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Препораки за ревизија на Национална стратегија за млади 

Почитувани,  
 
Со ова писмо би сакале да ги дадеме поконкретно нашите препораки за ревизијата на 
Националната стратегија за млади 2016 – 2025. Главните предизвици на стратегијата се 
предолгиот временски период кој го опфаќа, предизвиците во структурата и 
методологијата според која се подготвени поглавјата  и отсуството на лоцирање на повеќе 
младински проблеми и мерки за нивно надминување. Во интерес на концизноста, не 
навлегуваме во детали за стратегијата и ќе се фокусираме на препораките, но достапни 
сме за било кое појаснување кое може да е потребно.  
 
 
Предлог за методологијата за работа 
 
Фаза 1:  
Чекор 1: 
Утврдување на временски период за кој се креира Националната стратегија за млади и 
акциските планови и временска рамка за процесот на ревизија и креирање акциски план. 
 
Чекор 2: 
Разгледување на веќе направени истажувања во областа млади и потреби на младите во 
Република Македонија.  
 
Чекор 3: 
Објавување на јавен повик за фацилитатори и членови на работни групи по области. 
 
Чекор 4: 
Одредување на методологија заедно со одбраните фасилитатори. 
 
Фаза 2: 
Чекор 1: 
Формирање на работни групи во сите области кои се содржани во НСМ (Младинско 
учество, Младинско информирање, Локална младинска работа, Образование, 
Вработување и поддршка пред вработување, Култура, Спорт, Квалитет на живот).  
 
Чекор 2: 
Работа во групи по области, користејќи заедничка методологија за предлог текст за НСМ, 
акциски план и финансиски импликации.  
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Чекор 3: 
Изедначување на предлог текстот одстрана на правната служба на АМС добиен од сите 
работни групи, со цел добивање на унифициран текст за драфт верзија на НСМ. 
 
Чекор 4: 
Предлог текстот да биде испратен до работни групи од сите области, со што ќе се даде 
можност за коментирање.  
 
Чекор 5: 
Објавување на првиот нацрт текст и отворање на повик за поднесување на коментари.  
 
Чекор 6: Организирање на јавен настан со вклучените во сите работни групи и други 
институции и млади за коментари на финалниот текст кои може да се презентираат на 
настанот или достават електронски. 
 
Чекор 7: 
Воедначување на текст и внес на финални коментари. 
 
Фаза 3: 
Чекор 1:  
Готов предлог текст на НСМ, акциски план и предлог буџет - доставен до институции.  
 
Чекор 2: 
Јавна расправа во Собрание на Република Македонија (или финална јавна консултација) 
за предлог текстот за Национална стратегија за млади. 
 
Чекор 3: 
Усвојување на предлог текстот од страна на Влада на Република Македонија. 
 
 
  
 Предлог временска рамка:  
 

Временска рамка Активност 

Втора половина на март Почеток на работа на интерни  работни 
групи 

Втора половина на март Разгледување на анализа за потреби на 
младите  

Почеток на април Избор на модератори 
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Почеток на април Повик за работни групи  

Средина на април  Разработување на методологија за работа 
заедно со фацилитатори  

Крај на април  Почеток на работни групи по области 

Април – јуни Работа во групи по области 

Август  Изедначување на предлог текст за 
стратегија од сите работни групи  

Почеток на септември  Готов предлог текст испратен до работни 
групи од сите области за коментирање  

Септември  Средби за коментари од работни групи 

Средина на септември  Воедначување на текст  

Октомври  Готов предлог текст- доставен до 
институции 

 
Предлог институции и професори кои треба да се вклучат во ревизија на НСМ  
 
Институции:  

 Министерство за образование и наука (МОН) 

 Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) 

 Министерство за труд и социјална политика (МТСП) 

 Министерство за култура 

 Министерство за правда 

 Министерство за внатрешни работи (МВР) 

 Министерство за локална самоуправа (МЛС) 

 Министерство за финансии 

 Министерство за информатичко општество и администрација 

 Државен завод за статистика 
- Сите номинирани членови од страна на институциите да имаат солидно познавање 

на проектите за млади кои ги спроведува институцијата која ги номинира 
Професори:  
 
Антоанела Петковска – Филозофски факултет - antoanela@fzf.ukim.edu.mk 
Јасмина Делчева Диздаревиќ - Филозофски факултет - jasmina@fzf.ukim.edu.mk 
Лена Димовска - Филозофски факултет - lenad@fzf.ukim.edu.mk 
Сузана Симоновска - Филозофски факултет - suzanas@fzf.ukim.edu.mk 
Ана Фрицхајнд - Филозофски факултет- anaf@fzf.ukim.edu.mk 
Николина Кениг - Филозофски факултет - ninakenig@yahoo.com 
Ратко Дуев – Декан Филозофски факултет  - ratko@fzf.ukim.edu.mk 
Марија Топузовска Латковиќ ИССПИ - marija_t@isppi.ukim.edu.mk 
Марија Борота – ИСППИ - mborota@isppi.ukim.edu.mk 
Елеонора Серафимовска – ИСППИ - eleonora@isppi.ukim.edu.mk 
Ненад Марковиќ – nenad.markovic@gmail.com  

mailto:eleonora@isppi.ukim.edu.mk
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Истражувања и анализи: 
 

 https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/________________________________
____6342548b096811 

 http://www.fes.org.mk/pdf/pub-mk-13.pdf 

 http://isppi.ukim.edu.mk/images/980428Kvalitativna%20studija%20za%20mladi%20-
%20verzija%20za%20pecatenje.pdf 

 http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%
BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%
20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%
D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%
83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20
%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0
%B0.pdf 

 https://www.docdroid.net/qsrt/finalen-izveshtaj-agentsija-za-mladi-i-sport.pdf 
 

 http://www.fes.org.mk/pdf/Akademija%20na%20mladi%20istrazuvaci%202014.pdf 

 http://www.fes.org.mk/pdf/Akademija%20na%20mladi%20istrazuvaci%20WEB.pdf 

 http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/Istrazuvanje-i-analiza-na-
rabotnite-veshtini-na-mladite.pdf 

               
Препораки за фасилитатори  
(иако препораката за ова е да се отвори повик, а откако ќе се изберат фасилитатори 
самите да одредат главен фасилитатор на тимот. Воедно, да се внимава фасилитаторите 
да рабоатат во тимови, за да се осигура квалитет на работата): 
 
Сања Божовиќ Стојкоска – ФООМ 
Марија Мирчевска – ФООМ 
Дона Костуранова – Вестминстер Фондација 
Горан Ѓорѓиев – СИМ  
Матеј Маневски – ЦИД  
Линдита Реџепи – Peace Corps 
Билјана Трајковска Василевска – НМСМ  
Сандра Анастасовска Кузмановска – МЦГО 
Дејан Докузовски – МСИ 
Драгана Јовановска - ЦИД 
Даниел Калајџиевски – УНФПА 
Марија Матовска – Младиинфо 
Влора Речица – ИДСЦС 
Дамир Незири – Вестминстер Фондација 

https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/____________________________________6342548b096811
https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/____________________________________6342548b096811
http://www.fes.org.mk/pdf/pub-mk-13.pdf
http://isppi.ukim.edu.mk/images/980428Kvalitativna%20studija%20za%20mladi%20-%20verzija%20za%20pecatenje.pdf
http://isppi.ukim.edu.mk/images/980428Kvalitativna%20studija%20za%20mladi%20-%20verzija%20za%20pecatenje.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%93%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%9C%20(FES%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.docdroid.net/qsrt/finalen-izveshtaj-agentsija-za-mladi-i-sport.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/Akademija%20na%20mladi%20istrazuvaci%202014.pdf
http://www.fes.org.mk/pdf/Akademija%20na%20mladi%20istrazuvaci%20WEB.pdf
http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/Istrazuvanje-i-analiza-na-rabotnite-veshtini-na-mladite.pdf
http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2017/07/Istrazuvanje-i-analiza-na-rabotnite-veshtini-na-mladite.pdf
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Атанас Димитров – МОФ 
Марија Башевска – Реактор 
 


