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 Почитувани,

 Со големо задоволство го пишувам предговорот на првата 
публикација на Националниот младински совет на Македонија која има 
за цел поблиску да ви го доближи процесот на младинско организирање 
во Македонија, неговите идеи и потенцијали, како и потребите 
за постојано иновирање на младинската политика како значаен 
инструмент на секое општество. Младинската политика на почетокот 
започнува како срамежлива идеја која има за цел да се одговори на 
сé поголемите разлики и оддалеченоста на младите од официјалните 
државни политики. Денеска, полека но сигурно, младинската политика, 
младинското учество и младинската работа стануваат најзначајниот 
фактор кој ги движи општествата напред, бидејќи енергијата на 
младите и нивната заложба да живеат и работат во подобро општество 
секогаш дава поефикасни резултати во сите политики. 

 Националниот младински совет на Македонија работи на 
унапредување на статусот на младите во општеството, соработка со 
надлежните институции во процесите на креирање политики наменети 
за младите, изготвување стратегии кои ќе служат како поддршка 
при имплементација на законските регулативи и активности кои ќе 
промовираат младинско вклучување и младински активизам преку 
младинска работа. Националниот младински совет на Македонија, 
според својата структура, цели и делување, се стреми да стане партнер 
на институциите и организациите од државата. Преку партнерство 
во НМСМ, политиките на државата кои ги засегаат младите ќе може 
да станат поблиски до младите и да бидат изработени и спроведени 
заедно со младите, што ќе осигура долгорочен и ефективен резултат за 
подобрување на животот на сите, а посебно на младите.

 Членовите на НМСМ претставуваат најразлични групи на млади, 
што е гарант за ефективен и транспарентен дијалог за проблемите, 
предизвиците и можностите со кои младите се соочуваат. Дијалогот 
помеѓу младинските организации, сојузи на млади и подмладоците на 
политичките партии е огромен потенцијал за создавање на генерации 
кои ќе знаат да се сослушаат, да си дадат поддршка и да работат заедно 
кон остварување на заедничките цели. Изразувам благодарност до 
сите организации кои дадоа огромен придонес за создавањето на оваа 
чадор организација, отворениот и искрен пристап од сите вклучени и 
нивната грижа ова тело да стане дом на младинските организации и 
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генератор на младинската идеја.
 Најсрдечно се заблагодарувам на сите оние кои учествуваа во 
овој процес и кои дадоа поддршка за ова основање. Се радуваме на 
поддршката која ја добивме до сега и отворени сме за нови можности 
и соработки со сите релевантни актери и организации на ова поле.

 Светот не останува на младите, туку младите се оние кои го 
прават светот подобар и го менуваат!

Ивана Давидовска
претседател

Национален младински совет на Македонија

8



 ВОВЕД

 Декларативно споменувани како иднината на општеството, 
младите во Македонија сочинуваат речиси една четвртина од целото 
население, или поточно 480.828 жители од вкупно 2.022.547 на 
возраст од 15-29 години. Сепак, и по 22 години самостојност, младите 
се уште се на маргините на општеството, исклучени од процесите на 
донесување на одлуки и без механизми за нивна поддршка. 

 Воспоставните практики, непостоењето на претставнички тела, 
ниската запознаеност на младите со претставниците на претставничките 
тела во образовниот систем говорат за исклученост на младите од овие 
процеси и за причините кои водат кон незапознаеност и апатија.
Што е младинска политика? Што е младинско учество? Што е чадор 
организација? Што ќе претставува Националниот младински совет на 
Македонија?

 Целта на оваа публикација е да ги обедини на едно место сите 
клучни аспекти и термини кои ги засегаат младите, почнувајќи од 
потребите и условите на законските рамки до кус преглед на постоечките 
закони, тргнувајќи од потребите кои произлегуваат од недоволната 
законска регулатива во младинсото поле на национално ниво, потоа 
недоволното младинско учество во општеството, недостатокот на 
квалитетни младински политики, како и потребата од објаснување 
на улогата на штотуку основаниот Национален младински совет на 
Македонија, како најголема младинска чадор организација.

 Сепак, во Македонија во изминативе неколку години се 
реализирани истражувања спроведени од младинските организации 
кои оваа публикација ќе ги земе в предвид и ќе ги искористи. Понатаму, 
дел од публикацијата ќе биде наменет за искуствата од младинското 
поле и младинскиот сектор од регионот. Исто така, во оваа публикација 
ќе бидат вклучени и интервјуа со лица кои биле активни и кои биле 
дел од младинското организацирање во Македонија, но и во европски 
рамки.
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МЛАДИНСКА ПОЛИТИКА



 Дефинирање на поимот млади

 На глобално ниво отсуствува заедничка дефиниција на поимот 
млади. Кај различните земји се среќаваат различни возрасни граници, 
но она што е заедничко е што терминот млади секогаш се разликува од 
терминот деца. За деца се сметаат индивидуите кои немаат стекнато 
полнолетство, но она што е предмет на дебата и разлики е горната 
возрасна граница за која се смета дека индивидуата припаѓа на групата 
млади луѓе.  

 Mладите стануваат фокус на Обединетите нации за прв пат 
во 1965, кога Генералното Собрание ја усвојува Резолуцијата 2037 за 
Промоција меѓу младите на идеалите за мир, заедничко разбирање 
и разбирање помеѓу народите1 и 1965 ја прогласува за година на 
младите, при што како  млади се дефинираат индивидуите на возраст 
од 15-24 години. 

 Од 1999, датумот 12 август се слави секоја година како 
меѓународен ден на младите. 

 На европско ниво не постои единствена дефиниција за поимот 
млади. Според годишните извештаи за млади кои ги објавува Европската 
Унија, периодот кога едно лице се гледа како младо се смета за фаза 
на транзиција, а обидите за дефинирање вклучуваат термини кадешто 
младите се дефинираат како „преодна фаза на зависно детство до 
самостојна зрелост2”. Оттаму и возрасната граница за поимот млади се 
менува со текот на годините. Во 2006, кога се воспоставува програмата 
„Млади во акција“, за млади луѓе се сметаат ониe на возраст од 15-25 
години, но некои акции на програмата се отворени за лица од 13-30 
години. 

 Во 2009, ЕУ ја усвојува ЕУ Стратегијата за млади за периодот 
2010-2018 година. Во документот, како широка дефиниција за млади 
се јавува возрасната граница од 13-30 години.

 На национално ниво, во различни земји се среќаваат различни 
дефиниции. Единствен документ во моментов кој на национално 

1 2037 (XX). Declaration on the Promotion Among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and 
Understanding Between Peoples 

2 An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, A renewed open method of coordination to ad-
dress youth challenges and opportunities, 2009
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ниво во Македонија дава возрасна дефиниција на помот млади е 
Националната стратегија за млади за периодот 2005-2015 година. 
Според стратегијата: 

 „[…] во отсуство на меѓународно призната дефиниција, под 
поимот млади во Република Македонија се подразбира социо-етичката 
категорија на население на возраст од 15-24 години […] Имајќи 
ги предвид последиците од социо-економската криза во Република 
Македонија, која го оневозможува процесот на развој на една активна 
и одговорна индивидуал (пролонгирано време на едукција, неможност 
да се најде работа, неможност да се заснова семејство, економската 
зависност од родителите или немање на економска и оттука лична 
независност), секоја сериозна акција или програма за млади треба да 
ги земе предвид и лицата од 24-30 години […]3” .

 Што е младинска политика?

 Постојат различни начини за регулирање на младинското поле. 
Некои земји (Латвија, Луксембург, Швајцарија) се одлучуваат тоа да 
биде преку еден сеопфатен закон кој е специфично наменет за младите, 
додека други (Австрија, Данска, Полска, итн.) тоа го прават преку 
закони кои не се нужно наменети за младите, меѓутоа кои ги опфаќаат 
како материја (Законот за волонтерство е еден таков пример, кој не е 
специфично наменет за младите, но ги опфаќа во голема мерка)4. 

 И покрај разните форми на регулирање на ова поле, клучен 
аспект во младинската политика е дека, како јавна политика, таа 
треба да ги одразува предизвиците и пречките со кои младите луѓе се 
соочуваат во преминот од детство до зрелост и истата треба да биде 
основана на политичките цели и насоки усвоени од локалните или 
националните власти или пак од меѓународните организации.

 Многу често младинската политика се поврзува со 
легислативни решенија во врска со прашања поврзани со младите. 
Сепак, младинската политика е многу пошироко поле кое вклучува 
важни аспекти од младинско учество, преку неформално образование 
до иновации и истражувања. При креирањето на младински политики, 

3 Национална стратегија за млади на Република Македонија 2005-2015, стр.2

4 Повеќе информации за националните младински политики на светско ниво се достапни на 
следниотлинк - http://www.youthpolicy.org/nationalyouthpolicies/ 
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5 Siurala, Lasse (2005): European framework of youth policy, стр.50.

6 Коалиција на младински организации СЕГА, “Прирачник за креирање на локални младински 
стратегии”, 2010, стр. 12.

7 Eleven Indicators of a (National) Youth policy, 2007

најважно е младите луѓе за чија цел се креираат соодветните политики 
да бидат вклучени и третирани како ресурс, а не како проблем. 
Проблемско ориентираниот пристап во младинската политика дава 
краткорочни перспективи и решавање на проблеми таму каде што 
истите ќе се појават. Во спротивно, восприемањето на младите како 
ресурс дава фокус на долгорочни решенија, идентификување на 
потребите и развивање на политики со цел младите луѓе целосно да ги 
реализираат своите потенцијали како граѓани, а притоа општеството да 
има најмногу  корист од својот интелектуален капитал.

 Постојат повеќе дефиниции кои ја дефинираат младинската 
политика и нејзините цели. Според Советот на Европа „Целта на 
младинската политика е да се создадат услови и можности за учење 
и искуства кои ќе им овозможат и обезбедат на младите луѓе да ги 
развијат нивните вештини, знаења и компетенции за да учествуваат во 
демократските текови и да се интегрираат во општеството”5.

 Во прирачникот за креирање локални младински стратегии 
на Коалиција СЕГА се вели: „Младинската политика е збир на мерки 
и активности кои се преземаат за да се задоволат потребите на 
младите”6. На национално ниво, овие стратешки документи (закони, 
стратегии, акциони планови итн.) се носат од владата на една земја во 
соработка со младите луѓе и останатите важни чинители. 

 Во следниот дел накратко ќе ви претставиме една интересна 
алатка за проценка на младинските политики. Развиени од  Питер 
Лорицен и  Европскиот младински форум  „11-те индикатори за младинска 
политика“7 можат да бидат водечки инструмент за институциите 
кои работат во полето на младите или пак на организациите кои се 
занимават со младински политики. Овие индикатори не се правци кои 
ни покажуваат како треба да изгледаат младинските политики, туку ги 
нагласува важните сегменти кои една младинска политика треба да ги 
содржи со цел да биде изградена според потребите и специфичните 
реалности на младите.
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 Индикатори за младинска политика:

Индикатор Опис
Индикатор 1:
Неформално образование 

Како политиките на една институција може 
да охрабрат и да промовираат активен 
процес на учење на младите луѓе надвор од 
формалниот образовен систем?
Поддршка на младите да станат активни 
граѓани, преку образовни активности надвор 
од формалниот образовен систем. Младински 
иницијативи, младински клубови и невладини 
младински организации кои активно ги 
вклучуваат младите луѓе на сите нивоа и каде 
младите луѓе одлучуваат и играат централна 
улога во развојот на младите како активни 
граѓани во општеството.

Индикатор 2:
Политика за младински 
обуки

Добрата политика за обуки  е предуслов за 
подобро структурирање на невладиниот 
сектор.

Индикатор 3:
Младинска легислатива

Легислативата на младинското поле треба 
да биде во линија со другите димензии 
за проактивни младински политики.  
Легислативата треба да овозможи и 
предвиди  вклученост на младите луѓе и 
младинските организации во процесите на 
донесување на одлуки и да направи законска 
рамка за ефикасна работа на институциите на 
младински прашања.

Индикатор 4:
Буџет за млади

Промовирање на оддржлив развој на 
младинскиот сектор преку алокација на буџет 
за административни грантови за невладините 
младински организации и реализација на 
активности со млади.

Индикатор 5:
Политика за младинско 
информирање

Oбезбедување отворени канали на 
комуникација помеѓу младите и сите 
најважни чинители во младинската политика.

Индикатор 6:
Децентрализираност на 
политиките за млади

Националната младинска политика треба 
да предвиди акции и чекори кои нема да се 
спроведуваат само на национално ниво, туку 
и на повеќе нивоа, со тоа што ќе го предвиди 
активното вклучување на локалните власти 
и други чинители засегнати од младинските 
прашања.
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Индикатор 7:
Младинско истражување

Младинските политики мора да бидат 
базирани врз истражувањата за младите 
луѓе. Наодите од истражувањата за млади 
треба да го одредат фокусот на властите за 
младите луѓе.

Индикатор 8:
Учество

Младинските политики мора да промовираат 
учество на младите на сите нивоа.  
Поттикнувањето и овозможувањето на 
активно младинско учество, особено преку 
младинските невладини организации  мора 
да се централен елемент на младинските 
политики.

Индикатор 9:
Меѓуминистерска соработка

Меѓусекторски пристап во градењето 
на сеопфатни младински политики, што 
подразбира и заедничка одговорност и 
соработка помеѓу различните институции 
засегнати од младински прашања.

Индикатор 10:
Иновација

Младинските политики треба да промовираат 
иновативност преку предлагање на 
креативност при надминување на 
предизвиците и стимулирање на иновација и 
креативност кај младите луѓе.

Индикатор 11:
Советодавни тела за млади

Со цел да се осигура консултација и 
партнерство помеѓу институциите, од една 
страна, и младите и младинските организации, 
од друга, треба да бидат креирани соодветни 
структури кои ќе имаат мандат да влијаат врз 
властите во однос на прашања во врска со 
младите луѓе. Вакви советодавни тела треба 
да се креираат како на национално, така и на 
локално ниво. 

 Легислативата на полето на млади во Македонија

 Македонија е една од земјите која не поседува специфично 
наменета законска регулатива за младинското поле во вид на Закон 
за млади. Кон средината на 2011 година постоеше обид да се донесе 
Закон за млади во Македонија. Предлог-закон за млади8  беше 
доставен до Собранието на Република Македонија, на што младинските 

8 Деталната студија на предлог текстот на законот  е достапна на -http://mladizakon.files.wordpress.
com/2011/08/zakon-za-mladi-studija-mladinski-politki-final.pdf)
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и граѓанските реакции реагира, повеќе организации доставија свои 
коментари до Собранието на Република Македонија, а голем дел од 
организациите се здружија во неформална коалиција - Република 
млади, која изработи студија и нов, корегиран предлог-текст во обид 
да го подобри текстот на законот.

 По коментарите на организациите и собраниска расправа, 
Владата одлучи да го повлече Предлог-законот за млади за 
понатамошни консултации со младите9. Иако процесот се уште не е 
отпочнат повторно од институциите, има најави за истиот.

 Единствениот документ во Македонија кој е директно 
наменет за младите и ги засега младите е  Националната стратегија 
за млади10 изработена за периодот 2005-2015 година. Креирањето 
на една сеопфатна национална политика за млади е инвестирање во 
младите, бидејќи со нив се подобрува нивното образование, здравје 
и вработување, а тоа на долг рок придонесува кон намалување на 
трошоците за социјалните услуги кои им се наменети ним.

 За реализација на Националната стратегија за млади е 
изработен само еден акционен план, во 200911. Во Country Sheet on 
Youth Policy на Советот на Европа од 2010 се вели: „За жал акционениот 
план за 2009 се уште не е исполнет (крај на 2010) што главно се должи 
на финансиската криза во земјата“ .

 Други документи кои постојат во Македонија и кои во голема 
мера ги засегаат младите поради својот карактер се: Закон за средно 
образование; Закон за високото образование, Закон за ученички 
стандард, Закон за студентски стандард, Закон за волонтерство; 
Стратегијата за интегрирано образование, Стратегија за намалување 
на одливот на високо-образован кадар, Стратегија за развој и 
промовирање на волонтерството, Акционен план за вработување 
на младите, Националната стратегија за сексуално и репродуктивно 
здравје во Република Македонија, итн.

9 ТВ Сител, “Владата го повлече законот за млади”, 31 октомври, 2011.

10 Националната стратегија за млади е достапна на - http://www.sega.org.mk/web/doc/Nacion-
alna%20strategija%20za%20mladi%20na%20RM.pdf

11 Акцискиот план е достапен на - http://www.youthpolicy.org/national/Macedonia_2009_Youth_Ac-
tion_Plan.pdf

12 Извештајот е достапен на - http://www.youthpolicy.org/national/Macedonia_2010_Youth_Policy_
Briefing.pdf
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 Клучни термини за ова поле13:

13 Дефинициите на клучите поими се од Youth Policy Backpack: A short glossary of terms in Youth 
Policy and Youth Work, Croatian Youth Network 2011.
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МЛАДИНСКО УЧЕСТВО



 Младинското учество е камен темелник на младинските 
политики и подразбира вклучување на младите во носењето на 
одлуки кои се од клучно значење за нив, активно учество на младите 
со генерирање на идеи и предлози за унапредување на положбата 
на младите во општеството, како и активно граѓанство и придонес во 
заедницата од страна на младите. Меѓутоа активно учество самото по 
себе не подразбира само вклучување во одредена активност, туку тоа 
е процес во кој младите ги идентификуваат своите потреби, бараат 
решенија, планираат и имплементираат активности и имаат можност 
да носат одлуки во своите заедници и општеството во целина. Поради 
ова, максимата “младите луѓе се иднината” треба да се замени  со 
“младите луѓе се сегашноста”. 

 Постојат многу начини на кои младите можат да учествуваат 
во донесувањето одлуки за прашања кои им се важни ним и за целата 
заедница. Најчестите форми на младинско учество кои се забележани 
во современите европски општества се следниве14:

• Волонтерска работа;
• Учество во разни форми на неформално образование;
• Врсничка едукација - вклучување на младите во едукација на 
своите врсници; 
• Младински совети, парламенти, форуми и други структури - 
традиционален начин на учество во процесот на донесување 
одлуки во рамките на меѓународни, национални, регионални или 
локални власти, училиштата, клубови, невладини организации 
итн.;
• Ко-менаџмент системи кои постојат во некои институции (на 
пример, во Дирекцијата за млади и спорт на Советот на Европа), 
каде што одлуките се донесуваат заедно на еднаква основа со 
претставници на младите луѓе и  претставници на властите;
• Консултации - се користат во процесот на донесување одлуки 
со цел да се искажат грижи и потреби и да се направат предлози.

 Младинското учество е клучно не само за младите туку и за 
општеството во целина. Колку е поголемо младинското учество толку 
едно општество придонесува за градење на активни граѓани кои имаат 
шанса уште од рана возраст да:

 » Носат одлуки кои ги засегаат нив самите 
 » Стекнат самодоверба и животни вештини

14 “Have your say!” - Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in 
Local and Regional Life Council of Europe  (2008), стр.21
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 » Покажат иницијативност и имплементираат иницијативи
 » Стекнат одговорност за своите акции и постапки
 » Имаат реален импакт во општеството

 
 Степени на младинско учество

 Постојат различни степени на кои младите можат да бидат 
вклучени и да учествуваат во зависност од локалната ситуација, 
ресурси, потреби и ниво на искуство. Роџер Харт предлага модел 
на т.н. скалила на партиципација15 кои ги илустрираат различните 
степени на вклученост на младите луѓе во проекти на дадени 
организации и заедници. Оваа скала може да послужи како алатка 
за многу организации и институции за да ја проценат вклученоста на 
младите во процеси кои се однесуваат на нив или кои ги засегаат.

  Скалило 8: Споделено донесување на одлуки
Проекти или идеи иницирани од страна на млади луѓе, кои ги 
поттикнуваат возрасните да учествуваат во процесот на донесување 
одлуки како партнери.

  Скалило 7: Иницирано и водено од младите луѓе
Проекти или идеи директно иницирани од младите луѓе, возрасните 
може да се вклучени за да ја дадат потребната подршка, но проектот 
може да биде реализиран и без нивна интервенција.

  Скалило 6: Инициран од возрасните, споделено носење на   
          одлуки со младите
Процесите се иницирани од страна на возрасните, но младите 
се поканети при носењето одлуки и преземаат одговорност како 
рамноправни партнери.

  Скалило 5: Консултирани и информирани
Проекти кои се иницирааат и спроведуваат од страна на 
возрасните,додека пак млади луѓе даваат совети и предлози и се 
информирани како овие предлози придонесуваат за конечните одлуки 
или резултати.

  Скалило 4: Назначени, но информирани
Проекти  иницирани и реализирани од страна на возрасните, додека 
15 “Have your say!” - Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in 
Local and Regional Life Council of Europe  (2008)
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пак младите луѓе се поканети 
да земат одредени улоги или 
задачи во рамките на проектот и 
се свесни за влијанието што тие 
го имаат во реалноста.

 Скалило 3: Токенизам
 Младите луѓе имаат некои улоги 
во рамки на проекти, но тие 
немаат реално влијание врз било 
кои одлуки. Постои лажна слика  
(намерно или ненамерно) дека 
младите луѓе учествуваат, кога 
всушност тие немаат никаков 
избор за она што го прават и како 
тоа го прават.

 Скалило 2: Декорација
 Младите луѓе се потребни во 
процесот за да ги претставуваат 
младите како обесправена група. 
Тие немаат значајна улога, но, 
како и секоја декорација, ставени 
се на видно место во рамките на 
еден проект или организација 
за да можат лесно да бидат 
забележани од надворешноста. 

Скалило 1: Манипулација
 Младите луѓе се поканети да 

земат учество во проектот, но тие немаат реално влијание врз одлуките 
и исходите. Всушност, нивното присуство се користи за да се постигнат 
некои други цели како на пример победа на локалните избори, давање 
на подобра слика за една институција или обезбедување на некои 
екстра средства од институции за поддршка на учеството на младите.

  Структуриран начин на младинско учество се остварува низ 
претставничките форми на младинско организирање. Претставничкото 
организирање се препознава во форма на чадор организации кои 
претставуаат збир на други организации и форми на младинско 
организирање или поинаку создадени организации кои имаат карактер 
на инклузивност и легитимитет за претставување на одредени групи. 

Назначени, но информирани 

Консултирани и информирани 

Инициран од возрасните, споделенено 
носење на одлуки со младите 

Споделено донесување на 
одлуки 

Иницирано и водено од 
младите луѓе 

 

Токенизам 
 

Декорација 

Манипулација 
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 Национално ниво

 Во Македонија, на национално ниво, отсуствуваше тело кое 
ќе ги претставува младите пред институциите, ќе се застапува за 
младинските интереси и ќе биде препознаено како  претставник на 
организираните млади. Иако постоеле обиди за воспоставување на 
национално младинско претставничко организирање во земјата, истите 
не биле трајни или доволно инклузивни. 

 По двегодишна иницијатива на група организации, во јуни 2013 
формално се основаше Националниот младински совет на Македонија 
кој треба да ја пополни оваа празнина, иако иституциите се уште 
формално не ја имаат признаено потребата и легитиметот на ова тело.  
Сепак, ова тело досега има поддршка од младинските организации, 
Секретаријатот за Европски прашања на Република Македонија и 
Европскиот  младински форум. 

 Локално ниво

 На локално ниво, се забележуваат форми на младинско 
организирање, како и стратешки документи за млади кај некои 
општини, но не постои унифициран пристап кој се практикува секаде. 
Постојат локални младински совети во неколку градови во Македонија: 
Куманово, Радовиш, Струмица, Неготино, Кавадарци, Штип, иако нема 
јавно достапен преглед на општини кои имаат вакви совети.

 Сепак, иако има позитивни примери, постојат разлики во 
начините на формирање, составот, функционирање и степен на 
претставништво меѓу различните совети. 

 Локалните младински совети претставуваат добра пракса за 
младинско учество на локално ниво и тие би требало да претставуваат 
еден вид на децентрализација на младинските потреби.

 Образовно ниво

 Степените на образование (средно, високо) претставуваат 
уште еден клучен период и форма на младинско  претставничко 
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организирање, затоа што младите задолжително поминуваат низ 
средно образование, а голем дел и низ високото образование. Затоа, 
како релеванти се земаат степените на средно и високо образование.

 Истражувањата покажуваат дека во земјата нема училишта 
каде средношколците учествуваат во управувањето и одлучувањето на 
ниво на училиштето16. На национално ниво, последните активности на 
Унијата на средношколци и Средношколската унија на Македонија се 
забележани во 2008 и 2009 година, а единствена активна организација е 
Младинската асоцијација на средните стручни училишта во Македонија 
(МАССУМ). 

 Законот за високо образование содржи членови кои се 
однесуваат на студентско организирање, додека пак на државните 
факултети почесто има сојузи и парламенти. Степенот на отвореност 
за членови и претставничкиот карактер на организациите е дебатлив, а 
изборите за претседатели имаат ниска излезност, без цензус и често се 
распишуваат задоцнето. Во Македонија постои Национална студентска 
унија формирана во 1994, но достапни се многу малку информации 
за нејзините активности, која не се забележани во голем број во 
последниве години.

 Профил на младите во Македонија според    
    истражувања

 Информации за степенот на вклученост на младите во 
Македонија може да се добијат од истражувањата спроведени во текот 
на минатите години. Недостасува сеопфатна анализа на младите како 
категорија во Македонија, но спроведени се неколку истражувања 
во специфични области кои до одреден степен ги оцртуваат делумно 
перцепциите и ставовите на младите за клучните предизвици. 

 Според Анализа на младинските трендови на Коалиција 
СЕГА, иако половина од младите во последните две години биле 
вклучени во различни форми на неформално образование, изборот 
се сведува на курсеви за странски јазици и компјутери, затоа што 
овие форми го надополнуваат знаењето од формалното образование. 
Но, интересот за неформално образование за човекови права или 
сексуално и репродуктивно здравје укажува на тоа дека овие теми 

 16 Младински образовен форум, “Средношколско организирање и учество”, 2012, стр. 2.
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не се доволно застапени во формалното образование. Дополнително, 
според истражувањето на коалицијата СЕГА, најголем дел од младите 
(36,63%) сметаат дека треба “да се организираат и да бараат поголема 
вклученост”17 за да го зголемат своето учество во процесот на 
донесување на одлуки.

 Социјалниот капитал на македонскиот средношколец (МОФ и 
Реактор, 2010) укажува на голем степен на социјална исклученост на 
средношколците, од кои 62% никогаш до сега не биле ангажирани 
за решавањето на одреден проблем во својот град и 51,2 % од нив 
никогаш не волонтирале за време на школските денови18. Дури 68,3% 
од средношколците сметаат дека ништо или малку можат да променат 
во општеството во кое растат, а 83,5 % од нив немаат посетено 
општинска институција19. 

 На ниво на високо образование, според истражувањето 
Студентите за себе (МОФ, 2012), се забележува висок степен на 
неучество во студентски организации, каде 85% не членуваат во 
ниту една студентска организација и 79% од нив немаат гласано на 
студентски избори20. Охрабрувачки е тоа што Регистарот на студентски 
организации (МОФ, 2012) брои над 50 студентски организации и 
клубови на територијата на град Скопје, што укажува на диверзитетот 
на формите на организирање и потенцијалниот распон на интереси на 
студентие. 

 Еден од клучните предизвици кај младите во Македонија е 
високата стапка на невработеност која, според истражувањето Младите 
и пазарот на трудот (Реактор, 2011) изнесува 58.2%, што е речиси двојно 
од просечната стапка на невработеност во земјата, што придонесува 
кон доцното финансиско осамостојување на младите.  Истражувањето 
укажува дека повеќе од една третина од вработените млади нашле 
вработување преку роднини и пријатели, а не поради факултетската 
диплома. Истражувањето укажува на дискриминација на пазарот 
на трудот на младите и фактот дека повеќе од половина од младите 

17 Коалција на младински организации СЕГА,”Младински потреби и младинско организирање во 
Република Македонија”, ноември 2010, стр. 25.

18 Младински образовен форум, “Капитулација, конфузија или отпор: Социјалниот капитал на 
македонските средношколци”2010, стр.19 

19 ibid, стр. 19-22

20 Платформа за студентски плурализа, резултати од спроведеното истражување на сите државни 
универзитети и Факултетот на Југоисточна Европа, стр.3,8,9.
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припаѓаат на ранливата категорија на долготрајно невработени. 

 Останати позначајни истражувања покрај гореспоментатите кои 
ги анализираат младите во Македонија во минатите години се: IDCS: 
Youth Aspiration Survey in RM (2006), MOФ: ЕКТС - Реалност или илузија 
во високото образование (2010), MOФ: Сонуваме да патуваме (2010), 
СЕГА: Учество на младите мажи и жени во процесите на креирање 
политики на локално ниво (2009), СЕГА: Компаративна анализа на 
домашната и европската легислатива која го регулира статусот на 
младите (2010), СЕГА: Учество на децата во училиштата и процес на 
спроведување избори во училиштата (2010), ЦРПМ: Како да се подобри 
високото образование? (2009), MOФ: Истражување: Корупција во 
високото образование (2011-2012), Локална самоуправа, СРЗ и млади: 
Улогата на локалната самоуправа во сексуалното и репродуктивното 
здравје кај младите. 

 Иако податоците од истражувањата укажуваат на проблематични 
позиции на младите во едно општество и ги наѕираат предизвиците во 
воспоставувањето на финансиска, културна и социјална независност 
на младите луѓе во општеството - причини кои водат и до појавата на 
продолжена младост - сепак, дел од овие прашања се препознаени 
како важни и се пристапува кон нивно решавање преку изработка на 
стратегии од надлежните институции, а тие се и предмет на фокусирана 
работа на младинскиот сектор.
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26  Клучни термини за ова поле:



27



КОМПАРАТИВНИ 
ИСКУСТВА ОД ЕУ



 Структурен дијалог и систем на коменаџмент

 Во делот на младинско учество и младинска политика, 
структурниот дијалог и системот на ко-менаџмент во моментот се 
највисоките форми на младинско учество во процеси на донесување на 
одлуки, познати на eвропско ниво. Овие инструменти и практики можат 
многу лесно да се применат на национално и локално ниво и да станат 
симбол за активното учество на младите во било која заедница.

 Структурен дијалог

 Структурниот дијалог со младите е инструмент кој Европската 
Унија го  користи да ги консултира младите и да ги вклучи во носење 
на одлуки за прашања важни за нив.  Структурниот дијалог со младите 
служи како форум за континуирана заедничка опсервација  на 
приоритетите, спроведување и следење на европската соработка на 
младинско поле. 

 На ниво на ЕУ, спроведување на структурен дијалог е 
координирано од Европскиот Управен комитет за структурен дијалог 
помеѓу младинските институции и институциите на ЕУ. Овој комитет, 
кој се обновува на секои 18 месеци, е составен од претставници на 
земјите со три последователни претседателства на Унијата и вклучува 
претставници на  Министерства за млади, национални младински 
совети, националните агенции за програмата млади во акција, како и 
претставници на Европската Комисија и Европскиот младински форум. 

 На национално ниво, се формираат работни групи (кои се 
состојат од претставници на младите и претставници на владините 
институции и експерти) кои имаат консултации со младите луѓе. Во овие 
работни групи најчесто водечка улога имаат националните младински 
совети во вклучените земји. Содржината на националните консултации 
се пренесува на европско ниво, од каде делегатите креираат финални 
препораки кои се доставуваат до институциите и до креаторите на 
политики. Еден циклус на структурен дијалог трае 18 месеци. Од 
започнувањето на структурниот дијалог на Европско ниво, досега се 
одржани три циклуси, во следните области: [2010-2011] младинско  
вработување, [2011-2012] младинско учество во демократскиот живот 
и [2013-2014] социјална вклученост на млади. 
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 Систем на ко-менаџмент

 Ко-менаџмент (заедничко управување/кооперативен 
менаџмент) значи споделување на моќта, одговорноста и отчетноста 
во областа на управување помеѓу две или повеќе страни. Советот на 
Европа го воведе ко-менаџментот уште пред  30-ина години, создавајќи 
уникатно партнерство помеѓу претставниците на младинските 
организации и владите, во рамките на Директоратот за млади и спорт, 
и им даде можност на  младите луѓе да го искажат своето мислење 
во формулирањето и реализација на младинските политики во Европа. 
Токму ова тело заеднички носи одлуки за сите прашања поврзани со 
буџетот и програмите за млади на Советот на Европа.

 Вкупно има четири тела кои се вклучени во системот на ко-
менаџмент:

 Европски управен комитет за млади: Составен е од претставници 
на Министерствата за млади на земјите членки на Советот на Европа. 
Овој комитет обезбедува меѓувладина соработка во областа на младите 
и младинските политики, а средбите се организираат два пати годишно.

 Консултативен совет за млади: Составен од 30 членови што 
ги претставуваат меѓународни младински организации и мрежи и 
национални младински совети или организации од земјите членки на 
Советот на Европа. Улогата на овој совет е да учествува во процеси на 
носење на одлуки во младинскиот сектор на Советот на Европа.

 Заеднички совет за младински прашања: Составен е од сите 
членови на Европскиот управен комитет за млади и  Консултативниот 
совет. Ова е главното одлучувачко тело за сите прашања поврзани со 
млади кои влегуваат во рамките на Советот на Европа. Задачата на 
овој совет е да развие заеднички ставови за сите аспекти поврзани 
со младинскиот сектор. Токму тука претставниците на младите и 
претставниците на владините институции заеднички преговараат и 
одлучуваат.

 Програмски комитет: Ова е уште едно заедничко тело на двата 
совета. Составен е од помал број на членови, но со еднаква застапеност 
на младите и владините институции. Улогата на овој совет е да носи 
одлуки за тоа кои проекти и процеси ќе бидат финансирани од Фондот 
за млади на Советот на Европа.
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НАЦИОНАЛНА ЧАДОР 
ОРГАНИЗАЦИЈА



 Терминот Национална чадор организација го означува телото 
кое ги опфаќа мнозинството на младинските организации на едно 
место, и истовремено застапува и зборува во името на младите. 
Постојат различни облици на чадор организации во вид на Младински 
парламенти, државни совети на млади, но најчесто прифатените 
форми низ Европа се Национални младински совети. Некои од нив 
се институционализирани, другите се само препознаени од страна на 
институциите и работат во тесна соработка со нив, трети добиваат 
средства од државата, а има и такви кои се самофинансираат. 
Креирањето на ваквата организација го претставува зенитот на 
младинското организирање во една земја и го отсликува капацитетот 
на младинските организации кои, препознавајќи ја потребата од едно 
вакво тело, посветуваат време и енергија за негово формирање.

 Потребата од Национална чадор организација

 Потребата од чадор организација на младите пред сé се 
согледува од моменталните проблеми на младите, нивните реални 
потреби, но и од отсуството на заедничко тело кое ќе биде врска помеѓу 
младите и институциите и истовремено ќе биде гласот на младите.

 Во Македонија досега не постоеше организација која ги 
вклучува најголемиот дел на младински организации, односно 
организација која ќе ги развива, координира и набљудува младинските 
политики и младинската работа во земјава. Главната цел на оваа 
чадор организација треба да биде застапување во името на младите, 
претставување на нивните заеднички интереси, како и обезбедување 
на врска, линк, помеѓу нив и властите.

 Понатаму, уште една клучна потреба која се наметнува во 
овој момент е развој на капацитетите на младинските организции. 
Младинските организации се специфични организации кои 
функционираат најчесто на волонтерска основа, па оттука се наметнува 
потребата за нивна поголема оддржливост. Преку обединување на 
организациите со поголем капацитет и оние со помал капацитет се 
обезбедува процес на споделување на искуства и практики и на тој 
начин на градење на капацитетите на младинските организации.

 Важно е да се спомене и дека обединувањето на младинскиот 
сектор во чадор организација, односно заедничка платформа дава 
можност полесно да се воспоставаат стандарди и критериуми за 
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квалитет во работата на младинските организации, како и да се врши 
само-секторски увид на активностите на организациите членки.  Ваквата 
платформа е непроценлива база на податоци од младинскиот сектор, 
која овозможува полесен увид и на институциите со кои Националниот 
младински совет соработува.

 Подеднакво важно во целата оваа приказна е меѓународното 
признавање и учество. Во изминатите 12-ина години Македонија 
беше вклучена во Европските младински текови во помала мера 
и немаше официјално претставништво во најголемата европска и 
светска младинска организација - Европскиот младински форум. ЕМФ 
е платформа која, покрај тоа што ги застапува младите на Европско 
ниво, работи и на градење на капацитетите на своите членки, но и дава 
легитимитет на младинското организирање во една земја.

 Историјат на Националното младинско        
 организирање во Македонија

 Почнувајќи од 1990 години во Македонија функционираше 
првиот Младински совет на Македонија (МСМ) кој беше активен во 
првата деценија од осамостојувањето. Меѓутоа од разни причини тој 
досега не беше активен. (За неговата работа и за причините на неговата 
неактивност прочитајте подолу во интервјуто со Јулијана Даскалов, 
поранешен генерален секретар на МСМ).

 Прв обид да се воспостави нова Национална чадор оргнизација 
беше во мај 2010 со организирањето на деновите на младинско 
вмрежување од страна на Коалицијата на младински организации СЕГА. 
Иако процесот беше поддржан од страна на Европскиот младински 
форум, сепак оваа иницијатива не успеа да се преточи во Национален 
младински совет.

 Вториот обид за основање на вакво тело се случи на во 
октомври 2012 година, исто така со организирање на денови на 
младинско вмрежување во Дојран. Низ пленарни дискусии и работни 
групи фасилитирани од експерти на Европскиот младински форум, 
36 организации постигнаа консензус за потребата од формирање 
Национална младинска чадор организација, како и за основите 
за дефинирање на улогата, моделот, структурата, членството и 
оддржливоста на ова тело.
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 Заради детално дефинирање на акциониот план и начинот 
на организирање на Основачкото собрание на чадор организацијата, 
учесниците на настанот формираа Иницијативен одбор, во кој членуваа 
16 заинтересирани организации: Центар за меѓукултурен дијалог 
- Куманово, Сојуз на извидници на Македонија, Млади европски 
федералисти, Младински образовен форум, Х.Е.Р.А, Младите можат, 
Здружение за развој и активизам “Аква” - Струга, Биди зелен, Европски 
центар СН7 - Тетово, Младински културен центар - Битола, Реактор 
- Истражување во акција, Совет на млади Власи на Македонија, 
Младинска алијанса - Тетово,  Стритс фестивал - Куманово, Центар 
за развој и унапредување на јавниот живот - Тетово и Центар за 
образование и развој - Теарце.  Покрај поддршката од Европскиот 
младински форум, целиот процес беше поддржан и од коалицијата 
Република млади, Црвен Крст на Република Македонија, како и Сојузот 
на извидници на Македонија.

 Иницијативнот одбор започна консултативен процес кој траеше 
осум месеци. Врз основа на заклучоците на младинските организации 
од Денови на младинско вмрежување се дефинираа целите, структурата 
и работата на идниот НМС. 

 Овие насоки беа презентирани пред повеќе од 100 организации 
и 290 млади во 10 дискусии во девет града во земјата, на кои се водеа 
записници и забелешките и идеите на присутните беа земани во 
предвид за финалниот предлог-статут на НМС. 

 Во периодот на отворање на повикот за организации членки на 
НМС, се организираа три отворени младински денови во три различни 
града низ земјава за мапирање на организациите. 

 Овие чекори доведоа до финалното основање на Националениот 
младински совет на Македонија во Струга на 29 јуни 2013. Во моментот 
кога  Македонија е единствена земја во регионот без консултативно 
тело за младински прашања,  НМСМ се  формираше  како чадор 
организација, претставничко тело на младите чија мисија е да ги 
претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со 
сите чинители и да обезбеди вклучување и активно учество на младите 
во процесот на донесување одлуки на секое ниво. Фактот што при 
основањето на Советот се собраа 55 младински организации, локални 
и национални и подмладоци на политички партии докажа дека младите 
во Македонија можат да работат заедно.
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 Национален младински совет на Македонија

 Како што е споменато погоре, на 29 јуни 2013 година во Струга 
и официјално се основа Националниот младински совет на Македонија, 
како најголемо претставничко тело на младите во оваа земја со вкупно 
55 организации. Националниот карактер на ова тело се согледува 
од застапеноста на организациите кои се од целата територија на 
земјата, но и од нивниот диверзитет и полето на делување. Имено, од 
55 организации, 22 се младински организации, 26 се организации за 
млади, две се сојузи на организации, седум се подмладоци на политички 
партии, а пет се придружни членки. НМСМ ќе претставува инклузивно 
тело кое што ќе ги обединува младинските организации и младите и ќе 
делува и ќе ги застапува во нивно име.

 Неговата структура е следна:

• Собрание на НМСМ како највисоко тело составено од сите 
полноправни и придружни членки.
• Управен одбор на НМСМ составен од седум члена, во кои спаѓаат 
претседателот и потпретседателот
• Надзорен одбор на НМСМ
• Секретаријат (Извршно тело)

  
 НМСМ преку своето делување ќе се обиде да го унапреди статусот 
на младите во општество, ќе креира политики наменети за младите во 
соработка со надлежните институции, ќе изготвува стратегии кои ќе 
служат како поддршка на имплементација на законските регулативи 
и активности кои ќе промовираат младинско вклучување, младински 
активизам преку младинска работа.

 Европски младински форум (ЕМФ)

 Организацијата која што ги вклучува и обединува Националните 
младински совети во Европа и Интернационалните младински 
организации (како што се АЕГЕЕ, АИСЕК итн.) е Европскиот младински 
форум. ЕМФ делува како платформа на 99 организации чија цел е да ги 
претставува, вклучи, обедини и да допре до младите луѓе на европско 
ниво за тие да можат да ги остварат своите заеднички интереси. 
ЕМФ е формиран во 1996 година при процес на спојување на три 
европски организации: Советот на европски национални младински 
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комитети, Младинскиот форум на европските заедници и Европското 
координативно биро на Интернационалните младински организации. 
ЕМФ се стреми да ги постигне следните три цели 21: 

 » Поголемо младинско учество
 » Посилни младински организации
 » Зголемена младинска автономија и вклученост

 Искуства од националните чадор организации од  
 регионот

 Со основањето на Национален младински совет Македонија 
последна се приклучува кон европските земји со вакво тело. Искуствата 
од Балканскиот регион се различни: некои чадор организации се 
основани веднаш по менувањето на системот на почетокот на 1990-
тите, додека некои подоцна, некои имаат директна помош од државата, 
додека други сами подигнуваат средства, некои од нив ги вклучуваат 
подмладоците на политичките партии како полноправни членки, додека 
некаде имаат поинаков статус, меѓутоа заедничко за сите нив, и покрај 
тоа што имаат имиња приспособени според локалните потреби (во 
понатамошниот текст може тоа да се согледа), сите тие се препознаени 
како Национални младински совети.

 Словенија22 

 
 Добар пример за развиена чадор организација на млади е 
Националниот младински совет на Словенија “Mladinski svet Slovenije”. 
Формиран во 1990 од страна на младинските организации во Словенија, 
овој совет ги вклучува сите младински чинители во земјата. Членови 
на овој совет можат да бидат национални младински организаци кои 
имаат статус на организации од јавен интерес на младинското поле. 
Овој статус се одредува според “Актот за јавен интерес во младинскиот 
сектор”. Во моментот во МСС-Словенија членуваат 16 организации, 
меѓу кои и подмладоци на политички партии, извиднички организации, 
студентски клубови, итн. Специфично за овој совет е дека е регистриран 

21 Податоци од официјалната веб-страна на Европскиот младински форум, достапни на - www.youth-
forum.org/about-2/

22 Електронско интервју со Каја Деклева, потпретседател за меѓународна соработка во Националниот 
младински совет на Словенија, 24.07.2013. 
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според Актот за младински совети од 2001 година и според него 
владата не смее да донесе регулатива во областа на младинското поле 
без да го информира и консултира Националниот младински совет на 
Словенија. 

 Кога се работи за финансиска поддршка, советот добива 
средства од Канцеларијата за млади која е дел од Министерството 
за наука и спорт. Но, најголемиот дел од финансирањето доаѓа од 
различен тип на грантови за кои тие конкурираат. Дел од активностите 
кои тие ги имплементираат се поттикнување на волонтерство преку 
проект “Волонтер на годината”, како и со организирање на структурен 
дијалог.
 
 Хрватска23

 
 Во Хрватска, Националниот младински совет е познат под 
името “Mreža mladih Hrvatske” и е формиран во 2002 година со цел 
да ја подобри соработката и комуникацијата помеѓу младинските 
организации без разлика на нивниот опсег на работа или структура. 
Целта на овој совет е да овозможи платформа за ефикасно и ефективно 
застапување за подобрување на младинските права, младинските 
интереси, но и креирање на оддржливи и реални младински политики. 
ММХ претставува најголема младинска чадор организација во Хрватска 
со 61 член и истовремено се членки на Европскиот младински форум. 
Членството им е поделено на два столба: национални младински 
организации и локални младински организации, но овде не спаѓаат 
подмладоците на политичките партии кои сеуште не можат да бидат 
членови, бидејќи Хрватскиот младински сектор сеуште не е дефиниран 
според закон, но тие се во процес на подготовка на ваков закон и 
сметаат дека до 2014 години сите младински форми на организирање 
ќе бидат дефинирани. Иако не се дел од формална законска или 
институционална рамка, тие се неформално признаени од државата 
како најрепрезентативна платформа на младински организации. 
ММХ е еден од најактивните и најрелевантни актери кога станува 
збор за соработка со Министерството за социјална политика и млади, 
Хрватската Влада и другите институции.

 Нивното финансирање доаѓа преку проектни грантови (во 
моментов имаат 10 вработени), а дел од активностите се финансирани 
од Националната фондација за развој на граѓанското општество.

23 Електронско интервју со Марко Боко, Претседател на “Mreža mladih Hrvatske”, 30.07.2013.
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 Србија24

 
 Кога станува збор за Србија, таму ситуацијата наликува на 
Македонија. Националниот младински совет на Србија “Krovna or-
ganizacija mladih Srbije (KOMS)” беше формиран во 2011 од страна на 
Иницијативен одбор. Членството на КОМС наликува на она од НМСМ, 
со полноправни и придружни членки и се состои од 68 организации 
членки, вклучително и подмладоци на политички партии. Вкупно сите 
организации членки покриваат повеќе од 2/3 од територијата на Србија 
и опфаќаат 150.000 млади. Исто како во случајот на Хрватска, иако не 
е институционализиран со закон, тие се препознаени од релевантните 
институции како најголемо младинско претставничко тело и се во тесна 
соработка со институциите задолжени за нив. Во однос на капацитетите 
и финансиите, КОМС има три вработени, а во првата година од своето 
постоење има добиено средства од Министерството за млади на 
Србија.  Активни и во регионалната соработка каде што имаат склучено 
партнерски договори со Националните совети на Словенија, Хрватска и 
Шпанија. КОМС е исто така најмладиот член на Европскиот младински 
форум.

 Албанија25

 
 
 Националниот младински совет на Албанија функционира 
од 1994 години, но е реактивиран во 2010 година после две години 
неактивност. Вклучува 38 организации членки и две организации 
набљудувачи од целата територија на земјата. Советот се стреми да 
го подобри демократското учество на младите луѓе, да ги зајакне и 
да придонесе во градење на нивните капацитети со изработка на 
младински политики. Не се институционализирани со закон, меѓутоа 
се препознаени и соработуваат со Министерствата за млади и за 
образование.  Дел од активностите им опфаќаат организирање на 
академии наменети за политичка и граѓанска едукација. 

24 Електронско интеврју со Тамара Марковиќ, координатор за развојни политики во “KOMS”, 
04.08.2013.

25 Електронско интервју со Софјан Јаупај, член на бордот на Националниот младински совет на 
Албанија, 01.08.2013.
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 Клучни термини за ова поле:40
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ИНТЕРВЈУА И 
ПРИДОНЕСИ



 Интервју со Јулијана Даскалов26

 Повеќе од дваесет години 
активна во граѓанскиот сектор во 
Македонија.
 Генерален секретар на 
Младинскиот совет на Македонија, 
генерален секретар на Сојузот на 
извидници на Македонија, активист 
за заштита на животната средина, 
идеолог и реализатор на проектот 
за Rent-a-bike (изнајми велосипед) во 
град Скопје. Искусен обучувач и одличен 
организатор на настани. Работи како 
независен консултант, сака предизвици, 
учи за професионална фотографија и 
практикува Feng Shui.
 Активна во многу спортови, била национален младински 
шампион во пливање, за конечно трајно да се вљуби во извидници, 
планинарење и велосипедизам. Со женската екипа од Македонија беа 
последни југословенски шампиони во ориентација. Една деценија 
посветена на мандолината, сега ужива само во прекрасната музика од 
HiEnd системот на сопругот. Живее во Скопје и ужива во секое ново 

патување.

 1.Како поранешен генерален секретар на Младинскиот совет 
на Македонија, кажете ни како и кога беше тој формиран и која беше 
неговата улога во времето кога беше активен?

 Историјата на Младинскиот совет на Македонија почнува да се 
запишува од 16 јули 1990 година, кога на тогашниот Конгрес на РКССМ 
(Републичка конференција на сојузот на социјалистичка младина на 
Македонија) се дискутирало Сојузот на социјалистичка младина да 
се трансформира и модернизира според потребите на младите на 
Македонија и новите трендови. 
На истиот Конгрес, присутните членови донесуваат одлука Сојузот да 
биде поделен на три независни тела, секој со свој идентитет и програма 
и со соодветен дел од имотот со кој располагала Републичката 

26 Електронско интервју со Јулијана Даскалов, 06.08.2013.
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конференција на сојузот на социјалистичка младина на Македонија. 
Наскоро по оваа средба и официјално се формирани: Партија на млади 
прогресивни сили, како политичка партија чии членови и денес се 
активни на политичката сцена во земјава; потоа Сојуз на студенти, 
добро познат на сите кои некогаш биле или сега се студенти и третата 
организација е Младинскиот совет на Македонија (МСМ), кој воедно 
стана и правен наследник на РКССМ.
Програмските основи и Статутот на Младинскиот совет на Македонија 
го имаат подготвено шест (тогаш) општествени организации кои ја 
трасираа патеката по која во следните 10 многу активни години од 
работењето на Младинскиот совет во истиот членуваат 12 полноправни 
организации, седум локални младински совети, шест придружни 
членки27 и уште толку организации во процес на придружување, на кои 
Младинскиот совет им одобруваше ментор-организација со која новите 
здруженија ги развиваа своите програмски капацитети и човечки 
ресурси.
Младинскиот совет на Македонија беше расадник на кадри, место 
каде младите созреваа и учеа како да планираат, да спроведуваат, да 
соработуваат и да бидат подобри граѓани во ова општество. Пред сé, 
Советот имаше можност да им понуди логистичка поддршка на сите 
организации кои работеа со млади и за млади, а потоа многу потребната 
обука на човечки ресурси и градење на институционален капацитет во 
целост. Во просториите на МСМ, кои се наоѓаа на булевар „Илинден“ 
бб, спроти зградата на Владата на РМ, беше сместен секретаријатот на 
Советот кој беше крајно професионален, вработен технички персонал, 
а секоја организација членка имаше своја канцеларија, и сé ова 
достапно на едно место за сите млади. Размената на информации беше 
експресна, организациите меѓусебно соработуваа и често реализираа 
заеднички проекти, а своите членови ги делегираа во управните тела 
на Младинскиот совет или во тимовите за градење на капацитетите на 
младите. Ќе се зачудите колку ликови кои вршат јавна служба или се 
многу успешни во својата професија биле некогаш дел од семејството 
на Младинскиот совет и активно работеле во некоја од структурите на 
Советот. 

27 Податок од 2000 година.
Полноправни членки: Сојуз на извидници на Македонија, Феријален сојуз на Македонија, Сојуз 
на музичка младина на Македонија, Сојуз на театарска младина на Македонија, Сојуз на филмска 
младина на Македонија, Сојуз на книжевна младина на Македонија, Сојуз на пријатели на шумите на 
Македонија, Сојуз на истражувачи на Македонија, Save the Children Македонија, Млади федералисти 
на Македонија и Унија на средношколци на Македонија, АИСЕК Македонија
Придружни членки: Младинска организација на Црвениот Крст на Македонија, Млади Есперантисти, 
Англунипе (организација на Ромите во Македонија), Интеркултура, Женски центар, AEGEE Европски 
студентски форум.
Локални младински совети во Прилеп, Битола, Охрид, Ресен, Виница, Радовиш и Кратово.
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Во времето кога сите граници беа ’затворени’ и во Македонија доаѓаа 
само селектирани информации, Младинскиот совет нудеше прозорец 
кон светот. Преку членување во некоја организација на млади, можевме 
релативно едноставно да добиеме виза за студиски престој во некоја 
земја, дошколување, летни курсеви или вработувања, затоа што 
Младинскиот совет на Македонија стана полноправен член во голем 
дел меѓународни институции и младински платформи уште во текот на 
1991 година. Младите беа лидери во придвижување на нашата земја 
кон Европската Унија и кон средината на деведесеттите години бевме 
исклучително успешни во поставување на прашањето на младите на 
висока позиција во политичката агенда во Македонија.

 2. Дали МСМ успеа да постигне национален карактер (ниво) во 
своето делување и дали беше вистински застапник на младинските 
интереси?

 Да. Младинскиот совет токму таа улога ја играше и постоеше, 
симболично, како чадор под кој имаше простор за сите идеи, за 
заедничко застапување на потребите и интересите на младите и 
лобирање кај соодветните институции.
Многу млади беа заинтересирани да волонтираат  и активно членуваа 
во граѓанските организации. За пример ќе го посочам Сојузот 
на извидниците на Македонија, организацијата во која активно 
членував, кога стана полноправна членка на Светската организација 
на скаутското движење, во 1997 година, имаше приближно 3.500 
регистрирани членови во 20 градови во Македонија. Замислете ја 
моќта на Младинскиот совет на Македонија кој обединуваше десетици 
слични национални и локални младински здруженија и визионирајте го  
човечкиот потенцијал кој тогаш имаше позитивен тренд.

 3. Какви беа односите со институциите кои ги засегаа 
младинските прашања, дали имавте институционална поддршка?

 Прашањето за младите не е константа, туку варијабила која 
се менува периодично. Секогаш имате нови фронтови за борба, затоа 
што има нови генерации кои со себе носат свои потреби. Најважно е 
да се оствари протокот на информации и да се има институционална 
поддршка за да се постави добра основа. Младите мора да знаат што 
им се нуди и кои се нивните права.
Македонија е единствената земја која има субвенции за сé освен за 
категорија млади. Дури и пензионерите имаат три дена во седмицата 
бесплатен превоз и одреден слободен влез во објектите од културата. 
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Очекувам наскоро да се презентира нова програма со која бенефициите, 
кои е природно младиот човек да ги добие од институциите, да му бидат 
дадени како можност. Младите во Македонија уште во 1996 година 
се вклучија во картата EURO<26, далеку пред Унгарија, Словенија и 
Хрватска. Феријалниот сојуз кој управуваше со оваа програма беше 
прифатен како полноправен член во федерацијата и само за првата 
година (1997) беа издадени 7.000 картички. Со таа Европска младинска 
картичка, чија важност е една година, на младите до 26 години им 
се отвора вратата за намалување на цените на билетите за културни 
активности, продавници, транспорт, јадење во ресторани и сместување, 
како во земјата, така и низ Европа. Повеќето земји го прават тоа со 
институционална поддршка од државата, па убаво би било да заживее 
иницијативата и во денешни услови.
Младинскиот совет на Македонија имаше посебна ставка во буџетот 
на Република Македонија, која по обем и интензитет се намалуваше 
секоја година се до 1998, кога целосно згасна. Едноставно младите 
беа исфрлени од кофинансирање на државата и оставени сами на себе. 
Притоа се вршеше систематска пресија и врз работата во Советот и 
скоро сум убедена дека материјалните добра на Младинскиот совет 
на Македонија некому му значеа многу повеќе од улогата која ја 
имаше Советот и можностите кои ги нудеше. Во тие години се основа 
и Министерството (сегашна Агенција) за млади и спорт која требаше 
соодветно да одговори на соработка со Младинскиот совет и заедно да 
се надополнуваат во мозаикот на младинската политика во Македонија. 
Двете страни предвидовме да го понесат товарот, но тоа не се случи. 
Ете, тука негде почна крајот на една многу благородна иницијатива.

 4. Која/кои  е/се причината/ите поради кои што МСМ не е веќе 
активен 15 години?

 Систематско синхронизирано уништување на младинскиот 
совет. Исфрлање од националниот буџет во 1998 година и насилно 
одземање на младинскиот хотел „Магнус“ во Охрид во 2001 година, 
чие постоење како објект придонесуваше за самофинансирање и 
самоодржливост на Советот. Конечно и просториите на Илинденска ББ, 
заглавени низ матни судски процеси, беа напуштени присилно во 2012 
година.
Сметам дека не постои универзална причина како одговор на Вашето 
прашање. Очигледно е дека пациентот долго време го држевме на 
уреди за вештачко дишење.
Многумина работеа на создавање на Младинскиот совет, голем број 
се заслужни за неговиот квалитет а делување, но голем е бројот и на 
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45оние кои би можела да ги посочам дека атакуваа врз интегритетот 
на Советот или, пострашно од тоа, не направија ништо да го спречат 
егзодусот.
Најголем број од членките на младинскиот совет сеуште се активни, 
работат самостојно на полето на неформално образование на младите 
и членуваат во голем број меѓународни организации. Но, нивната 
институционална меморија мора да биде искористена и би апелирала 
да се соработува интензивно меѓу сите младински организации што ги 
имаме кај нас.
Пред само десет години Младинскиот совет на Македонија имаше 
многу активности преку годината, па можам да се навратам на неколку 
активности кои беа спроведени на почетокот на новиот милениум, а 
низ кои учествуваа  илјадници млади: тренинг курс за младински 
лидери, развивање на вештини за вработување, „Вежбај демократија“- 
кампања за поголема вклученост на младите во локалните избори како 
гласачи, кампања за морал и развој, младински дијалог со Македонците 
од дијаспората, Средба на генерации, учество на Собранието на 
Светската асемблеа на млади, активна вклученост во активностите на 
Европскиот младински форум, Недела на млади и култура - национална 
презентација во Брисел (такви настани организиравме и во Стразбур 
и Њујорк), одбележување на Недела против расизам, фашизам и 
антисемитизам, програма за санирање на еколошката штета од 
камповите во кои престојуваа бегалци за време на воената криза, 
големи кампањи за превенција од ХИВ/СИДА, курсеви за изучување 
странски јазици, интензивни во земјата во која се говори јазикот...

 5. Како добар познавач на младинските текови во Македонија, 
како гледате на основањето на Националниот младински совет на 
Македонија?

 За мене младите се Феникс во оваа земја... 
Во мојот календар има уште еден празник кој ќе го прославувам секоја 
година, а тоа е 29 јуни - Ден на младите во Македонија. Ден кога новата 
генерација покажа дека умее. Ден кога повторно се обедини.

 6. Што е потребно да се направи за да се унапреди состојбата 
на младите во Македонија?

 За повеќето земји во развој во последнава деценија е тешкотија  
да се соочат со намалениот животен стандард, невработеноста, 
влошувањето на услугите, социјални немири и политичка нестабилност. 
Од таму и апатијата кај младите, особено кај младите од руралните 



48 средини.  Тие се меѓу најобесправените групи. Често имаат ограничен 
пристап до образовните програми кои се насочени кон нивната ситуација 
и потреби и не е изненадувачки што многу млади луѓе го напуштаат 
училиштето на рана возраст. Неодамна подготвувавме истражување 
кое покажа дека младите, пак, во урбаните средини се насочуваат 
повеќе кон академски достигнувања, отколку да учат вештини корисни 
за животот и подготовка за зрелоста. Овие карактеристики на двете 
поларизирани групи на млади претставуваат наследство од минатото, 
генерално зборувам за успесите или неуспесите на политиките и 
програмите за млади во државата. Нивните аспирации и можностите 
се, исто така, индикатори на карактеристиките на возрасните во 
блиска иднина, затоа што светот на иднината зависи од младите на 
денешницата.
Состојбата на младите во Македонија не се разликува драстично од 
светскиот тренд на загриженост кај младите, каде:
1. постои драматичен пад во формалниот сектор можности за работа,
2. зголемената урбанизација придонесува и кон зголемување на 
концентрацијата на ресурси на урбаната младина на сметка на младите 
од руралните средини, и
3. при таквото зголемување, постои и зголемување на населението, а 
со тоа притисок врз земјиштето и други ресурси, за кои организациите 
за заштита на животната средина апелираат подолго време.
За подобрување на состојбата на младите треба проактивност, па наместо 
да бидат пасивни приматели на помош, младите, преку организирани 
младински структури, сé повеќе ќе треба да истражуваат решенија, 
често пати да преземат иницијатива и да формираат партнерства меѓу 
граѓанското општество и институциите во Македонија, бизнис секторот, 
владините структури и не помалку со мултилатералната заедница. 
Учеството на младински организации на сите нивоа во општеството 
е од суштинско значење за успешна имплементација на политиката 
за млади која треба да потекнува токму од оние кои набрзо ќе бидат 
возрасни.



49 Интервју со Јована Базерковска28

 Јована Базерковска (28) е поранешен 
Претседател на унијата на средношколци 
на Македонија, исто така исклучително 
активна и во европскиот младински сектор.  
 Веќе на 19 години станува генерален 
секретар на Европската организација на 
средношколци во Брисел, а потоа и член на 
извршниот одбор на Европскиот младински 
форум. По завршувањето на студиите 
во Лондон работи како национален 
координатор за родово-одговорни политики 
во канцеларијата на UN Women во Скопје.

 
 1. Колку и на кој начин Вие бевте вклучени во младинскиот 
сектор во Македонија?

 Мојата активност во младинскиот сектор во Македонија е 
релативно кратка и e главно поврзана со мојата работа во Унијата 
на средношколци на Македонија во периодот 2000-2003, кога бев 
потпретседател за средношколски прашања, а подоцна и претседател 
на организацијата.  По завршувањето на мандатот во Унијата, на покана 
на Европската организација на средношколци - OBESSU, заминав 
за Брисел со цел да дадам шест месечна поддршка на проектот на 
OBESSU за развој на средношколски структури на Балканот. Таму по 
три месеци бев избрана за генерален секретар на организацијата, па на 
таа позиција останав до 2007. Како резултат на тоа, моите искуства во 
младинскиот сектор се во најголем дел меѓународни, и покрај тоа што 
од Брисел постојано ги следев сите случувања во Македонија на ова 
поле.

 2. Вие сте еднинствената Македонка која била член на 
Извршниот одбор на Европскиот младински форум? Која организација 
вие ја претставувавте и што всушност беше вашата улога?

 Во периодот 2004-2008, кога и бев активна во Европскиот 
младински форум, заради непостоењето на младински совети, во 

28 Електронско интервју со Јована Базерковска, 30 јули 2013 година.



основа беше реткост помеѓу 200те делегати на статутарните средби на 
организацијата да  се сретнат млади луѓе од овој регион. За член на 
извршниот одбор 2007-2008 бев номинирана од страна на OBESSU која 
е дел од меѓународните организации членки на Европскиот младински 
форум. Покрај раководењето со организацијата, што е примарна задача 
на извршниот одбор, бев одговорна и за родова еднаквост, човекови 
права, глобално образование и развој на младинска работа на глобално 
ниво со фокус на Евро-Медитеранот и Блискиот Исток. Со оглед на тоа 
што, пред изборот во одборот, бев дел од работната група на форумот 
за развој на младинска работа во Европа, активно давав поддршка и во 
оваа област. 

 3. Која е улогата што ЕМФ ја има на Европско ниво?

 Основната улога на ЕМФ е да ги застапува мислењата и 
ставовите на младинските организации во Европа и да се бори за 
правата на младите во рамки на меѓународните институции како 
Европската унија, Советот на Европа, Обединетите нации. Преку 
ЕМФ, националните младински совети и меѓународните младински 
организации ги дефинираат своите приоритети, кои потоа ЕМФ ги 
пренесува во други форуми каде се дискутираат и дефинираат Европски 
и глобални политики кои ги засегаат младите. ЕМФ исто така има улога 
да го поддржува развојот на младинска работа и структури во Европа 
и како најголема регионална организација во светот да ја поддржува и 
младинската соработка на глобално ниво.

 4. Вие сте добар познавач на младинските состојби во 
Македонија. Споделете го вашиот став за неодамнешното основање на 
Националниот младински совет на Македонија и што тој ќе значи за 
младите во Македонија?

 Македонија е една од ретките земји која имала Национален 
младински совет, кој меѓудруго во 90тите бил и дел од Европскиот 
младински форум, но престанал да функционира. Сметам дека со 
неговото згаснување најмногу имаат изгубено младите од Македонија, 
чиишто интереси на национално и на Европско ниво како резултат на тоа 
не се застапувале, ниту дискутирале, во рамки на една таква структура 
или структура како Европскиот младински форум. Основањето на 
младински совет, или со други зборови здружувањето на организации 
со различни интереси и полиња на дејствување за правата и потребите 
на младите луѓе, е многу значаен чекор за една држава. Токму овие 
различности на организациите членки, демократските процеси кои се 
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нивна одлика, им даваат моќ и кредибилитет на советите да даваат 
насоки на институциите како системски да го унапредуваат статусот 
на младите. Препознавањето на таквата придобивка од нивното 
постоење од страна на иституциите, вклучувањето на советите во сите 
одлучувачки процеси кои ги засегаат младите и неговото финансирање 
од страна на државата, како и во други земји, можеби нема да биде 
едноставен и брз процес во случајот на Македонија, но тој ќе биде 
неминовен доколку советот цврсто ги постави своите основи, доколку 
биде отворен за сите, ја одржи независноста и, преку делувањето, ја 
потврди значајната улога која како младинска структура може да ја 
одигра во наметнување на младите како приоритет.

 5. Што е потребно да се направи за да се унапреди состојбата 
на младите во Македонија?

 Младите во Македонија и светот се соочени со голем број на 
предизвици заради кои младинските прашања се комплексни и бараат 
стратешки пристап и меѓу-институционална координација. За мене 
почетна точка за унапредување на состојбата е добрата информираност 
на институциите за потребите на младите, формулирањето на соодветни 
политики за решавање на проблемите со кои тие се соочуваат и 
постојано следење на нивниот исход. Во тој процес сметам дека е 
клучно институциите да имаат в предвид дека младите се хетерогена 
група и дека родот, етничката припадност, попреченост од било 
каков тип, покрај возраста, често можат да бидат сериозни пречка за 
уживање на правата и целосно искористување на понудените можности 
од страна на државата. Советот во таа смисла отвара една огромна 
можност за поефективно препознавање на потребите, што на долг рок 
верувам дека ќе придонесе кон воспоставување на институционални 
механизми кои постојано го следат и подобруваат статусот на младите 
и институционалните одговори кон младинските прашања.
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 Младинска работа и младинско учество

 Стефан Маневски
 претседател на 
 Сојузот за 
 младинска работа

 Врската помеѓу младинската работа и младинското учество е 
постојана и се одвива во широко дефиниран простор. Во нашата земја 
понудувачите на младинска работа се организираа сами во сојуз наречен 
Сојуз за младинска работа (СМР). Според понудувачите, младинската 
работа е  дефинирана како збир на сите активности, пристапи и процеси 
за градење на капацитетите на младите преку неформално и спонтано 
учење со цел нивен личен развој и нивно активно вклучување во 
општеството. 

 СМР работи на систематизација на младинска работа и 
поддршка на младински работници преку креирање на платформа за 
вмрежување, соработка и подигнување на јавната свест за значењето 
на младинската работа. Целта на СМР е да осигура признаена квалитетна 
младинска работа и изграден систем за поддршка на млади. 

 Според ова јасно е дека и најдобар систем за младинско учество 
без соодветни програми, процеси и пристапи за развој на капацитетите 
на младите да го користат тој систем е во најмала мерка пропадната 
инвестиција. Исто така и најдобар систем на младинска работа без 
соодветен систем на учество на тие млади лидери, иноватори и 
прогресивни идеи во самата бирократија на државата е бесцелен, 
односно нема да ги даде соодветните резултати. Затоа понудувачите на 
младинска работа мора да се во постојана комуникација со  младинските 
организации и младинските лидери со цел да се осигура дека што 
повеќе млади ќе можат активно да се вклучат во општественото 
живеење, односно ќе придонесат за целокупниот оддржлив развој на 
заедницата.  

 Оттука следи дека целта на младинската работа е да поттикне 
младинско учество, но не и да ги регулира мислењата и идеите на 
младите, туку напротив да ги поттикнува. Во европскиот контекст во 
кој работиме, младинската работа има за цел кај младите да изгради 
култура на почит на разликите, демократија како вредност на заедничко 
консензуално носење на одлуки и почитување на човековите права и 
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владеење на правото како значајни принципи. Младинската работа во 
државава сепак заостанува во нејзиниот опфат особено кај младите 
со помалку можности, кои се запоставени. Исто така на ниво на етички 
вредности, управување со квалитетот и евалуација на ефективноста 
на младинската работа допрва ќе се води отворен дијалог помеѓу 
практичарите, институциите и секако младите лица претставени преку 
нивната чадор организација, односно Националниот младински совет 
на Македонија. 

 Зошто е потребна младинската работа?

 Младите лица претставуваат граѓани на секоја заедница, но 
нивниот процес на пронаоѓање и мотивирање со цел да станат активен 
дел на општеството честопати е блокиран со пречки од различна 
природа (економски, социјални, географски, родови, сексуални, 
здравствени). Токму поради тоа, преку активности на неформално и 
спонтано учење, се создаваат можности за зајакнување на младите 
за да станат активен дел од општеството. Секое општество, па дури 
и мало како нашето, има некаков творечки потенцијал кој мора да се 
поттикне кај младите за да создаде чувство дека во животот можат да 
ги остварат сите нивни идеи, а притоа да не подлегнат на притисоците 
да станат агресивни кон оние кои се различни, да не ги прекршуваат 
човековите права и да научат да се сослушаат и да изградат заедничка 
основа со другите. Токму тоа е целта на младинската работа, а штом 
целта е постигната, младите веќе немаат потреба од младинската 
работа. Значи, работењето за градење на капацитети на младите не 
смее да се гледа како постојан процес, туку како процес кој се гради 
посебно за секое младо лице и се спроведува со цел тоа лице да може 
само да се справи во општеството, да изгради ставови и свои мислења 
и да има волја да превземе иницијативи.  

 Од тука произлегува дека системи во кои младинското учество 
е на завидно ниво имаат многу малку корисници на младинска работа 
(Нордиските земји). Во системите како нашиот за да се изгради 
вистинско младинско учество, младинските организации мораат 
активно да соработуваат не само со институциите каде сакаат да 
учествуваат, туку и со младинските работници за да бараат ефективни 
програми за градење на култура на учество. Овој предизвик го има во 
сите земји во развој или земји со ниска демократска меморија, па затоа 
важно е секоја иницијатива на младите да се зема како инструмент кој 
од корен може да ја зајакне врската помеѓу младите и државата и да ги 
мотивира младите да создаваат општество на еднакви, фер и отворени 
можности за сите. 
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