


ПРИОРИТЕТ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ

МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ

1) Зголемен број на изворни младински иницијативи и здружувања

2) Достапност и транспарентност на информации од интерес на младите за 
остварување на нивните потреби



ЦЕЛНИ ГРУПИ

 Здруженија на граѓани

 Mлади лица на возраст од 16 до 30 години

 Неформални групи на граѓани желни да основаат нови здруженија 
на граѓани



ПОТРЕБИ И ПРИЧИНИ

 Граѓанските организации и младите се недоволно информирани и запознаени со 
различни локални, регионални и европски програми кои нудат финансиски 
средства за организирање активности.

Сомневање во своите способности или капацитети да организираат проекти во 
рамките на овие програми.

Постои скептичност за вклучувањето во програми кои покриваат, целосно или 
делумно, активности на граѓански организации.



ПОТРЕБИ И ПРИЧИНИ

Конфузија при процесот на собирање на потребни документи и регистрирање во 
локалните, регионалните или европските програми.

Практична неподготвеност или незнаење за пополнување на апликациони 
формулари и попратна документација.

Ниска вклученост на младите во граѓанските организации кои се главен 
медијатор помеѓу нив и понудувачите на проекти и програми.



ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ

1) Да се информираат граѓански организации и млади лица за различни европски 
и регионални програми  кои нудат финансиски средства за организирање или 
учество во разни активности

2) Да се понудат знаења, искуства и практични примери како да се да 
регистрираат, соберат потребна документација и подготват апликациони 
формулари

3) Да се престават извори за каде може да се најдат повеќе информации за овие 
програми и нивните контактни центри



ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ

4) Да се поттикне вмрежување меѓу здруженија на граѓани

5) Да се информираат младите за можности за вклучување во работа на 
здруженија на граѓани, како и информирање за придобивките од учеството во 
локални, регионални и европски програми

6) Да се мотивираат младите да волонтираат и промовираат можности и програми 
кои нудат младинско волонтирање или нивно активно учество



ПРЕДВИДЕНИ АКТИВНОСТИ

ПОЧЕТЕН НАСТАН

16 ФЕВРУАРИ - МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ЦЕНТАР „МАЛА СТАНИЦА“

Најавување на проектот

Претставување на проектните елементи и наредни активности

Формирање на група на учесници

Работа во групи и дискусија на теми за младинско учество и проблеми на 
граѓански организации



ГРАСРУТ АКТИВИЗАМ СО КИРЕ ВАСИЛЕВ

2 МАРТ – СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР ДУЊА

Работилницата адресира актуелни прашања со кои се соочуваат грасрут активистите 
во Македонија денес

Работилницата покренува прашања за минатиот и денешниот политички наратив под 
кој се организираат активистите

 Запознавање со начинот на организирање, комуникација, финасирање, регрутирање, 
комуникација со јавноста и организирање на разни настани

 Запознавање со просторииите и логистиката во социјалниот центар како пример за 
што е потребно на група активисти да можат да ја пренесат својата порака во јавноста



ПОСЕТА НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

16 МАРТ – АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Презентација за младинско учество, младински политики, младинско 
организирање, програми за млади и работењето на АМС во овие сфери

Работилница во просториите на АМС на која ќе се дискутираат темите од 
првата точка

Пишување на препораки во работни групи и предавање на препораките до АМС



РАБОТИЛНИЦА ЗА ЕРАЗМУС+

13 АПРИЛ – МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ЦЕНТАР „МАЛА СТАНИЦА“

Претставување на програмата Еразмус+, нејзините цели и приоритети, клучните 
акции и можностите кои ги нуди во областите на образование, обука, млади и спорт

Фокус на КА 1 – можности за мобилност на млади и младински работници

Начин на аплицирање во КА 1, услови, преставување на апликациони формулари, 
практични совети за нивно пополнување, технички и практични информации

Структуирано планирање на идеи за проекти, нивна презентација и фидбек



ПОСЕТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ 
ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

15 АПРИЛ – ПРОСТОРИИ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА

Презентација на работата и активностите на Националната агенција

Преставување на конкретни Еразмус+ проекти (добри практики)

Совети при аплицирање на проекти

Преставување на идеите за проекти, прашања од учесници и добивање фидбек



ПОСЕТА НА ЕУ ИНФО-ЦЕНТАР (И МОЖЕБИ РИКО)

4 МАЈ – ПРОСТОРИИ НА ЕУ ИНФО-ЦЕНТАР 

Презентација на работата, активностите и кампањите на ЕУ инфо-центарот

Информирање за можности и програми кои ги нуди Европската Унија во 
Македонија за граѓанските организации и младите (примери и добри практики)

Процес на пристапувањето на Македонија кон ЕУ



ДЕН НА ЕВРОПА

9 МАЈ - TBA

Работилница за Европа и европските вредности

Информирање за други европски фондови кои може да ги користат граѓанските 
организации и младите во Македонија

Можеби ќе има штанд



ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 Запознавање на здруженијата на граѓани со различни европски програми и регионални 
иницијативи кои нудат финансиска поддршка за нивната работа и активности.

 Развивање на личните и професионални знаења на учесниците за можностите кои ги нудат 
тие програми, начинот на аплицирање за финансиска подршка, потребна документација, 
практични знаења за пишување проекти и менаџирање на активности

 Платформа за запознавање со работата на вклучените здруженија со цел формирање  на 
неформална партнерска мрежа на здруженија кои можат заеднички да организираат идни 
активности или да си понудат помош и поддршка во различните сфери 

 „Мултиплицирачки ефект“ односно учесниците во проектот да го пренесат своето знаење 
и искуство на своите членови и волонтери во нивните здруженија или на други со кои 
соработуваат



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО

macedonia@cetplatform.org

/cetplatformmk

@cetmk

mailto:macedonia@cetplatform.org
https://www.facebook.com/cetplatformmk
https://www.instagram.com/cetmk/

