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До : Агенција за млади и спорт
Развојната програма на Обединетите Нации

Предмет: Коментари на нацрт текстот на Националната Стратегија за Млади (2016 – 2025)

Почитувани,
Дозволете ми од името на Сојузот на извидници на Македонија да Ви честитаме за
позитивниот процес на креирање на нацрт текстот на Националната Стратегија за Млади
(2016 – 2025).
Особено би сакале да го потенцираме задоволството од инклузивноста на процесот и
отворениот простор за прибирање на мислења од сите засегнати страни и релевантни
актери во младинските политики во Република Македонија.
Се надеваме дека овој нацрт текст со доставените коментари ќе биде водилка кон
создавање на квалитетна и прифатена стратегија која ќе ги дава насоките на младиските
политики во наредната декада, но истовремено и дека ќе се постават механизми за
поддршка на нејзината имплементација како и мониторинг и евалуација.
Во прилог Ви ги доставуваме коментарите од Сојузот на извидници на Македонија. Се
надеваме дека истите ќе бидат прифатени.
За секое потребно појаснување Ви стоиме на располагање.
Горан Ѓорѓиев,
Генерален Секретар на Сојуз на извидници на Македонија
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Генерални забелешки на процесот и нацрт текстот
Сметаме дека е несирозен пристапот на креирање на нацрт текст на Национална стратегија
за млади без евалуација на стратегијата која постоеше до 2015 година и која е користена
при изработката на нацрт текстот.
Сметаме дека пред изработка на ваков документ од национално значење, дека е потребно
креирање на сеопфатно истражување кое ќе ги истражи потребите на:
-

Младиските организации

-

Неформалните младински мрежи

-

Младите како социјална категорија

-

Младите од маргинализирани средини и младите од ранливи категории

-

Младите од руралните средини

Без сеопфатено истражување се плашиме дека низ процесот ќе бидат испуштени значајни
сементи за развојот на младите во Република Македонија. Понатаму, овој недостаток може
да придонесе кон отсуство од чувство кај броји актери и млади дека идната стратегија е
стратегија за младите и следствено нејзината имплементација ќе биде доведена во
прашање.
Со цел да не се насочуваме кон негативностите на процесот, уште еднаш сакаме да
потенцираме дека самиот процес е успех за младинските политики во Република
Македонија и честитаме за одличната и обемната работа која ја работеа тимовите во
изминатата година.
Во понатамошниот тек на документот се наброени дел од сугестиите и коментарите од
Сојузот на извидници на Македонија со кои сметаме дека овој нацрт текст ќе биде
порелевантен, реално остварлив и квалитетен.
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Тематска област Образование :
Сегмент: Образовни политики, пристап и учество
образовни политики

на младите во процеси на креирање

Цел 3. Правната рамка на неформалното образование е проширена/прилагодена согласно
природата на младинскиот сектор, по примерот на ЕУ стандардите.

Техничка грешка на страна 15, колона 5 во временската рамка (2029 -2025) – (2019-2025)
Сметаме дека треба да се додаде нова мерка:
Мерка 7 – Креирање на буџет за младински организации кој соодвествува на Европските
практики
Сегмент: Социјална интеграција на маргинализирани групи преку образованието и услови за
работа и учење
Цел 4: Неформално образование за специфични групи на деца и млади
Предлагаме да се додаде нов резултат:

Резултати

3. Надлежните
институции го
поттикнуваат
учеството на
децата и младите
со посебни
потреби во
младинските
организации кои
нудат
неформално
образование и ги
градат
капацитетите на
организациите за
работа со млади
луѓе со посебни
потреби.

Мерки

Индикатори

Одговорни
институции

Период на
имплемента
ција
2017 - 2025

1) Обука на кадри во
младинските
организации
за
работа со лица со
посебни потреби
2) Меѓуинституциона
лна соработка и
координација
3) Поддршка
на
младинските
организации
за
реализација
на
активности во ќе
вклучат млади со
посебни потреби

1. Најмалку 2
обуки годишно
се организираат
за градење на
капацитетите на
младинските
организации да
работат со
млади со
посебни
потреби.
2. Поддржани 5
проекти
годишно на
организации за
работа со
млади со
посебни
потреби
3. Остварени
најмалку 4
средби годишно
помегу

МОН, МТСП,
Граѓанските
организации
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имплементатор
ите и
институциите за
мониторнг и
евалуација

Тематска област: Младинско учество
Цел 1: Зголемен број на изворни младински иницијативи и здружувања
Резултат 1, Мерка 2 : Одржување на активности поддржани од релевантни институции како резултат на
одржани презентации
Сметаме дека мерката е нејасна и потребно е појаснување на истата (што се подразбира под
презентација)

Резултат 2, Индикатор : „Минимум 5 реализирани изворни младински иницијативи предводени од
млади до 2020„
Сметаме дека 5 реализирани изворни младински иницијативи е премал број (со оглед дека годишно
во моментов се организираат повеќе од 20).
Предлагаме индикаторот да се промени и да гласи:
„Минимум 50 реализирани изворни младински иницијативи предводени од млади годишно„

Цел 2: Институциите, организациите и младите имаат редовни, континуирани и заеднички
активности во согласност со интересите на младите
Во Одговорни институции да се додаде: Национален Младински Совет.
Резултат 2 – Не постојат мерки ниту индикатори
Цел 3: Зголемена финансиска поддршка од страна на локалните и националните власти во насока
на поттикнување на младинско учество.
Предлагаме во Резултат 2 да се додаде мерка:
4) Дефинирана е посебна буџетска линија со значајни средства од државниот буџет (базирана
на примерите на Европските развиени држави) наменета за институционална и специфична
поддршка на младински организации кои дирекно придонесуваат кон имплементацијата на
целите од Националната Стратегија за Млади.
Цел 4: Обезбедени соодветни ресурси за имплементација на младински политики и
механизми за младинско учество
Резултат 2, Мерка 3 нема соодветен индикатор.

Членка на Светската организација на извидничкото движење од 1997
Сојуз на извидници на Македонија - Комерцијална Банка АД Скопје, Жиро Сметка: 300000001203709
www.scout.org.mk www.youthagora.org.mk www.smotra.org.mk

3) Обезбедени просторни технички ресурси од страна на институциите за спроведување младински
политики
Го предлагаме следниот индикатор:
Обезбеден е функционален простор од најмалку 100 м2 за спроведување младински политики со
соодветна опрема и средства за негово одржување и режиски трошоци.
Цел 5: Обезбедување на институционален фокус на млади преку воспоставување на
Министерство за млади
Коментар на временска рамка
Сметаме дека креирањето на Министерството за Млади и коменаџмент телото ќе бидат клучни за
имплементација на националната стратегија и притоа треба да се цели истите да креираат во 2017
– 2018 година (период од 2016 -2017 наменет за студиски посети и идентификување на добри
практики).
ДОПОЛНИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ
Поаѓајки од минатите искуства и добрите практики сметаме дека уште во овој момент од процесот
за носење на Националанта Стратегија за Млади (по усвојување на текстот) е потребно да се усвои
и план за мониторинг и евалуација на истата со идентификувани чинители и буџет за нивна работа.
Сојузот на извидници на Македонија смета дека овој процес треба да го води тело составено од
институциите и граѓанските организации, а координирано од Агенцијата за млади и спорт (да
премине во надлежност во Министерството за млади по неговото формирање).
За секоја идна поддршка, Сојузот на Извидници Ви стои на располагање.

Сојуз на извидници на Македонија
Ноември 2015
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