
 
 
 

Работилница за младинско учество во Агенција за млади и спорт 

Проектот е поддржан од Агенцијата за млади и спорт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми/пречки 

кои го спречуваат 

младинското учество 

Одговорност на организации 

Немање правен статус на 

младинските совети во 

општините 

Несубвенционирање на 

културни настани за млади 

Непостоење или 

нефункционалност на 

претставнички тела во 

образовните инситуции 

Затворени институции 

Незаинтересираност на младите 

за општествените процеси 

Недостиг на физички простори 

кои може да ги користат 

граѓанските организации и/или 

младите 

Не постои организиран и 

системски пристап во подршка 

на младинското учество 
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Споделени идеи за 

надминување на 

проблемите и 

пречките 

Развивање и користење на 

етички кодекси во граѓанските 

организации 

Работа на кампањи и едукација 

за подигање на свеста 

Организирање на повеќе 

спортски активности кои ќе 

имаат и едукативен карактер 

Поголема соработка со локалните 

власти и меѓу граѓанските 

организации 

Обезбедување на физички простори 

од страна на локалните власти (пр. 

младински центри, младинско катче 

како во општина Ѓорче Петров) 

Функционално, организирано, 

транспарентно и неполитичко 

делување на младинските совети во 

општините 

Даночни олеснувања/привилегии 

за младите 

Поголема отвореност на институциите за 

соработка и консултација со граѓанските 

организации и директно младите 
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Препораки за работата на младинските совети во општините 

 

1. Да се прекине со политизирање при изборот на преставници во младинските совети. Ова може да се постигне со 

воведување на строги критериуми за избор од страна на независни регулаторни тела со кои ќе се гарантира дека изборот 

нема да биде ограничен на преставници од партиските младини. 

 

2. При носење на програмата (буџетот) на општинскиот совет, да се разговара и за имплементирање и финансирање на програмата 

на младинскиот совет. Ова треба да биде и услов за носење на општинската програма. 

 

3. Младинскиот совет да добие простории и да биде директно одговорен за издавање на тие простории на заинтересирани млади, 

граѓански организации, неформални групи или граѓански иницијативи. 

 

4. Младинските совети и општините да немаат ист правен статус и да не бидат меѓусебно поврзани во својата работа. Младинските 

совети треба да добијат посебен статус како независно тело во рамки на општината. 


