 1.08

Обезбедување позитивен модел на соработка во институциите 3.40 1.05
Потикнување на меѓуетничка  соработка со учење на јазиците на помалите етнички заедници 3.26 1.23
Излегување и дружење на младите од сите етнички заедници на заеднички простор 3.15 1.28
Локалните младински лидери да манифестираат и поддржуваат политики на почит и прифаќање 3.27 1.14
Да се намали влијанието на политичките партии 3.92 1.23
Зголемување на  позитивното влијанието на медиумите при информирање, известување и 
промовирање 3.81 1.14

  
	 Во	 поглед	 на	 унапредувањето	 на	 меѓуетничките	 односи,	 младите	 	 заедничкото	
дружење	во	младинските	центри	со	поддршка	од	општината	го	гледаат	како	добар	начин	за	
унапредување	на	меѓуетничките	односи.	Согласност	се	јавува	во	погледот	на	влијанието	на	
медиумите,	кое,	според	нив,	е		потребно	да	го	има,	како	и		зголемен		позитивен	пристап	при	
информирањето,	известувањето	и	промовирањето	на	настаните	од	мултиетнички	карактер.	

 Младите	 се	 уверени	 дека	 политичките	 партии	 не	 придонесуваат	 за	 унапредување	
на	меѓуетничките	односи,	поради	што	покажуваат	потреба	за	намалување	на	политичкото	
влијание,	 а	 од	 локалните	 младински	 лидери	 очекуваат	 манифестирање	 на	 почит	 и	
прифаќање.	Искажуваат	потреба	од	позитивен	модел	на	соработка	помеѓу	возрасните	и	во	
рамки	на	институциите	кои	би	 го	примениле.	Се	чини	дека	данокот	во	однос	на	ваквата	
перцепција	 е	 одраз	 на	 нивното	 чувство	 за	 успешно	 пренесување	 на	 позитивен	модел	 на	
соработка	и	поддржувачки	приод	и	одобрување	при	примена	на	активностите.	Сметаат	дека	
политичарите	немаат	никаква	платформа	за	соработка	која	тие	можат	да	ја	следат.	Најдобра	
потврда	 во	 однос	 на	 кажаното	 доаѓа	 од	 фокус	 групната	 дискусија,	 групата	 со	 возрасни	
дискутанти	каде	една	учесничка	ќе	истакне:

Ж,	Мкд:	„Ние,	 возрасните,	 сме	 им	 проблем	 на	 младите.	Што	 им	 нудиме	 и	
што	им	овозможуваме,	така	и	израснуваат.	Иницијативите	се	неприфатени	
или	 неодобрени	 и	 веќе	 на	 старт	 се	 сопнуваат	 и	 се	 демотивирани	 за	 идни	
обиди.	 	Немаат	пример	 за	 соработка	и	 верба	 во	 себе,	 роднините,	 соседите,	
сограѓаните...		и	немаат	зошто	да	бидат	заинтересирани“.„

“
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информирање, известување...



44

		 Обидите	 за	 подобрување	 на	 меѓуетничка	 соработка	 младите	 ги	 согледуваат	 како	
неструктурирани	и	формални,	без	искрен	и	отворен	пристап	од	страна	на	имплементаторите.	
Недостигот	 на	 примери	 за	 добри	 практики	 од	 возрасните	 и	 отсуството	 на	 платформа	 за	
соработка	им	претставуваат	доказ	дека	сите	обиди	се	дело	на	политичките	партии.	

М,	Алб:	„Ситуацијата	бара	долги	години	за	нешто	да	се	подобри.	Но,	освен	
контакт,	иницијаторот	на	контакт	треба	да	биде	доживеан	како	пријател.	
Бидејќи	многу	млади	ова	го	сфаќаат	како	 ’перење	мозок’.	Треба	да	се	стори	
нешто	повеќе	 за	 да	разбереме	 зошто	се	 прави	тоа.	Немаме	менталитет	 за	
соработка,	партиите,	и	албанските		и	македонските,	се	тие	што	ни	кажуваат	
како.	 Ние	 самите	 сме	 виновни	 за	 тоа,	 ги	 изгласавме.	 	 Далеку	 сме	 од	 една	
заедничка	платформа	за	соработка“.
 

	 Методата	на	квалитативното	истражување	покажа	дека	и	сегрегацијата	на	училиштата	
претставува	 проблем	 за	 мултиетничката	 соработката	 и	 треба	 да	 се	 преземат	 мерки	 за	
намалување	на	таа	пречка.	Во	едно	од	интервјуата,	претставник	на	невладиниот	сектор	ќе	
нагласи:	„Младите	не	соработуваат,	сегрегацијата	на	училиштата	е	вовед	за	да	продолжи	и	
подоцна	во	студентските	денови.		Албанците	на	една	страна,	Ромите,	Србите	и	Македонците	
на	друга	страна,	исто	како	и	во	училиштата.		Тоа	единствено	може	да	се	подобри	ако	се	даде	
доволно	време,	но	и	простор	самите	тие	да	ги	најдат	заедничките	интереси,	простор	кој	нема	
да	си	го	присвојуваат	и	кој	ќе	биде	одржуван	од	општината,	а	ќе	може	преку	музика	или	
слично	да	се	дружат.		Секако,	да	нема	никаква	политика	во	тоа“.

	 На	 прашањето	 што	 за	 нив	 претставува	 добра	 меѓуетничка	 соработка,	 младите	
покажаа	 непознавање	 на	 терминот	 или,	 пак,	 неспремност	 да	 одговорат	 на	 истото.	 Само	
околу	 	 30%	од	 испитаниците	 одговориле	 на	 оваа	 отворено	 прашање,	 а	 од	 одговорите	 не 
може	да	се	извлече	никаков	заклучок	бидејќи	сите	внесени	одговори	се	повторуваат	како	
шаблон	на	изрази	и	фрази	постојано	користени	од	медиумите,	политичките	 говорници	и	
претставниците	на	власта.		Па	така	речиси	сите	одговори	наликуваат	еден	на	друг,	додека	
најчестиот	вид	одговори	се:

•	 Соработка	без	конфликти	и	насилство	меѓу	етничките	заедници
•	 Дружење	во	разни	центри	без	предрасуди	и	дискриминации
•	 Сфаќање	и	прифаќање	на	различните	од	себе
•	 Не	 може	 да	 има	 добра	 меѓуетничка	 соработка	 затоа	 што	 не	 ги	 прифаќаме	

различните	од	нас
•	 Вклучување	на	луѓе	од	различни	етнички	заедници	на	исти	проекти
•	 Да	се	размислува	свесно	дека	сите	сме	луѓе,	но	сите	треба	така	да	се	однесуваат,	

човечки	а	не	примитивно
•	 Организација	 на	 спортски	 натпревари	 од	 мултиетнички	 карактер,	 места	 за	

заеднички	излегувања...
•	 Да	 нема	 навреда,	 насилство,	 поттикнување	 на	 свеста	 дека	 сите	 сме	 исти	 без	

разлика	на	националноста
•	 Организација	на	натпревари	од	мешан	етнички	карактер,	културни	манифестации	

со	цел	да	се	надминат	предрасудите	и		слично

„

“
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 Перцепцијата за влијанието кое го имаат врз решавањето
 на нивните проблеми 
 
 Перцепцијата	за	влијанието	кое	го	имаат	врз	решавање	на	нивните	проблеми	младите	
ја	изразија	преку	3	понудени	одговори:		Да,	имаат	големо	влијание/Имаат	мало	влијание/Не,	
немаат	никакво	влијание.		
  
 

 

	 Од		графиконот	може	да	се	види	дека	приближно	ист	е	бројот	на	оние	кои	сметаат	
дека	имаат	големо	влијание	и	оние	кои	сметаат	дека	имаат	само	мало	влијание.	Интересно	
е	што	средношколците	во	поголем	процент	(48%)	одговориле	дека	имаат	големо	влијание,	
за	 разлика	 од	 студентите,	 кои	 во	 поголем	 процент	 (46%)	 одговориле	 дека	 имаат	 само	
мало	влијание.	Ваквите	резултати	 се	 збунувачки	бидејќи	 се	 спротивставени	на	неодамна	
спроведеното	национално	истражувањето	на	МОФ6,	кое	покажува	дека	нема	училиште	во	
Македонија	каде	средношколците	имаат	влијание	врз	управувањето	и	одлучувањето	на	ниво	
на	 училиштата.	 За	 состојбите	 во	 средните	 училишта	 во	 Куманово	 зборува	 и	 заклучокот	
од	квалитативното	истражување	каде	се	истакна	дека	училишните	заедници	како	еден	од	
облиците	за	средношколско	организирање	ја	немаат	моќта	на	донесување	одлуки.

Ж,	Алб:	„Постои	училишна	заедница,	но	одлуката	 ја	носат	директорот	 	и	
стручната	служба“

6  Средношколско организирање и учество – Младински образовен форум, 2012 
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 Гледиштето	на	студентите	за	влијанието	на	младите	се	надополнува	со	резултатите	
од	 фокус	 групната	 дискусија	 каде	 студентите	 изразија	 незадоволство	 поради	 недостигот	
на	 студентското	 организирање	 во	 рамки	 на	 дисперзираните	 и	 приватните	 факултети	 во	
Куманово.	Студентската	унија	на	територијата	на	Куманово	како	да	не	постои	(иако	имаме	
дисперзирани	факултети).	

							 Во	однос	на	причините	за	слабото	влијание	на	младите,	своите	мислења	ги	дадоа	со	
заокружување	на	неколку	понудени	одговори.	Оние	кои	одговориле	со	слабо	или	никакво	
влијание	(34%)	причините	ги	гледаат	најмногу	во	политичките	и	економски	проблеми	со	
кои	го	спречуваат	развојот	на	општеството	во	целина,	исто	така	доста	голем	број	од	нив	
сметаат	дека	младите	се	инертни	и	незаинтересирани	(30.5%).	 	Околу	17%	причините	ги	
гледаат	и	во	неспремноста	на	локалните	власти	да	соработуваат,	додека	15	%	од	нив	мислат	
дека	им	недостасуваат	механизми	за	потикнување		на	младинското	учество.	

 Перцепција за начини на решавање на проблеми на младите 

	 Во	 однос	 на	 придонесот	 за	 решавање	 на	 проблемите	 на	 младите	 во	 Општина	
Куманово,	на	понудените		тврдења		тие		ги		презентираат		своите		ставови			на		5		степена		
скала		на		согласување	од		1	-	воопшто	не	се	согласувам	до	5	-	целосно	се	согласувам.	

М SD
Потикнување вклученост на младите во општествено–политичкиот живот - 
активизам

3.26 1.25

Обезбедување учество на младите во процесите на одлучување во сите области/ 
јавни расправи, тркалезни маси/ зачестена комуникација со општинските власти

3.61 1.01

Обезбедување  квалитетно образование во склад со потребите на пазарот на 
трудот

3.95 1.03

Потикнување на системско и делотворно  вработување на младите по завршување 
на образованието, односно намалување на младинската невработеност.

4.01 1.05

Поголема поддршка од градските власти на младинските организации 3.77 1.05
Поголема соработка помеѓу етничките заедници во општината 3.60 1.10
Изготвување стратегија за млади 3.94 1.11
Отворање на сектор за млади и младински политики во општината 3.26 1.25

 
 Анализата	 повторно	 ја	 покажува	 високата	 потреба	 за	 намалување	 на	 младинската	
вработеност	(72%),	што	е	во	склад	со	нивните	грижи.	Во	овој	случај	се	истакнува	потребата	
од	обезбедување	на	квалитетно	образование	во	склад	со	потребите	на	пазарот	на	трудот	(70%).		
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	 Придонес	кон	делотворно	разрешување	на	нивните	проблеми	би	имало	изготвување	
на	стратегија	за	млади,	но	и	отворање	на	сектор	за	млади	и	младински	политики	во	рамки	
на	 општината,	 што,	 пак,	 	 отсликува	 потреба	 за	 отворена	 и	 зачестена	 комуникација	 со	
општинските	власти.	Сите	овие	податоци	 ја	истакнуваат	потребата	да	бидат	вклучени	во	
процесите	на	донесување	одлуки	на	општинско	ниво	каде	би	можеле	да	ги	кажат	своите	
мислења	и	да	влијаат	врз	одлуките	од	нивен	интерес.	Локалниот	младински	совет	е	формиран,	
а	 како	 што	 се	 наведува	 во	 брошурата	 на	 Националниот	 младински	 совет	 на	 Република	
Македонија:	 (...Локалните	младински	 совети	 претставуваат	 добра	 пракса	 за	младинското	
учество	на	локално	ниво	и	тие	би	требало	да	претставуваат	еден	вид	децентрализација	на	
младинските	потреби)7.

 Спремност за активирање и вклучување во процесите со 
 цел решавање на проблемите
 
	 Спремноста	 на	 младите	 се	 мереше	 преку	 8	 понудени	 опции	 за	 инволвирање	 со	
избирање	на	еден	од	три	понудени	одговори:	Не	-1,	не	сум	сигурен/а	-2	и	Да-3.	Интересно	
е	 што	 анализата	 покажа	 висока	 спремност	 на	 младите	 за	 вклучување	 со	 гласање	 на	
избори,	 поддржување	 и	 потпишување	 петиции	 и	 иницијативи,	 вклучување	 во	 работата	
на	подмладоците	на	политичките	партии,	 спроведување	хуманитарни	 акции,	 собирање	и	
донирање	 парични	 средства,	 спроведување	 волонтерски	 иницијативи	 и	 активирање	 во	
работата	на	граѓански	здруженија.	Во	однос	на	спремноста	да	се	вклучат	во	организирање	
на	граѓански	протести,	покажаа	несигурност.	

7	 	Публикација	на	Националниот	младински	совет-	Младинско	организирање	во	Македонија,	2013,	стр.22
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	 Податоците	покажаа	дека	помладите	испитаници,	од	16	до	21	година,	се	поспремни	
да	 се	 вклучат	 со	 гласање	 на	 избори,	 а	 истовремено	 се	 и	 поспремни	 за	 вклучување	 во	
подмладоци	 на	 политички	 партии.	 Желбата	 за	 политичко	 активирање	 е	 приказна	 за	
состојбите	 во	 општеството	 и	 ставовите	 на	 младите	 дека	 само	 преку	 партиски	 ангажман	
може	да	се	постигне	напредок	и	вработување.	Оваа	позиција	ја	потврдува	и	квалитативното	
истражување	 каде	 во	 сите	 три	 фокус	 групи	 се	 истакна	 проблемот	 со	 партизација	 на	
администрацијата	и	раководните	позиции	во	институциите.	Со	други	зборови,	би	можело	да	
се	каже	дека	кај	младите	се	развива	политички,	односно	партиски	клиентелизам.

М,	Алб: „Проблемот	е	што	младите	се	пасивни	и	сè	што	можат	да	направат	е	
само	ако	партиски	се	поттикнати	од	страна	на	политичарите“

 Перцепција за вклученост на младите во процесите
 при донесување одлуки

	 Проценката	 на	 перцепцијата	 на	 младите	 за	 нивната	 вклученост	 во	 процесите	 на	
одлучување	 е	 измерена	 преку	 одговори	на	 три	 понудени	 варијанти	 на	 прашањето	 „Дали	
сметаш	дека	младите	 во	Куманово	 се	 вклучени	 во	процесите	при	донесување	одлуки	на	
локално	ниво?“:	Не,	Да	и	Делумно	се	вклучени.	Обработката	на	одговорите	покажува	дека	
најголем	 број	 млади	 (60%)	 	 сметаат	 дека	 не	 се	 вклучени	 во	 процесите	 при	 донесување	
одлуки	на	локално	ниво.	

	 Интересно	е	што	на	прашањето	за	постоењето	на	ЛМС	дури	71%	млади	одговориле	
дека	 немаат	 слушнато.	 Овој	 податок	 е	 уште	 една	 потврда	 на	 изразената	 потребата	 на	
младите	за	поголема	информираност	и	ставот	дека	не	се	чувствуваат	влијателни	во	однос	на	
решавањето	на	младинските	проблеми.	

„ “
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М SD
да соработува со други институции агенции и организации 2,55 .67
да работи на решавање на проблеми на младите во општината 2,71 .57
да ги слуша проблемите на младите 2,74 .55
да ги промовира интересите и потребите на младите 2,73 .54
да ги вклучува младите во процесите на донесување одлуки 2,69 .54
да е близок со младите и да поттикнува соработка и учество 2,71 .54
да ја врати довербата на младите во моќта за нивното влијание 2,69 .56
да влијае на поттикнување на поголема мултиетничка соработка меѓу 
младите 2,51 .69
да ги подобри условите во градот за младите 2,74 .56
да придонесе за чиста и позелена околина 2,69 .59
да придонесе за поголема безбедност во градот 2,68 .59

 Очекувањата	од	работата	на	Локалниот	младински	совет	се	доста	високи.	Се	стекнува	
впечаток	 дека	 младите	 од	 Општина	 Куманово	 очекуваат	 подобрување	 на	 состојбите	 и	
целосно	се	согласуваат	со	улогата	на	ЛМС	да:	соработува	со	други	агенции	и	организации	
/работи	на	решавање	на	проблемите	на	младите	/ги	промовира	интересите	и	потребите	на	
младите	/ги	вклучува	младите	во	процесите	при	донесување	одлуки	/ја	врати	довербата	на	
младите	во	моќта	на	нивното	влијание	/ги	подобри	условите	за	младите	во	градот	/придонесе	
за	 поголема	 безбедност	 во	 градот	 /влијае	 на	 поттикнување	 на	 поголема	 мултетничка	
соработка,	но	прашањето	за	нивната	спремност	за	инволвирање	во	процесите	останува	да	
биде	клучниот	аспект	на	промените	кои	ги	очекуваат.	

11. 

60% 

32% 

8% 

НЕ делумно се вклучени ДА




