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ВВООВВЕЕДД  
Од фпрмираоетп вп 2004 гпдина СЕГА свпите активнпсти ги наспши кпн впсппставуваое на 
стратещкп партнерствп сп Агенцијата за млади и сппрт, какп пдгпвпрна владина институција 
кпја рабпти за младите, и гп иницираще и ушествуваще вп прпцеспт на креираое на 
Наципналната Стратегија за Млади на Република Македпнија. Вп ппнатампщнипт перипд 
СЕГА рабптеще на лпбираое и застапуваое за впсппставуваое на прпгресивна правна рамка 
кпја ги нагласува младите. Вп свпетп делуваое вп текпт на 2007 гпдина заеднп сп Агенцијата 
за млади и сппрт и канцеларијата на УНИФЕМ вп Македпнија СЕГА гп фацилитираще и 
ушествуваще вп прпцеспт на изгптвуваое на Акципнипт План за имплементација на 
Наципналната Стратегија за Млади, кпј беще усвпен на 07 Април 2009 гпдина пд страна на 
Владата на Република Македпнија.  
 
Вп изминатата гпдина, сп ппддрщка на Институтпт за Трајни Заедници и УСАИД вп 
Македпнија, СЕГА разви нпв Стратещки План за перипдпт 2010 – 2012 гпдина дефинирајќи ги 
идните наспки на Кпалицијата. Вп наредните три гпдини СЕГА ќе се фпкусира на ппддрщка 
на три главни пбласти: закпнски регулативи за млади, младински активизам, и младинскп 
ушествп и инфпрмираое.  
 
Вп ппследната гпдина СЕГА заппшна ппспецифишнп и систематски да гп третира младинскптп 
ушествп и младинската пплитика на лпкалнп нивп какп дел пд Акципнипт План за 
имплементација на Наципналната Стратегија за Млади. Вп спгласнпст сп истипт вп спрабптка 
сп Агенцијата за млади и сппрт заппшнавме да развиваме механизми за младинскп 
инфпрмираое. Една пд најзнашајните активнпсти, кпи ги реализиравме вп изминатата 
гпдина сп ппддрщка на Детската фпндација Песталпци, беще деталнптп истражуваое вп 
пднпс на мпменталната ситуација сп имплементацијата на Кпнвенцијата за Правата на 
Дететп вп Република Македпнија, кпе щтп резултираще сп ппдгптвуваое на Алтернативен 
извещтај. Сп пвие активнпсти се птвпри мпжнпст за ппспецифишнп рабптеое сп деца и 
пплитики за деца.  
 
Вп наспка на имплементација на Акципнипт План пд Наципналната Стратегија за Млади, вп 
втпрата пплпвина пд  2009 гпдина заппшнавме прпцес на впсппставуваое спрабптка сп  10 
ппщтини пд Македпнија преку кпј ќе се израбптат Лпкални Младински Стратегии вп истите 
градпви.  
 
Вп пплетп на младинскптп ушествп вп изминатата гпдина на наципналнп и лпкалнп нивп 
спрпведпвме активнпсти за адресираое на пптребата пд младинскп ушествп. Ппкрај тпа, вп 
2009 гпдина впсппставивме механизми за ушествп на младите луде вп прпцесите на 
дпнесуваое на пдлуки вп лпкалните сампуправи, при щтп се фпрмираа и првите Спвети на 
Млади вп Македпнија (вп ппщтините Штип и Радпвищ).  
Вп наспка на ппгплемп ушествп на младите луде вп секпјдневнипт живпт, преку дпсегащнптп 
рабптеое СЕГА утврди дека на младите луде им е пптребен ппгплем пристап дп 
инфпрмации. Вп таа наспка СЕГА кпнтинуиранп рабптеще на ппдпбруваое на мпжнпстите за 
младинскптп инфпрмираое, пдржа спстанпци сп ппвеќе градпнашалници сп цел 
пбезбедуваое на ппддрщка за впсппставуваое на лпкални младински инфпрмативни 
центри (предвидени сп акципнипт план) кпи ќе пвпзмпжат кпнкретни и пдржливи ресурси за 
инфпрмираое и спветуваое на младите.  
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Вп свпетп рабптеое вп 2009 гпдина СЕГА гп прпдплжи прпцеспт на зајакнуваое на 
капацитетите на младинскипт сектпр вп ппмалку развиените регипни, каде е 
идентификуванп нискп нивп на младински активизам. Прпцеспт на градеое капацитети на 
младинските grassroots прганизации е дел пд нпвипт Стратещкипт План на СЕГА за следните 
три гпдини. Какп кпалиција на младински прганизации, СЕГА е ппсветена на вреднуваое на 
свпите прганизации шленки. Членствп вп СЕГА знаши пристап дп инфпрмации, мпжнпсти за 
вмрежуваое, ппмпщ при спрпведуваое на прпекти и кпнсултантска ппддрщка на свпите 
прганизации шленки. Кпнтинуиранипт развпј на СЕГА се бележи и преку згплемуваоетп на 
шленствптп кпе на крајпт на 2009 гпдина брпи 34 прганизации, пд кпи се 18 пснпвни и 16 се 
придружни шленки на СЕГА.  
 
Гледајќи кпн 2010 гпдина и ппнатаму, СЕГА е спремна за нпви предизвици пд кпи ќе креира 
мпжнпсти за да гп ппдпбри статуспт на младите вп Македпнија. СЕГА ќе се залага за да ги 
претвпри легислативните прпмени вп реалнпст за младите луде. Какп кпалиција и 
прганизација, ние се стремиме кпн ппддрщка на младите луде вп секпј аспект пд нивнипт 
живпт, нащипт успех ќе биде измерен пд сппспбнпста на младите луде да се нпсат сп нпвите 
предизвици и да ги искпристуваат нпвите мпжнпсти. СЕГА ќе прпдплжи да гп претставува 
гласпт на младите пд Македпнија дп лпкалните и наципналните институции, какп и пред 
Еврппските младински аспцијации. Свесни сме дека сеущте има прпстпр за ппдпбруваое, 
тпа ќе гп правиме преку ппстпјанп лпцираое нпви пптреби и щирпкп вклушуваое на 
засегнатите страни вп рещаваоетп на истите. СЕГА ќе прпдплжи да се залага за прпгресивна 
младинска пплитика кпја ги ппшитува правата на младите и ќе ги перципира какп ресурс 
какпв щтп всущнпст и се, ќе ги ппттикнува да бидат активни, демпкратски и прпдуктивни 
градани.   
 
 

Кпалиција на младински прганизации СЕГА 
Изврщен директпр 

Зпран Илиески  
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ММллааддииннссккаа  ппппллииттииккаа  

ППррппеекктт::  ’’’’ИИннттееггррииррааооее  ннаа  ррппддппввааттаа  ппееррссппееккттиивваа  ввпп  ммллааддииннссккааттаа  ппппллииттииккаа””  

 
Прпектпт „Интегрираое на рпдпвата перспектива вп младинската пплитика“ се 
имплементираще вп перипд пд 01 септември 2007 дп 31 декември 2009 гпдина. Целта на 
пвпј прпект беще да се изгптви Акципнен план за имплементација на Наципналната 
Стратегија за Млади (НСМ) на Република Македпнија. Овпј прпект беще имплементиран 
заеднп сп Агенцијата за млади и сппрт и канцеларијата на УНИФЕМ вп Македпнија при щтп 
СЕГА гп фацилитираще и ушествуваще вп прпцеспт на изгптвуваое на Акципнипт План за 
имплементација на Наципналната Стратегија за Млади.  
Откакп Акципнипт План за Имплементација на Наципналната Стратегија за Млади на 
Република Македпнија беще финализиран, вп декември 2008 гпдина беще ппднесен дп 
Владата на Република Македпнија на усвпјуваое. На 7 април 2009 гпдина на седница на 
Влада на Република Македпнија беще усвпен Акципнипт План за имплементација на НСМ.  
 
Ппсле усвпјуваое на Акципнипт План (АП) за имплементација на НСМ истипт беще преведен 
и испешатен вп еден дпкумент на македпнски, англиски и на албански јазик вп тираж пд 1500 
примерпци. 
 
На 11 април 2009 гпдина вп прпстприите на Агенција за млади и сппрт на РМ беще 
прганизирана наципнална прес кпнференција. На пвпј настан беще презентиран Акципнипт 
План сп щтп се пбезбеди ппгплемп инфпрмираое на јавнпста за усвпјуваоетп на пвпј 
дпкумент. 
 
Сп цел да се инфпрмираат лпкалните засегнати страни 
за усвпенипт АП за имплементација на НСМ беа 
прганизирани 10 прпмпции вп следниве 10 ппщтини: 
Штип (27 мај 2009), Прилеп (28 мај 2009), Центар – 
Скппје (15 септември 2009), Струмица (24 септември 
2009), Охрид (25 септември 2009), Битпла (02 пктпмври 
2009), Делшевп (12 нпември 2009), Кисела Впда – Скппје 
(22 декември 2009), Аерпдрпм – Скппје (22 декември 2009) и Тетпвп (28 декември 2009). На 
пвие настани присуствуваа 305 претставници пд лпкалните сампуправи, лпкалните 
институции и прганизации, студенти и среднпщкплци. Овие средби беа прганизирани и 
впдени пд претставници на Агенција за млади и сппрт и Кпалиција СЕГА, кпи истпвременп 
беа искпристени за лпбираое на лпкалните власти за впсппставуваое на механизми за 
имплементација на АП. 
 

ППррппеекктт::  „„ППррппеекктт  ззаа  ддееццееннттррааллииззииррааннаа  ссппррааббппттккаа  ппппммееддуу  ррееггииппннпптт  ннаа  ДДппллннаа  ННппррммааннддиијјаа--

ФФррааннцциијјаа  ии  РРееппууббллииккаа  ММааккееддппнниијјаа’’’’  
  
Вп рамките на Прпектпт за децентрализирана спрабптка ппмеду регипнпт на Дплна 
Нпрмандија – Франција и Република Македпнија, ракпвпден пд Аспцијација на Агенции за 
Лпкална Демпкратија (ALDA), Кпалицијата СЕГА ја ракпвпди Акцијата 2 кпја специфишнп се 
пднесува на „Ппмагаое на лпкалните автпритети да дефинираат и имплементираат 
пдржливи и партиципативни младински пплитики“.  
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Вп текпт на 2009 гпдина беа прганизирани:  
 

- една студиска ппсета вп Каен, Дплна Нпрмандија;  
- две тркалезни маси: „Размена на искуства за преднпстите пд имплементацијата на 

билингвалните паралелки вп Република Македпнија“ и „Размена на искуства за 
преднпстите пд збратимуваоетп на градпви“; 

- два семинари: „Рабптилници за размена на искуства за предизвиците пд 
младинскптп ушествп вп дпнесуваоетп на пдлуки на лпкалнп и регипналнп нивп“ и 
„Младинскп инфпрмираое и лпкални пплитики – искуства и предизвици“. 

 
Кпалиција СЕГА и Еврппска Куќа пд Каен – Дплна Нпрмандија прганизираа „Студиска ппсета 
за среднпщкплски прганизации вп Дплна Нпрмандија – Франција“. Студиската ппсета се 
реализираще вп перипд пд 26 дп 30 април 2009 гпдина вп Каен – Дплна Нпрмандија. За 
ушествп вп пваа активнпст беа избрани 3 среднпщкплци пд Република Македпнија (1 пд 
Гевгелија, 1 пд Битпла и 1 пд Скппје) кпи се активни шленпви вп нивните среднпщкплски 
прганизации, а еден беще и претседател на Среднпщкплската Унија на Македпнија. Целта на 
пваа активнпст беще да се разменат искуства за рабптата на среднпщкплските прганизации 
вп Република Македпнија и регипнпт на Дплна Нпрмандија. За време на студиската ппсета 
вп Дплна Нпрмандија тие имаа мпжнпст да ппсетат приватни и државни средни ушилищта и 
имаа спстанпци сп претставници пд среднпщкплските прганизации пд пвие ушилищта. Истп 
така, тие имаа спстанпк сп ппранещнипт Генерален Секретар на Спветпт на Еврппа какп и 
спстанпк сп претставници пд Одделпт за Чпвекпви Права и Одделпт за Млади и Сппрт при 
Регипналнипт Спвет на Дплна Нпрмандија. За време на студиската ппсета претставниците пд 
Република Македпнија имаа мпжнпст да ппсетат и Младински Инфпрмативен Центар, а 
ушествуваа и на затвпраоетп на културнипт фестивал „Преамбула Македпнија“ прганизиран 
пд аспцијацијата Balkans-Transit. 
 

На 20 мај 2009 гпдина вп хптел Премиер, Битпла, беще 
прганизирана тркалезна маса „Размена на искуства за 
преднпстите пд имплементацијата на билингвалните 
паралелки вп Република Македпнија“. Целта на 
прганизираоетп на пваа тркалезна маса беще да се 
разменат ппзитивни искуства пд рабптата на 
билингвалните паралелки вп Република Македпнија. На 
пваа тркалезна маса ушествуваа претставници пд 
лпкални сампуправи, прпфеспри пд билингвални 
паралелки, прпфеспри пп Француски јазик, директпри и 

ушеници пд Свети Никпле, Тетпвп, Прилеп, Скппје и Битпла, какп и ппшеснипт Кпнзул на 
Франција, г-да Калиппа Стилинпвиќ. Претставниците пд ушилищтата каде щтп веќе се 
имплементираат билингвалните паралелки ги презентираа свпите искуства пд прпектите кпи 
ги спрпведуваат сп француски ушилищта. Истп така на пваа тркалезна маса се дискутираще и 
за предизвиците и мпжнпстите пд заеднишкптп рабптеое.  
 
Вп перипдпт пд 11 - 14 јуни 2009 гпдина вп хптел Оаза – Штип, беще прганизирана 
„Рабптилница за размена на искуства за предизвиците пд младинскптп ушествп вп 
дпнесуваоетп на пдлуки на лпкалнп и регипналнп нивп“. Целта на пвпј семинар беще да се 
разменат искуства пд Македпнија и Франција за вклушуваоетп на младите вп прпцесите на 
дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп и регипналнп нивп. На пвпј семинар ушествуваа 
претставници пд невладини прганизации пд регипнпт на Дплна Нпрмандија – Франција, 
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претставници пд Лпкални Сампуправи пд Прилеп, Штип, Гевгелија, Кавадарци, Радпвищ и 
Аерпдрпм и претставници пд младински прганизации пд истите ппщтини. На денпт на 
свпетп пристигнуваое гпстите пд Дплна Нпрмандија имаа мпжнпст да ппсетат две лпкални 
прганизации Лпкалната фпндација за ппддрщка и развпј и Младинскипт Клуб пд Штип. Истп 
така тие имаа мпжнпст да ја ппсетат Лпкалната Сампуправа вп Штип, каде щтп се сретнаа сп 
Претседателпт на Спветпт на ппщтина Штип. За време на семинарпт ушесниците беа 
впведени вп темата младинскп ушествп, ушеа за фпрми на младинскптп ушествп, застапуваое 
и лпбираое и разрабптуваа ппвеќе мпдели на спрабптка вп прпцесите на дпнесуваое на 
пдлуки. 
 
Вп перипд пд 21 - 23 август 2009 гпдина вп хптел Климетица вп Охрид беще прганизиран 
семинар на тема „Младинскп инфпрмираое и лпкални пплитики – искуства и предизвици“. 
На семинарпт ушествуваа претставници пд пет лпкални сампуправи (Штип, Аерпдрпм, Кисела 
Впда, Ресен и Свети Никпле) какп и претставници пд лпкални младински прганизации пд 
истите градпви. На пвпј семинар ушествп зедпа и претставници пд Дплна Нпрмандија (пд 
Еврппската Куќа пд Каен, Лигата за Образпвание, претставник пд Министерствптп за Млади 
и Сппрт на Република Франција – пдгпвпрен за Youth in Action прпграмата кпја е вп спстав на 
ЕУ, Центарпт за нпви технплпгии и еден претставник пд среднпщкплската унија на Дплна 
Нпрмандија). Претставниците пд Франција имаа средби сп претставници пд лпкалната 
сампуправа вп Охрид, Младинскипт Спвет Охрид и НВО Опција пд Охрид. Вп текпт на 
семинарпт француската делегација пствари средба и сп претставници пд Наципналната 
Агенција за Еврппски Образпвни прпграми и мпбилнпст пд Македпнија. Вп рабптнипт дел на 
семинарпт се дискутираще за улпгата на младинскптп инфпрмираое вп рамките на 
младинските пплитики вп Република Македпнија и регипнпт на Дплна Нпрмандија. 
Претставниците пд невладините прганизации ги презентираа свпите искуства кпи се 
пднесуваа на нашинпт на инфпрмираое на младите вп Македпнија и регипнпт на Дплна 
Нпрмандија. На семинарпт се дискутираще за прешките, мпжнпстите и пшекуваоата пд 
имплементираоетп на механизми за младинскп инфпрмираое вп пракса, какп щтп се 
Младинските Инфпрмативни Центри. 
 
Кпалиција на младински прганизации СЕГА на 16 
септември 2009 гпдина, вп хптел Holiday Inn 
прганизираще тркалезна маса на тема „Размена на 
искуства за преднпстите пд збратимуваоетп на 
градпви“. На пвпј настан ушествп зедпа градпнашалници 
и претставници пд Лпкални Сампуправи пд регипнпт на 
Дплна Нпрмандија – Франција и пд Република 
Македпнија. Оваа тркалезна маса имаще за цел да се 
пренесат дпбрите пракси и искуства на градпвите кпи 
веќе имале збратимуваое сп други градпви пд земјите на ЕУ и да се иницираат нпви 
збратимуваоа ппмеду градпвите пд двете теритприи. Истп така на пвпј настан беще 
прпмпвирана прпграмата Еврппа за Граданите (Europe for Citizens) какп алатка кпја би 
придпнела кпн спрабптка и збратимуваое на градпвите какп и зајакнуваое на спрабптката 
на веќе збратимените градпви пд Република Македпнија и регипнпт на Дплна Нпрмандија – 
Франција. 
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ППррппеекктт::  „„ППррппммппввииррааооее  ннаа  ААккццииппнниипптт  ППллаанн  ззаа  ииммппллееммееннттаацциијјаа  ннаа  ННааццииппннааллннааттаа  

ССттррааттееггиијјаа  ззаа  ММллааддии  ннаа  РРММ’’’’  

 
Вп перипдпт мај – декември 2009 гпдина Кпалиција 
СЕГА гп имплементираще прпектпт „Прпмпвираое на 
Акципнипт План за имплементација на Наципналната 
Стратегија за Млади“. Прпектпт беще финансиран пд 
Агенција за млади и сппрт на Република Македпнија. 
Целта на пвпј прпект беще претставниците пд лпкалните 
сампуправи, институции, прганизации, пснпвни и 
средни ушилищта, среднпщкплци и студенти да се 
инфпрмираат и заппзнаат сп Акципнипт План за 

имплементација на НСМ.   
 
Вп пвпј перипд беа прганизирани 10 прпмпции вп следниве ппщтини: Радпвищ (27 мај 2009), 
Ресен (22 септември 2009), Гевгелија (24 септември 2009), Струга (25 септември 2009), 
Валандпвп (07 пктпмври 2009), Виница (09 пктпмври 2009), Свети Никпле (09 пктпмври 
2009), Кавадарци (14 пктпмври 2009), Негптинп (14 пктпмври 2009) и Берпвп (12 нпември 
2009). 
 
На пвие прпмпции присуствуваа 284 претставници пд лпкалните институции и прганизации, 
студенти и среднпщкплци. Сп прганизираоетп на пвие прпмпции успеавме да ја ппдигнеме 
свеста кај засегнатите страни да заппшнат да имплементираат активнпсти пд  припритетите 
пд Акципнипт План пд НСМ вп наспка на ппдпбруваое на ппщтата спстпјба на младите вп 
Република Македпнија. 
 

ППррппеекктт::  „„ИИммппллееммееннттаацциијјаа  ннаа  ККппннввееннцциијјааттаа  ззаа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееттееттпп  ввпп  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддппнниијјаа’’’’  

 
Кпалиција на младински прганизации СЕГА вп перипдпт пд 01 мај - 31 декември 2009 гпдина 
гп спрпведе прпектпт „Имплементација на Кпнвенцијата за правата на дететп вп 
Македпнија“. Прпектпт беще финансиран пд Pestalozzi Children’s Foundation и Кпалиција 
СЕГА. Целта на прпектпт беще да се спздаде пбјективна слика за имплементацијата на 
Кпнвенцијата вп пбластите: партиципација, пбразпвание, правна рамка и слпбпда на 
изразуваое на децата, а врз пснпва на анализите пд државнипт извещтај наспрпти 
преппраките дпнесени пд страна на Кпмитетпт за Правата на Дететп при Обединетите 
Нации. Прпектпт се спрпведуваще вп 14 градпви вп Република Македпнија (Скппје, 
Куманпвп, Тетпвп, Гпстивар, Дебар, Прилеп, Битпла, Кавадарци, Охрид, Ресен, Струга, Штип, 
Виница и Гевгелија). Крајнипт резултат на прпектпт беще ппдгптпвка на Алтернативен 
Извещтај сп фпрмулирани преппраки кпи ќе бидат презентирани пред Кпмитетпт за Правата 
на Децата на ОН, вп Женева, вп февруари 2010 гпдина.  
 
Главните активнпсти на прпектпт вклушуваа: впсппставуваое на спрабптка сп други НВОи кпи 
рабптат на истптп ппле, спрпведуваое на истражуваоа и анализа на прибраните ппдатпци 
вп алтернативнипт извещтај. Метпдплпгијата за целпкупнптп истражуваое беще ппдгптвена 
пд надвпрещни кпнсултанти. 
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Прпцеспт на истражуваое вклушуваще: анкета сп кпја беа ппфатени деца на впзраст пд 13 – 
17 гпдини, мапираое на лпкалните институции и прганизации вклушени вп рещаваое на 
прпблемите на децата, истражуваое на закпнската легислатива и други државни дпкументи 
за имплементација на Кпнвенцијата за правата на децата какп и спрпведуваое на фпкус 
групи сп деца и рпдители на лпкалнп нивп. Напдите пд истражувашките прпцеси беа 
сумирани вп Алтернативнипт Извещтај. 
 
Преку истражуваоетп беа ппфатени: 60 деца сп пилпт 
истражуваоетп вп Прилеп и Скппје, 1082 деца на 
впзраст пд 13 – 17 гпдини сп анкетираое, беа мапирани 
лпкални институции и прганизации вп 14 градпви, а 
преку фпкус групи беа ппфатени 59 рпдители и 78 деца 
на впзраст пд 10 - 12 гпдини. 
 
Вп нпември 2009 гпдина, Кпалиција СЕГА гп дпстави 
Алтернативнипт извещтај за имплементацијата на 
Кпнвенцијата за правата на дететп дп Кпмитетпт на ОН за правата на дететп, вп Женева.  
 

ППррппеекктт::  „„ППррппммппввииррааооее  ннаа  ККппннввееннцциијјааттаа  ззаа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееттееттпп  ппппммееддуу  ддееццааттаа  ввпп  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддппнниијјаа’’’’  

 
Вп перипд пд 12 пктпмври дп 12 декември 2009 гпдина Кпалиција на младински 
прганизации СЕГА гп имплементираще прпектпт „Прпмпција на Кпнвенцијата за правата на 
дететп ппмеду децата вп Република Македпнија“. Прпектпт се имплементираще вп 
ппщтините Прилеп, Охрид, Штип, Тетпвп и Скппје и имаще за цел да се прпмпвира 
Кпнвенцијата за правата на дететп ппмеду децата вп Македпнија. Прпектпт беще 
финансиран пд Pestalozzi Children’s Foundation. 
 
Вп рамките на пвпј прпект  беа прганизирани 2 кппрдинативни спстанпци сп лпкалните 
партнери на кпи се кппрдинираще и евалуираще напредпкпт пд имплементацијата на 
прпектпт. Вп перипд пд 17 – 27 пктпмври 2009 гпдина беще пбјавен ппвик за дпставуваое на 
апликации за PEER едукатпри, а на 29 пктпмври 2009 гпдина Кпмисијата за евалуација на 
пристигнатите апликации ги разгледа дпставените апликации и даде преппрака за селекција 
на 15 пд нив. 
 
Од 06 – 08 нпември 2009 гпдина вп Студентскипт дпм „Орде Чппела“ – Прилеп се пдржа 
Тренинг за тренери. Обушуваш на пвпј тренинг беще Заменикпт Нарпден Правпбранител за 
защтита на правата на децата. Ушесниците на тренингпт (на впзраст пд 13 – 15 гпдини) се 
стекнаа сп знаеоа и вещтини за ппимпт правп, пснпвните детски права, Кпнвенцијата за 
правата на дететп, права и пбврски кпи прпизлегуваат пд пвпј дпкумент какп и какп децата 
мпжат да ги пстварат и защтитат свпите права прппищани вп Кпнвенцијата. 
 
Вп нпември и декември 2009 гпдина беа прганизирани вкупнп 30 едукативни рабптилници 
за Кпнвенцијата на правата на дететп вп 5 средни и 5 пснпвни ушилищта вп градпвите каде се 
имплементираще прпектпт. Секпј пд пбушените млади едукатпри прганизираще пп 2 
рабптилници за свпите врсници на кпи им беа презентирани правата, принципите на 
Кпнвенцијата, какп и пбврските на децата. На крајпт на секпја рабптилница на ушениците им 
беще ппделенп CD сп Кпнвенцијата за правата на дететп на 48 јазици. 
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Наредна активнпст пд пвпј прпект беще Организираое на спстанпци сп лпкални и 
наципнални власти задплжени за имплементација на Кпнвенцијата за правата на дететп. Вп 
наспка на имплементација на пваа активнпст лпкалните кппрдинатпри прганизираа 
спстанпци сп претседателите на Спветите на ппщтините вп Прилеп, Охрид, Тетпвп, Штип и 
Чаир – Скппје сп цел да се утврди дали вп рамките на нивните ппщтини е фпрмирана 
Кпмисија за защтита на правата на децата. Од пвие спстанпци беще утврденп дека вакви 
кпмисии се фпрмирани вп Прилеп, Штип и Чаир – Скппје. Лпкалните кппрдинатпри пд пвие 
градпви прганизираа спстанпци и сп претседателите на Кпмисиите на кпи беще утврденп кпј 
е дпменпт на нивната рабпта, какп тие функципнираат и какпв тип на активнпсти 
спрпведуваат.  
 

Какп ппследна активнпст пд пвпј прпект беще 
Ппдгптпвка и прганизираое на лпкални настани за 
прпмпција на Кпнвенцијата на правата на дететп. Секпј 
пд лпкалните кппрдинатпр  и прганизираще спстанпци сп 
директприте на пснпвните ушилищта сп кпи претхпднп 
беа пптпищани Мемпрандуми за спрабптка. На пвие 
спстанпци се разгпвараще за заеднишка прганизација на 
приредба. За таа цел беа пбјавени ппвици за најдпбра 
ликпвна твпрба и ппетска твпрба за шленпвите 4, 12, 13, 

14, 15, 28 и 29 пд Кпнвенцијата. Пптпа беа фпрмирани Кпмисии кпи пдлушуваа кпи пд 
пристигнатите ликпвни и литературни твпрби ќе бидат наградени. На 03 декември 2009 
гпдина вп Охрид и Скппје, а на  09 декември вп Прилеп се пдржаа настани за прпмпција на 
Кпнвенцијата ппд мптптп „Мпите Права“. Вп Тетпвп пвпј настан беще прганизиран на 17 
декември и вп Штип на 14 декември 2009. На приредбите ушествп зедпа ушеници пд 
пдделенска и предметна настава пд пвие ушилищта кпи преку драмски тпшки, рецитали, 
песнишки, хпр, песни изведени на англиски и германски јазик вп пднпс на правата на дететп. 
Пристигнатите ликпвни и литературни твпрби беа излпжени вп ушилищтата на денпт на 
пдржуваоетп на приредбите. На настаните беа дпделени благпдарници за даден придпнес 
на ушилищтата, а беа дпделени и диплпми за најдпбри ликпвни и литературни твпрби. 
 

ППррппеекктт::  „„ММллааддииннссккаа  ссттррааттееггиијјаа  ввпп  ккууллттууррааттаа  ннаа  ллппккааллннпп  ннииввпп’’’’  

 
Кпалиција на младински прганизации СЕГА пд 01 декември 2009 гпдина заппшна сп 
имплементација на прпектпт „Младинска стратегија вп културата на лпкалнп нивп“. 
Прпектпт ќе се имплементира вп перипд пд 4 месеци, а финансиран е пд Министерствптп за 
култура на Република Македпнија. Целта на прпектпт е да се изгптви и усвпи Лпкална 
Младинска стратегија вп културата на ппщтина Прилеп, сп щтп би се пбезбедилп првптп 
искуствп вп Македпнија преку кпе пстанатите ппщтини би мпжеле да гп базираат 
креираоетп на вакви дпкументи. 
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Предвидени активнпсти пд прпектпт вклушија: 
утврдуваое на спстпјбата/прпблеми и пптреби, 
изгптвуваое на драфт Лпкална Младинска стратегија 
(ЛМС) вп културата, прганизираое на јавна расправа 
кпја ќе пбезбеди ушествп на јавнпста при креираоетп 
на лпкалните пплитики, израбптка на драфт пд јавните 
расправи и дпставуваое на Драфт пд ЛМС вп културата 
дп Спветпт на ппщтина Прилеп. Вп текпт на декември 
се пдржа првипт кппрдинативен спстанпк сп 
претставници пд културните институции и прганизации – шленпви на рабптната група кпја ќе 
ја изгптвува лпкалната младинска стратегија за култура. 



 14 
   

   
К

п
ал

и
ц

и
ја

 н
а 

м
л

ад
и

н
ск

и
 п

р
га

н
и

за
ц

и
и

 С
ЕГ

А
 

 

ММллааддииннссккпп  ууччеессттввпп  

ППррппеекктт::  „„ППппттттииккннууввааооее  ннаа  ммллааддииннссккппттпп  ууччеессттввпп  ввпп  ппппллииттииччккииттее  ппррппццеессии  --  ЕЕддууккаацциијјаа  ннаа  

ммллааддии  ггллаассааччии’’’’  

 
Вп перипд пд 01 пктпмври 2008 гпдина дп 31 мај 2009 гпдина Кпалиција СЕГА гп 
имплементираще прпектпт „Ппттикнуваое на младинскптп ушествп вп пплитишките прпцеси 
– Едукација на млади гласаши“, вп ппщтините Струга, Охрид, Ресен, Битпла, Демир Хисар, 
Прилеп, Кавадарци, Негптинп, Гевгелија, Штип, Струмица, Берпвп и Радпвищ. Сп финансиска 
ппддрщка на Наципналнипт Фпнд за Демпкратија (National Endowment for Democracy) и 
Кпалицијата СЕГА прпектпт имаще за цел да пбезбеди едукација на младите за ушествп вп 
избпрен прпцес, избирашки права, избпрен систем и пплитишки субјекти придпнесувајќи кпн 
ппдигаое на свеста за важнпста пд ушествп вп избпрните прпцеси кај младите гласаши пд 
урбаните и руралните средини. Овпј прпект пбезбеди прганизираое на рабптилници вп 
средните ушилищта вп заврщните класпви за ушеници кпи напплниле 18 гпдини и имаат 
правп да гласаат, фпруми вп 26 рурални средини, инфп - денпви какп и музишки настани вп 5 
градпви. Дп крајпт на 2008 гпдина беа селектирани 26 лпкални едукатпри, претставници на 
граданскипт сектпр, кпи вп ппнатампщнипт перипд пд имплементација на прпектпт ги 
спрпведуваа предвидените активнпсти на лпкалнп нивп. За таа цел, вп 2008, беще спрпведен 
Тренинг за Тренери сп цел да ги развијат свпите прганизациски и презентерски вещтини.  
 
Дп крајпт на прпектпт беа реализирани 125 рабптилници за младите вп средните ушилищта 
пд селектираните градпви кпи за прв пат гласаа на Лпкалните и Претседателските Избпри вп 
2009 гпдина. Рабптилниците вклушуваа ппщти инфпрмации за Избпрнипт Закпник на РМ, 
правата и пбврските на гласашите, пснпвната структура на пплитишкипт и избпрнипт систем 
вп Македпнија, и улпгата на граданите вп дпнесуваоетп пдлуки на лпкалнп нивп. Преку 
едукативните рабптилници вп средните ушилищта беа ппфатени 3382 матуранти. 
 
Беа прганизирани и 18 фпруми вп рурални средини, преку кпи се ппфатија 423 млади луде. 
На пвие настани младите луде беа инфпрмирани за важнпста да ушествуваат вп избпрнипт 
прпцес преку развпјпт на критишкп мислеое и пднесуваое вп пдлушуваоетп за гласаое, а вп 
истп време им беще пбјаснета гласашката прпцедура. 
 

Сп цел да се ппфатат щтп е мпжнп ппгплем брпј на 
млади луде, вп март 2009 гпдина беа прганизирани 22 
инфп - денпви (Прилеп 4, Битпла 2, Охрид 2, Штип 2 
Гевгелија 2, Берпвп 2, Ресен 2, Негптинп 2, Кавадарци 2 
и Струга 2). На пвие настани беа ппделени 33 000 
инфпрмативни флаери. Истп така сп цел да се 
инфпрмираат граданите за избирашкипт прпцес вп текпт 
на март вп пет градпви (Кавадарци, Охрид, Штип, 
Гевгелија и Прилеп) пд Р.М. беа прганизирани музишки 
хепенинзи. На 5 март вп Прилеп, беще прганизирана и 

јавна трибина, на кпја присуствуваа матурантите пд сите средни ушилищта.  
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На крајпт пд ппследнипт месец на имплементација на прпектпт, беще прганизиран  
двпдневен евалуаципнен семинар. На семинарпт ушествуваа лпкалните едукатпри и 
прпектнипт тим. Целта на пвпј семинар беще да се евалуира вкупнптп влијание на прпектпт, 
да се сппделат искуствата и дпбрите пракси стекнати за време на имплементацијата на 
прпектпт. Беа идентификувани пптребите пд дппплнителни интервенции кпи ќе придпнесат 
кпн ппуспещни прпекти вп иднина вп ппглед на граданскптп пбразпвание вп пплетп на 
младинскптп ушествп вп пплитишките прпцеси. 
 
Сппред преппраките дпнесени на евалуаципнипт семинар, беще дпгпвпренп да се спрпведе 
истражуваое сп цел да се направи прпценка за влијаниетп пд спрпведените едукации вп 
средните ушилищта. Истражуваоетп беще спрпведенп за време на месец мај 2009 гпдина, вп 
12 градпви пд страна на лпкалните едукатпри вклушени вп прпектпт. Сп пва истражуваое беа 
вклушени 3 032 испитаници – среднпщкплци. Напдите пд пва истражуваое се кпристат при 
дизајнираоетп на прпектите и прпграмите на Кпалиција СЕГА кпи се пднесуваат на граданска 
едукација и ушествп на младите вп пплитишкипт и граданскипт живпт.  
 

ППррппеекктт::  ’’’’ССппввееттии  ннаа  ммллааддии  ввпп  ппппшшттииннииттее’’’’  

 
Вп перипд пд 01 декември 2008 дп 31 јануари 2010 гпдина, Кпалиција СЕГА гп 
имплементираще прпектпт „Спвети на млади вп ппщтините“, вп ппщтините Штип, Радпвищ и 
Ресен. Прпектпт беще спрпведен сп ппддрщка на Институтпт за Трајни Заедници (ИТЗ) вп 
рамките на прпектпт „Зајакнуваое на граданскптп ппщтествп“, кпј е финансиран пд УСАИД 
прпграмата вп Македпнија. Целта на прпектпт беще да се впсппстават и 
институципнализираат механизми за младинскп ушествп вп рабптата на лпкалните 
сампуправи и да се впсппстават практики на идентификуваое и рещаваое на лпкални 
младински прпблеми сп вклушенпст на сите засегнати страни вп ппщтините. Преку пвпј 
прпект се фпрмираа првите два Спвети на Млади вп Македпнија, преку кпи се пбезбеди 
систематскп и институципналнп ушествп на младите вп рабптата на ппщтинските спвети на 
Штип и Радпвищ.  
Предвидените прпектните активнпсти пвпзмпжија 
ппдгптпвка на измени и дппплнуваоа на статутите на 
ппщтините, фпрмираое на Спвети на Млади и 
Младински Парламенти, нивнп функципнираое, 
јакнеое на капацитетите на пвие младински структури 
преку пбуки, идентификуваое на младински прпблеми 
на лпкалнп нивп и нивнп рещаваое. Овпј прпект даде 
сппдветен придпнес кпн активнп вклушуваое на 
младите вп прпцесите на децентрализација вп 
Република Македпнија. Вп текпт на предвидените 
активнпсти дп крајпт на 2008 гпдина се реализираа средби сп градпнашалниците пд 
селектираните ппщтини преку кпи истите директнп беа инфпрмирани за предвидените 
прпектни активнпсти и беще утврдена динамиката на спрпведуваое на прпектпт вп секпја пд 
ппщтините. Вп рамките на истипт перипд беще пптпищан Мемпрандум за Спрабптка сп 
градпнашалникпт на ппщтина Ресен, дпдека пак мемпрандуми за спрабптка сп пстанатите 
ппщтини, вп спгласнпст сп планпт за имплементација, беа пптпищани вп текпт на 2009 
гпдина. 
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Вп ппшетпкпт на 2009 гпдина беа фпрмирани рабптни групи за ппдгптпвка на предлпг 
измените на Статутите. Вп рабптните групи ушествуваа пп еден претставник пд кабинетите на 
градпнашалниците, пп еден претставник пд спветите на ппщтините, пп еден претставник пд 
партнерските НВОи пд ппщтините, кппрдинатпрпт и асистентпт на прпектпт. Рабптните групи 
преку низа на спстанпци изгптвија предлпг измени на статутите на ппщтините и ги дпставија 
дп градпнашалниците.  
 
Вп селектираните ппщтини беа фпрмирани Младински Парламенти кпи ги спшинуваат 
младински групи пд сите засегнати страни на лпкалнп нивп (среднпщкплци, студенти, 
ппдмладпци пд пплитишки партии). Лпкалните кппрдинатпри беа задплжени да ги 
идентификуваа шленпвите на младинските парламенти и да гп фасилитираат фпрмираоетп 
на парламентите. Преку пвпј механизам на нефпрмалнп здружуваое младите дискутираа за 
свпите прпблеми и предлагаа рещенија дп впсппставените спвети на млади кпи ппнатаму ги 
застапуваа пред спветите на ппщтините и градпнашалниците. Вп втпрата пплпвина пд 2009 
гпдина беа прганизирани пбуки и рабптилници за шленпвите на младинските парламенти за 
фасилитација, пищуваое прпекти, ракпвпдеое сп прпектен циклус. Вп наспка на ппддрщка 
на институципналнптп рабптеое беа изгптвени и Гпдищни прпграми за рабпта на 
младинските парламенти. 
 
На 30 септември 2009 гпдина Спветпт на ппщтина Штип и на 09 Декември 2009 гпдина 
Спветпт на ппщтина Радпвищ (пп усвпените измени на ппщтинските статутите) пп пат на 
јавен пглас ги избраа шленпвите на првите два Спвети на Млади вп Македпнија. Пп 
фпрмираоетп на спветите, прпектпт пбезбеди прпцес на градеое на капацитети на 
шленпвите на спветите на млади сп цел тие да се псппспбат вп изврщуваоетп на свпите 
пбврски и да ја преземат улпгата на фасилитатпри на младинските парламенти. Останува вп 
текпт на јануари 2010 гпдина предлпг измените на статутпт на ппщтина Ресен да бидат 
ставени на дневен ред на седница на Спветпт на ппщтината и да следи прпцеспт на 
фпрмираое на спветпт на млади на ппщтина Ресен. 
 

Вп рамките на прпектпт  беа ппддржани 4 
иницијативи на младинските парламенти пд 
трите градпви, кпи третираа специфишни 
младински прпблеми. Беа ппддржани две 
младински иницијативи ппднесени пд 
младинскипт парламент на Ресен („Културна 
плимпијада“ и „Јакнеое на капацитетите на 
младите ракпметарки пд ппщтина Ресен“) сп 
вкупен бучет пд 64 873 денари. Вп Штип беще 
ппддржана младинската иницијатива „Културна 

веб страна за младинскп инфпрмираое вп Штип“ сп вкупен бучет пд 42 120 денари, дпдека 
пак вп Радпвищ беще ппддржана иницијативата на младинскипт парламент ппд мптптп 
„Стпп за алкпхплпт“ сп вкупен бучет пд 28 412 денари.  
 
Вп перипд пд 11 – 13 декември 2009 гпдина вп хптел Белведере- Охрид, беще прганизиран 
тренинг за Застапуваое и Лпбираое, за шленпвите пд кппрдинативните тела на младинските 
парламенти и шленпвите на фпрмираните спвети на млади. Преку пвпј тренинг ушесниците 
имаа мпжнпст да ги згплемат свпите знаеоа и вещтини за застапуваое и лпбираое кпи би 
им биле неппхпдни вп нивнптп ппнатампщнп функципнираое.  
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ППррппеекктт::  ’’’’ЗЗаајјааккннууввааооее  ннаа  ккааппааццииттееттииттее  ннаа  ммллааддииттее  ((ИИннффппррммииррааооее,,  ВВррааббппттууввааооее  ии  

ППааррттииццииппаацциијјаа))’’’’  

 
Од 01 март 2009 гпдина Кпалиција на младински прганизации СЕГА заппшна да гп 
имплементира прпектпт “Зајакнуваое на капацитетите на младите“ (инфпрмираое, 
врабптуваое и партиципација). Прпектпт се имплементираще вп перипд пд пет месеци, (01 
март – 31 мај 2009 гпдина и 01 септември  - 31 пктпмври 2009 гпдина).  Сп финансиска 
ппддрщка на Генералнипт Секретаријат при Владата на Република Македпнија и 
Кпалицијата СЕГА прпектпт имаще за цел да даде придпнес кпн зајакнуваое на капацитетите 
на младите и младинските структури, сп цел структуриран припд кпн рещаваое на 
младинските пптреби.  
 
Сп прпектпт се реализираа следните активнпсти: кппрдинативни спстанпци, спстанпци сп 
заедницата, инфпрмативни рабптилници, пбуки за лпкалните засегнати страни, пснпваое и 
функципнираое на Младински Инфпрмативни Центри вп три ппщтини, пешатеое и 
дистрибуција на инфпрмативни материјали, фпрмираое на Младински Кпнсултативни Тела, 
пбезбедуваое на инфпрмации за мпжнпстите пд стекнуваое на вплпнтерска пракса на 
младите вп Македпнија и еврппските држави, исппрашуваое на пбуки за пплесен пристап дп 
врабптуваое, следеое на инфпрмации за нпви рабптни места и впсппставуваое на 
младинска берза за врабптуваое.  
Преку имплементацијата на прпектните активнпсти директнп се ппфатија 687 млади на 
впзраст пд 18 – 30 гпдини пд Скппје, Струга и Охрид. 
 

ППррппеекктт::  ’’’’УУччеессттввпп  ннаа  ммллааддииттее  ввпп  ппррппццеессииттее  ннаа  ккррееииррааооее  ппппллииттииккии  ––  ВВККЛЛУУЧЧЕЕТТЕЕ  ННЕЕ  ССЕЕГГАА’’’’  

 
Вп перипд пд 01 мај – 15 декември 2009 гпдина Кпалиција СЕГА гп имплементираще 
прпектпт „Ушествп на младите вп прпцесите на креираое на пплитики на лпкалнп нивп – 
Вклушете не СЕГА“, сп финансиска ппддрщка пд UNIFEM и Агенцијата за млади и сппрт на 
Република Македпнија. Прпектпт се имплементираще вп шетири ппщтини пд Република 
Македпнија: Прилеп, Опщтина Центар – Скппје, Тетпвп и Охрид. Прпектпт имаще за цел да 
се придпнесе вп прпцеспт на интегрираое на рпдпвата перспектива на лпкалнп нивп, 
ппсебнп вп прпцеспт на младинскп ушествп и младинскп инфпрмираое. Сп пвпј прпект беа 
ппфатени шленпви пд лпкалните Кпмисии за млади и сппрт и Кпмисиите за еднакви 
мпжнпсти ппмеду жените и мажите при ппщтинските спвети, младински прганизации и 
прганизации кпи рабптат на рпдпви пращаоа пд Охрид, Тетпвп, Прилеп и Опщтина Центар – 
Скппје. Овпј прпект беще дел пд Акципнипт План за имплементација на НСМ. 
 
Вп рамките на пвпј прпект беа спрпведени следниве 
активнпсти: прганизираое на кппрдинативни спстанпци, 
изгптвуваое на кпмуникациска стратегија, 
прганизираое на семинар за Младинскп Ушествп и 
Младинскп Инфпрмираое, спрпведуваое на мапираое 
за утврдуваое на спстпјбата сп ушествптп на младите вп 
прпцесите на пдлушуваое вп селектираните ппщтини и 
Спрпведуваое на Кампаоа „Вклучете не СЕГА“. 
Кампаоата Вклушете не СЕГА  вклушуваще изгптвуваое и 
емитуваое на ТВ сппт, ппдгптпвка и дистрибуција на 
флаери, прганизираое на тркалезни маси за утврдуваое на прешките за недпвплнптп 
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ушествп на младите, прганизираое на тренинг за тренери, прганизираое на рабптилници за 
едукација и мптивација на младинскптп ушествп и прганизираое на јавни трибини на тема: 
„Ушествп - дали ппщтината има пптреба пд младинскптп ушествп“. 
 
Беа прганизирани 4 кппрдинативни спстанпци сп лпкалните кппрдинатпри на кпи се 
кппрдинираще текпвната имплементација на лпкалните активнпсти и планираое на 
спрпведуваоетп на идните активнпсти. На 06 јуни 2009 гпдина вп Централната Канцеларија 
на Кпалиција СЕГА вп Прилеп, се пдржа рабптилница на кпја беще изгптвена Кпмуникациска 
Стратегија за пптребите на прпектпт кпја ппмпгна ппефикаснп да се дпближи прпектпт дп 
целните групи. 
 
Вп перипд пд 16 – 19 јуни 2009 гпдина, вп хптел Оаза Штип, беще прганизиран семинар на 
тема “Младинскп ушествп и младинскп инфпрмираое“. На семинарпт ушествуваа 
претставници пд шетири ппщтини ппфатени сп прпектпт: Прилеп, Охрид, Тетпвп и Опщтина 
Центар – Скппје, вклушувајќи претставници на Лпкална сампуправа, Опщтински Спвет, 
Кпмисија за млади и сппрт, Кпмисија за еднакви мпжнпсти ппмеду мажите и жените, 
претставници на младински прганизации и прганизации кпи рабптат на рпдпви пращаоа. Вп 
текпт на семинарпт се дискутираще за разлишните нашини на ушествп на младите жени и 
мажи вп креираое на пплитики на лпкалнп нивп, за мпменталните спстпјби вп ппщтините 
анализиранп пд рпдпва перспектива какп и за ппстпешките мпжнпсти за ушествп вп секпја пд 
ппщтините. Преку рабпта вп групи, ушесниците изгптвија Акципни Планпви за предлпг 
механизми кпи би пбезбедиле ушествп на младите вп рабптата на ппщтините на две нивпа: 
Нивп на креираое пплитики и Нивп на прпграмскп рабптеое на ппщтините. 
 
Спрпведуваоетп на Кампаоата ппд мптптп „Вклушете не СЕГА“ се пдвиваще вп перипд пд 
јули – декември 2009 гпдина. За пптребите на истата беа изгптвени флаери и беще изгптвен 
ТВ сппт кпј се емитуваще на 3 лпкални и една наципнална телевизија. Вп рамките на 
кампаоата беще прганизиран Тренинг за тренери (вп перипдпт пд 25 – 29 септември 2009 
гпдина), за претставници пд младински прганизации, среднпщкплци и студенти. Обушените 
тренери прганизираа 12 рабптилници за среднпщкплци, 8 рабптилници за студенти и 4 
рабптилници за младински НВОи на тема Младинскп ушествп преку кпј ппфатија 660 млади 
пд шетирите ппщтини .  
 
Вп текпт на кампаоата, лпкалните кппрдинатпри прганизираа тркалезни маси и јавни 
трибини на тема „Ушествптп на младите вп прпцесите на креираое на пплитики на лпкалнп 
нивп“ на кпи ги презентираа заклушпците пд анализата пд спрпведенптп мапираое вп 
ппщтините. 
 

Какп финална активнпст, на 25 нпември 2009 гпдина вп 
Клуб на нпвинари вп Скппје, беще прганизирана 
тркалезна маса на тема “Ушествп на младите девпјки и 
жени вп прпцесите на креираое пплитики“. Целта на 
пвпј настан беще да се разменат искуства за ушествптп 
на младите девпјки и жени вп прпцесите на креираое 
пплитики и да се разгледаат нпви мпжнпсти кпи би 
пбезбедиле ппгплемп инфпрмираое и ушествп на 
младите девпјки и жени вп прпцесите на дпнесуваое на 

пдлуки вп лпкалните сампуправи. 
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ЗЗаајјааккннууввааооее  ннаа  ггррааддааннссккпп  ппппшшттеессттввпп  

ППррппеекктт::  ’’’’ММллааддииттее  ввпп  ппррппццеессииттее  ннаа  ззаассттааппууввааооее  ннаа  ллппккааллннпп  ннииввпп’’’’  

 
Прпектпт „Младите вп прпцесите на застапуваое на лпкалнп нивп“ се спрпведуваще вп 
перипд пд нпември 2008 дп август 2009 гпдина сп финансиска ппддрщка пд Балканскипт 
Фпнд за Демпкратија (Balkan Trust for Democracy). Прпектпт имаще за цел да пбезбеди 
ппддрщка за пснпваое и развпј на младински прганизации пд истпшна Македпнија и да се 
иницира активнп ушествп на тие прганизации вп демпкратските прпцеси на лпкалнп нивп. 
 
Сп пвпј прпект беще креирана мрежа пд нефпрмални  
групи пд млади и 10 младински прганизации вп 
регипнпт на истпшна Македпнија (нпември – декември 
2008), направена беще прпценка на мпменталнипт 
капацитет на младинските прганизации врз пснпва на 
щтп се прганизира прпцес на ппдпбруваое на нивните 
прганизациски капацитети (20 декември 2008) За 5 
нефпрмални групи прпектпт пбезбеди правна и 
финансиска ппддрщка и гп ппддржа прпцеспт на 
нивната пфицијална регистрација вп спгласнпст сп 
Закпнпт за здруженија на градани и фпндации (декември 
2008 – јануари 2009). За да се зајакнат капацитетите на 
вклушените младински прганизации  беа прганизирани 
пбуки на следните теми:  
 

 Кпмуникациски вештини и Тимска рабпта (23 - 25 јануари 2009, хптел Оаза 
Штип) – На пваа пбука младинските прганизации пд Истпшна Македпнија се 
стекнаа сп знаеоа и вещтини за кпмуникација (вербална и невербална), 
лидерствп, и практикуваое на тимска рабпта вп прганизацијата.  

 Ракпвпдеое сп прпектен циклус (30 јануари – 01 февруари 2009 гпдина, хптел 
Оаза Штип) – Оваа пбука имаще за цел ушесниците да се заппзнаат сп техниките за 
развиваое и ракпвпдеое сп прпекти, бучетираое и ракпвпдеое сп финансиски 
средства, какп и прпектнп известуваое. 

 Застапуваое и лпбираое (06 – 08 февруари 2009 гпдина, хптел Оаза Штип) – 
Преку пваа пбука вклушените младински прганизации ги зајакнаа свпите вещтини 
за застапуваое и лпбираое. Вп текпт на пбуката преку практишна рабпта 
прганизациите развиваа лпкални кампаои за застапуваое. 

 
Кпалиција СЕГА сп имплементацијата на пвпј прпект ппддржа 5 лпкални/регипнални 
кампаои за застапуваое на специфишни интереси на младите луде пд регипнпт, сп вкупна 
финансиска ппддрщка пд 5 000 УСД. За таа цел на 19 март 2009 гпдина вп Свети Никпле беще 
прганизиранп свешенп пптпищуваое на Дпгпвприте сп петте прганизации шии щтп прпекти 
беа избрани преку Јавнипт ппвик за ппддрщка на лпкални кампаои за застапуваое. 
Грантпви беа дпделени за следниве иницијативи: 
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 „Внимавајте на вашите акции, тие стануваат навика“ – „Организација на жени на 
ппщтина Свети Никпле“ вп партнерствп сп „Визија Нпва“ пд Свети Никпле.  Целта 
на прпектпт беще да се придпнесе кпн ппдигнуваое на свеста на младите за 
ппследиците пд дрпга, алкпхпл и цигари. 

 „Младите за чистп и екплпшкп Делчевп“ – НВО „Гласпт на младите“ – Делшевп. 
Целта на пвпј прпект беще да се придпнесе кпн згплемуваое на екплпщката свест 
на граданите на ппщтина Делшевп. 

 „Придпнес на младите кпн ппдпбруваое на културнипт живпт вп Берпвп“ – НВО 
„Културнп движеое на младите ПОСТМОДЕРНА“ вп партнерствп сп НВО „ГАМА“ – 
Берпвп. Целта на прпектпт беще да се иницира дијалпг за културнипт развпј вп 
Берпвп.  

 „За – сппртски активнпсти на младите“ – НВО „Развпј – Иднина“ пд Радпвищ. Цел 
на пвпј прпект беще ппдпбруваое на услпвите за реализација на сппртски 
активнпсти и здрав нашин на живпт на младите вп Радпвищ. 

 „Ппдигаое на свеста кај младите за штетнпста пд алкпхплпт и цигарите“ – НВО 
„Иницијатива на неврабптени интелектуалци“ вп партнерствп сп НВО „Млади 
Ентузијасти“ – Виница. Целта на пвпј прпект беще да се намали застапенпста на 
алкпхплпт и тутунпт кај младите вп Виница. 

 
Пп спрпведуваоетп на лпкалните кампаои за застапуваое Кпалиција СЕГА ппдгптви и 
испешати публикација „Младите вп креираое прпмени вп заедницата“, кпја спдржи успещни 
примери и приказни пд реализацијата на кампаоите за застапуваое (кпи беа ппддржани сп 
прпектпт) какп и кпмпаративна анализа на успещни и неуспещни акции сп практишни 
преппраки за имплементација на кампаои за застапуваое. 
 

ППррппеекктт::  ’’’’ППппттттииккннууввааооее  ннаа  ммллааддииннссккппттпп  ууччеессттввпп  ввпп  ннееррааззввииееннииттее  ррееггииппннии’’’’  

 
Од 01 пктпмври 2009 гпдина Кпалиција на младински прганизации СЕГА заппшна да гп 
имплементира прпектпт “Ппттикнуваое на младинскптп ушествп вп неразвиените регипни“. 
Прпектпт се имплементира вп перипд пд 10 месеци вп Прилеп, Битпла, Ресен, Охрид, Струга, 
Гевгелија, Негптинп и Кавадарци, а е финансиран пд Наципналнипт Фпнд за Демпкратија 
(National Endowment for Democracy). 
 

Целта на прпектпт е да се згплеми граданскптп  ушествп 
вп креираоетп на пплитики и вп прпцесите на 
дпнесуваое на пдлуки на лпкалнп нивп, ппсебнп 
акцентирајќи ја прпмпцијата на младинскптп ушествп. 
Предвидени активнпсти пд прпектпт се: прганизираое 
на Тренинг за тренери за Младинскп ушествп, 
ппдгптпвка и пешатеое на прирашници за: „Младинскп 
ушествп“ и „Лпбираое и застапуваое“, прганизираое на 
пбуки за НВО, ппддрщка на лпкални кампаои за 

застапуваое, прганизираое на пбуки за младите спветници вп спветите на ппщтините, 
прганизираое на спстанпци сп градпнашалници и ппдгптпвка и дистрибуција на публикација 
пд реализираните кампаои. Директни кприсници пд пвпј прпект се 8 младински 
прганизации, млади спветници вп ппщтинските спвети пд ппфатените 8 градпви вп РМ.  
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На 15 нпември 2009 гпдина се пдржа кппрдинативен спстанпк сп 8 претставници пд НВО на 
кпј беа дефинирани следни активнпсти и беа пптпищани Мемпрандуми за спрабптка. Вп 
перипдпт пд 04 – 06 декември 2009 гпдина вп хптел Оаза Штип беще прганизиран Тренинг за 
тренери на тема „Младинскп Ушествп“ преку кпј се фпрмира јадрп на тренери на СЕГА за 
истата тема. На тренингпт присуствуваа 10 ушесници - претставници пд прганизации шленки 
на Кпалиција СЕГА пд Прилеп, Битпла, Кавадарци, Негптинп, Скппје, Делшевп, Свети Никпле и 
Струмица. Ушесниците на пвпј тренинг се стекнаа сп тепретски и практишни знаеоа и 
вещтини пптребни за исппрашуваое на пбуки за младинскп ушествп.  
 
Вп перипд пд 18 – 20 декември 2009 гпдина вп хптел 
Оаза Штип беще прганизиран тренинг за Младинскп 
ушествп. На пвпј тренинг присуствуваа 16 претставници 
пд 8 младински прганизации вклушени вп активнпстите 
пд прпектпт. Тренингпт гп впдеа двајца тренери, 
ушесници на Тренингпт за тренери за младинскп 
ушествп. 
 
 

ППррппеекктт::  ’’’’ММллааддииннссккии  ИИннффппррммааттииввеенн  ЦЦееннттаарр’’’’  

 
Вп Август 2009 гпдина Кпалиција на младински прганизации СЕГА пптпища дпгпвпр сп 
Агенцијата за млади и сппрт за прпектпт „Младински Инфпрмативен Центар – ИНФО СЕГА“. 
Прпектпт ќе се имплементира вп перипд пд 12 месеци пд денпт на пфицијалнптп птвпраое 
на Младинскипт Инфпрмативен Центар – „ИНФО СЕГА“ вп Прилеп. Целта на прпектпт е да се 
згплеми младинскптп инфпрмираое преку пбезбедуваое на леснп дпстапни, бесплатни 
инфпрмации и услуги за младите. 
 
Вп перипдпт септември – декември 2009  гпдина се рабптеще на изнапдаое на адекватен 
прпстпр за пптребите на Младинскипт Инфпрмативен Центар (МИЦ) и беще набавена 
канцелариска и технишката ппрема за истипт. Истп така се заппшна сп ппдгптвуваое на 
прпцедурите за рабпта на младинскипт инфпрмативен центар, какп и ппдгптпвка на 
пптребната дпкументација за пбјавуваое на ппвик за врабптуваое на перспнал кпј ќе рабпти 
вп МИЦ.  
 
Активнпсти кпи ќе следат за 2010 гпдина се: пбјавуваое на ппвик за врабптуваое на 
перспнал кпј ќе рабпти вп МИЦ, впсппставуваое на функципнален Младински 
Инфпрмативен Центар – „ИНФО СЕГА“ ( преку исппрашуваое на бесплатни пбуки вп следните 
прпграми: „Здравствп“, „Граданскп пбразпвание“ и „Врабптуваое“, реализираое на студиски 
ппсети за перспналпт вп ЕУ инфп центри и прганизираое на пбуки за перспналпт), 
ппдгптпвка на инфпрмативен материјал, ппдгптвуваое на младински инфпрматпр – Жплти 
страни. Целни групи на пвпј прпект се: Млади на впзраст пд 15 – 30 гпдини, лпкалната 
сампуправа Прилеп, ппдрашните министерства, младински прганизации и бизнис сектпрпт 
пд Прилеп. 
 
 
 
 
 



 22 
   

   
К

п
ал

и
ц

и
ја

 н
а 

м
л

ад
и

н
ск

и
 п

р
га

н
и

за
ц

и
и

 С
ЕГ

А
 

 

 

ИИннссттииттууццииппннааллеенн  ррааззввппјј  

ППррппеекктт::  ’’’’ААддммииннииссттррааттииввеенн  ггррааннтт  ззаа  ссттррааттеешшккпп  ппллааннииррааооее’’’’  

 
Кпалиција СЕГА вп перипд пд 15 јули – 30 нпември 2009 спрпведе прпцес на Стратещкп 
Планираое какп дел пд Административнипт Грант кпј беще пдпбрен пд Институтпт за Трајни 
Заедници. Прпцеспт вклушуваще креираое на нпв тригпдищен Стратещки План (2010 – 2012) 
какп и креираое на Стратегија за прибираое на финансиски средства – ФР (Fundraising 
strategy) за имплементација на истипт.  
 
Вп првите две недели пд имплементацијата на прпектпт беще фпрмирана рабптна група за 
развпј на Стратещки План и ФР стратегија. Оваа рабптна група ја спшинуваа претставници пд 
разлишни структури на Кпалицијата: тимпт пд централната канцеларија, претставници пд 
регипналните канцеларии, шленпви на Управнипт Одбпр и на Надзпрнипт Одбпр какп и 
претставници пд пснпвните и придружните шленки на СЕГА. 
 

Вп перипдпт пд 17 – 20 август 2009 гпдина вп хптел 
Славија вп Охрид беще прганизирана рабптилница за 
Стратещкп планираое на Кпалиција СЕГА. Вп текпт на 
рабптилницата се дефинираа нпвите наспки и стратегии 
на Кпалиција СЕГА за следните три гпдини. Истп така 
беще израбптен и Акципнен План за имплементација на 
СП за перипдпт 2010 – 2012 гпдина. Пп рабптилницата за 
стратещкп планираое се пдвиваще ппстпјана 
кпмуникација ппмеду кпнсултантпт и шленпвите на 

рабптната група. Тимпт пд централната канцеларија пдржаа ппвеќе спстанпци сп цел 
дефинираое и дппплнуваое на целите пд драфт стратещкипт план.  
 
Вп наспка на развиваое на Стратегија за прибираое на финансиски средства на 25 август 
2009 гпдина беще пбјавен Ппвик за избпр на надвпрещен кпнсултант за развиваое на ФР 
стратегија. Какп надвпрещен кпнсултант за развиваое на ФР Стратегија беще селектиран 
Зпран Стпјкпвски, Изврщен директпр на Центар за Институципнален Развпј (ЦИРА). Вп 
перипдпт пд 02 – 04 пктпмври 2009 гпдина вп хптел Климетица – Охрид беще прганизирана 
„Рабптилница за развиваое на Стратегија за прибираое на финансиски средства“. Преку 
пваа рабптилницата се развија План за Одржливпст и се утврдија стратегии за ппдпбруваое 
на прпцеспт на ФР преку кпристеое на разлишни извпри на финансираое.  
 
На 16 и 17 пктпмври 2009 гпдина, вп централната канцеларија вп Прилеп, беще 
прганизирана втпрата рабптилница за развиваое на Стратегија за прибираое на финансиски 
средства на СЕГА. На пваа рабптилница беа финализирани дпкументите ппврзани сп 
стратегијата какп щтп се Планпт за Одржливпст и Акципнипт План за 2010 - 2012 гпдина. Беа 
развиени драфт прганизациски бучет за 2010 - 2012 и Стратегијата за прибираое на 
финансиски средства. 
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Вп нареднипт перипд, изгптвените дпкументи на 
рабптилницата, кпнсултантпт и тимпт пд централната 
канцеларија рабптеа на финализираое на целпсната 
дпкументација кпи пптпа беа дпставеще дп Управнипт 
Одбпр на Кпалиција СЕГА. На 29 нпември 2009, вп 
централната канцеларија, се пдржа спстанпк на 
Управнипт Одбпр на Кпалиција СЕГА. На спстанпкпт, 
Управнипт Одбпр, еднпгласнп гп усвпи Стратещкипт 
План за рабпта на Кпалицијата за перипдпт 2010 – 2012 
гпдина, Акципнипт План, Организацискипт Бучет и Стратегијата за прибираое на финансиски 
средства на СЕГА. 
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ООррггааннииззааццииссккии  ааккттииввннппссттии  

ММееддууннааррппддннаа  ссппррааббппттккаа  

 

  JJoobb  SShhaaddoowwiinngg  ––  ДДппллннаа  ННппррммааннддиијјаа  
 
Вп јули 2009 гпдина, претставник пд Кпалиција СЕГА ушествуваще на Job shadowing 
(скенираое на рабптнп местп) вп Каен, Дплна Нпрмандија – Франција. Овпј прпцес беще 
финансиски ппддржан пд Агенцијата за Лпкална Демпкратија (Association for Local 
Democracy Agencies). Преку пвпј настан, претставникпт на Кпалиција СЕГА се стекна сп 
знаеоа и искуства за функципнираоетп на младинските центри вп Дплна Нпрмандија, кпи 
би мпжеле да се применат вп Македпнија. Ова искуствп беще искпристенп при креираоетп 
на нпвипт стратещки план на СЕГА. 
 

  ССттууддииссккаа  ппппссееттаа  ввпп  ББееллггиијјаа  

Вп текпт на пктпмври 2009 гпдина, Кпалицијата СЕГА ушествуваще на студиска ппсета вп 
Белгија прганизирана пд страна на IN PETTO, прганизација шленка на интернаципналната 
мрежа ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency). Оваа студиска ппсета се 
пднесуваще на ппсета и скенираое на нашинпт на функципнираое на младинскптп 
инфпрмираое вп Белгија, кпј мпдел е еден пд најдпбрите вп Еврппа. На пвпј настан 
претставниците на СЕГА се стекнаа сп знаеоа и искуства вп пплетп на младинскптп 
инфпрмираое – младинските инфпрмативни центри, шие щтп впсппставуваое вп 
Македпнија е предвиденп сп Акципнипт План за имплементација на Наципналната 
Стратегија за Млади. 

  РРееггииппннааллеенн  ссппссттааннппкк::  „„ООссппппссппббууввааооее  ннаа  ммллааддииннссккииттее  ииннффппррммааттииввннии  ссееррввииссии  ии  

ссттррууккттууррии  ввпп  ррееггииппннпптт  ннаа  ЗЗааппааддеенн  ББааллккаанн““  --  ХХррввааттссккаа  

Вп перипд пд 20 – 22 нпември 2009 гпдина, претставник на Кпалиција СЕГА ушествуваще на 
регипналнипт спстанпк кпј се пдржа вп Бизпвац – Хрватска на тема „Осппспбуваое на 
младинските инфпрмативни сервиси и структури вп регипнпт на Западен Балкан“. На 
спстанпкпт се дискутираще за дпбрите примери и пракси пд имплементацијата на 
механизми за младинскп инфпрмираое вп земјите пд Западен Балкан. Кпалиција СЕГА беще 
вп свпјствп на претставник пд Република Македпнија, сп цел да гп презентира прпектпт 
преку кпј за прв пат вп Македпнија ќе се впсппстави Младински Инфпрмативен Центар вп 
текпт на 2010 гпдина.  

  ССееммииннаарр  ззаа  „„ММллааддииннссккпп  ииннффппррммииррааооее  ии  ммллааддииннссккаа  ппппллииттииккаа““  --  ХХппллааннддиијјаа  

Вп перипд пд 01 – 06 декември 2009 гпдина Кпалицијата СЕГА ушествуваще на семинарпт 

„„ММллааддииннссккпп  ииннффппррммииррааооее  ии  ммллааддииннссккаа  ппппллииттииккаа““  прганизиран пд Еврппската Агенција за 
Младинскп Инфпрмираое и Спветуваое – ERYICA.  Овпј семинар имаще за цел да ги спбере 
заеднп актерите на пплетп на младинскптп инфпрмираое пд Еврппските држави, да 
пвпзмпжи медусебнп ушеое, размена на дпбри пракси и да стимулира взаемнп креираое на 
идни прпекти. Паралелнп сп семинарпт се пдржуваще и 20тп Генералнп Спбрание на ERYICA 
щтп впеднп претставуваще и мпжнпст за средби сп претставниците на прганизациите шленки 
на ERYICA. Кпалицијата СЕГА на пвај настан ја претставуваще Изврщнипт директпр кпј меду 
другптп за време на семинарпт ја претстави спстпјбата сп младинската пплитика и 
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младинскптп инфпрмираое вп Македпнија, впсппстави нпви кпнтакти сп претставници на 
прганизации пд Еврппа, Југп Истпшна Еврппа и Балтишкипт Регипн. За време на Генералнптп 
Спбрание на ERYICA, Изврщнипт директпр ја презентираще рабптата на СЕГА, пствари средба 
сп Изврщнипт директпр на ERYICA и ппднесе апликација за зашленуваое вп пваа аспцијација 
какп прганизација спрабптник.   

  ББееллггррааддссккии  ССааммиитт  22000099  

Вп перипд пд 04 – 06 декември 2009 гпдина, Кпалиција СЕГА ушествуваще на Белградскипт 
Младински Самит 2009, вп прганизација на Youth Initiative for Human Rights пд Белград. На 
пвпј Самит ушествуваа ппвеќе пд 300 младински делегати, какп и виспки претставници пд ЕУ 
и земјите пд Западен Балкан.  Кпалиција СЕГА ушествуваще на сите птвпрени сесии и вп две 
рабптни групи: „Младите вп прпцесите на дпнесуваое на пдлуки – Улпга и влијание“ и 
„Младински мрежи“. 

За време на самитпт, претставникпт на Кпалиција СЕГА се сретна и сп Директпрпт на National 
Endowment for Democracy. На спстанпкпт се дискутираще за спстпјбата сп имплементацијата 
на текпвните прпекти, финансирани пд NED, какп и за планпвите на СЕГА за идни прпекти. 

  ЕЕввррппппссккии  ВВппллппннттееррссккии  ССееррввиисс  

Вп втпрата пплпвина на 2009 гпдина, Кпалиција СЕГА прегпвараще сп прганизации пд 
регипнпт на Дплна Нпрмандија, Франција, вп наспка на развиваое на прпект  за аплицираое 
на партнерски ЕВС прпект (Еврппски Вплпнтерски Сервис). Какп резултат на пвие прегпвпри, 
беще аплициран и пдпбрен прпект пд прпграмата ЕВС, сп кпј вп текпт на 2010 гпдина 
Кпалиција СЕГА ќе биде прганизација дпмаќин на ЕВС вплпнтер вп перипд пд една гпдина. 
 

ККппннттаакктт  ттппччккаа  ззаа  ппррппггррааммааттаа  ММллааддии  ввпп  ААккцциијјаа  

 
Вп јуни 2009 Кпалицијата на младински прганизации СЕГА, врз пснпва на јавен ппвик, беще 
нпминирана за Кпнтакт Тпшка на Прпграмата „Млади вп Акција“ пд страна на Наципналната 
Агенција за Еврппски Образпвни Прпграми и Мпбилнпст. Кпалицијата спрпведе некплку 
кпнсултации - презентации вп централната канцеларија за заинтересирани НВОи, 
среднпщкплци и студенти какп и една прпмпција на прпграмата вп прпстприите на 
Лпкалната Сампуправа вп Прилеп. 

ССппррааббппттккаа  сспп  ииннссттииттууццииии  

 

  ППппттппиишшааннии  ддппккууммееннттии  ззаа  ссппррааббппттккаа  

Вп текпт на 2009 гпдина беа пптпищани:  
- 3 Мемпрандуми за спрабптка сп Невладини прганизации (ЗГ „Визија нпва“, ЗГ Културнп 

движеое на младите „ПОСТМОДЕРНА“, ЗГ Млади Ентузијасти), за пптребите на прпектпт 
„Младите вп прпцесите на застапуваое на лпкалнп нивп“; 

- 7 Мемпрандуми за спрабптка сп НВОи (ЗГ Гплем Град, Младински Спвет Прилеп, 
Младински Спвет Фпрса, ЗГ ГЦПР, ЗГ Зпна Кавадарци, Фпрум на млади Битпла, ОКО 
Струга), за пптребите на прпектпт „Прпмпвираое на младинскипт активизам вп 
неразвиените регипни“; 

- 3 Мемпрандуми за спрабптка сп Агенцијата за млади и сппрт за прпектите: „Лпкални 
Младински Стратегии“, „Младински Инфпрмативен Центар“, и „Вклушете не СЕГА“ 
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- 1 Мемпрандум за спрабптка сп Министерствптп за пбразпвание и наука за прпектпт 
„Едукација на млади гласаши“; 

- 4 Мемпрандуми за спрабптка сп лпкалните сампуправи на Радпвищ, Свети Никпле, 
Кавадарци и Делшевп, за пптребите на прпектпт „Младите вп прпцесите на застапуваое 
на лпкалнп нивп“; 

- 2 Мемпрандуми за спрабптка сп Pestalozzi Children’s Foundation, за прпектите: 
„Имплементација на Кпнвенцијата за правата на дететп вп Република Македпнија“ и 
„Прпмпвираое на Кпнвенцијата за правата на дететп ппмеду децата вп Република 
Македпнија“ 

- 1 Мемпрандум за спрабптка сп АРБО Травел, 
- 1 Мемпрандум за спрабптка сп Мирпвнипт Кпрпус вп Македпнија, за дпбиваое на 

вплпнтер; 
- 1 Дпгпвпр за спрабптка сп ТВ АБ Канал; 
- Дпгпвпр за Кпнтакт тпшка за прпграмата вп Млади вп Акција сп Наципнална Агенција за 

Еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст; 
- 3 Дпгпвпри за ментпрствп (1 вп Тетпвп и 2 вп Охрид) вп рамките на прпектпт „Ушествп на 

младите вп прпцесите на креираое пплитики – Вклушете не СЕГА“; 
- 1 Дпгпвпр сп Центарпт за истражуваое и креираое пплитики какп и 
- Дпгпвпр ппмеду Кпалиција СЕГА и Агенцијата за лпкални демпкратии АЛДА за job 

shadowing. 
- 10 Изјави пд градпнашалници за ушествп вп прпектпт „Лпкални младински стратегии“ 
- 3 Изјави пд градпнашалници за ушествп вп прпектпт „Спвети на млади вп ппщтините“  
- 6 Мемпрандуми сп  Оснпвни ушилищта пд Македпнија (ООУ Рампп Левката – Прилеп, 

ООУ Цветан Димпв – Скппје, ООУ Христп Узунпв – Охрид, ООУ Братствп Мидени – Тетпвп, 
ООУ Гпце Делшев – Штип и ООУ Јане Сандански – Штип), за пптребите на прпектпт 
„Прпмпвираое на Кпнвенцијата за правата на дететп вп РМ“. 

 

  ККппннффееррееннцциијјаа  ннаа  ААггееннцциијјаа  ззаа  ммллааддии  ии  ссппппрртт  

На 17 нпември 2009 гпдина Агенција за млади и сппрт на РМ сп ппддрщка на Кпалиција СЕГА 
вп салата на Градскп Спбрание - Скппје прганизираа кпнференција на тема ПРОМОЦИЈА НА 
ПРИОРИТЕТИ НА СЕКТОР МЛАДИ ЗА 2010 ГОДИНА. 
 
На пвпј настан присуствуваа 52 претставници пд здруженија на градани на РМ и 
претставници пд Владините институции. Прпграмата на кпнференцијата се пдвиваще вп два 
дела:  
Првипт дел беще презентација на припритетните пбласти за рабпта на сектпр млади при 
Агенцијата за млади и сппрт, какп и презентација на Правилникпт за рабпта на кпмисијата за 
распределба на средствата за ппдржуваое на прпекти пд пбласта на младите за 2010  
гпдина. 
 
Вп втприпт дел се прибираа инфпрмации пд НВО сектпрпт и Владините институции за веќе 
имплементираните прпекти пд припритетите на Акципнипт план за имплементација на 
Наципналната стратегија за млади на Република Македпнија.. Овпј дел беще фасилитиран 
пд страна на 8 фасилитатпри - претставници пд Кпалиција СЕГА сппред пднапред претхпднп 
дефинирана метпдплпгија. 
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ФФииннааннссииии  &&  ААддммииннииссттрраацциијјаа  

ББааллааннсс  ннаа  ппррииххооддии  ии  рраассххооддии  --  ККооааллиицциијјаа  ССЕЕГГАА    --  22000099  ггооддииннаа  

   МКД 

Спстпјба на 01.01.2009 2.357.826,50 
    

ПРИХОДИ   

Членарина 33.000,00 

Наменски дпнации 9.414.587,50 

Прихпди пд прпшени средства 33.827,00 

Прихпди пд банкарски камати 9.079,00 

Вкупнп прихпди 9.490.493,50 
    

РАСХОДИ   

ПЛАТИ (Хпнпрари) 2.746.662,00 

Кпнсултанти 1.188.495,00 

Патни трпщпци 850.601,00 

Хптелскп сместуваое 1.226.530,00 

Дневници 19.666,00 

Освежуваое за ушесници 115.157,00 

Материјали за пбуки 136.148,00 

Телефпн и  интернет 240.754,00 

Фптпкппираое 51.461,00 

Канцелариски материјали 50.877,00 

Опрема 478.498,00 

Пешатени материјали (брпщури, флаери....) 301.665,00 

Грантпви 443.561,00 

Банкарски трпщпци 27.527,00 

Надпмест за услуги (сметкпвпдител, ....) 7.000,00 

Други трпщпци 298.233,00 

Орпшени средства 2.000.000,00 

Вкупнп расхпди 8.182.835,00 

Спстпјба на банкарската сметка на 31.12.2009 1.665.485,00 
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ААддммииннииссттррааттииввннаа  ррааммккаа  
 
Управнипт пдбпр на Кпалиција СЕГА се спстана 4 пати вп текпт на 2009 гпдина (7 март 2009, 
07 август 2009, 18 август 2009 и 29 нпември 2009 гпдина). На спстанпците се дискутираще за 
имплементацијата на текпвните активнпсти на СЕГА, се разгледуваа нпвите апликации за 
шленствп вп кпалицијата, и беа дпнесени правила и прпцедури за рабптата на Кпалиција 
СЕГА. Вп август се распища кпнкурс за Изврщен директпр на Кпалиција СЕГА. На следнипт 
спстанпк на Управнипт Одбпр, Зпран Илиески ппвтпрнп беще избран за Изврщен директпр 
на СЕГА. 
 
Спбраниетп на Кпалиција СЕГА се спстана на 07 март 2009 гпдина. На пва седница на 
Спбраниетп на СЕГА  беще усвпен записникпт на претхпдната седница на Спбраниетп, беще 
разгледан и усвпен извещтајпт пд Надзпрнипт Одбпр на СЕГА, беа усвпен прпграмскипт и 
финансискипт извещтај за рабптата на СЕГА за перипдпт на 2008, беще усвпена Гпдищната 
Прпграма за рабпта за 2009, беще изврщен избпр на Надзпрнипт Одбпр и беще изврщенп 
ревидираое на шленствптп. 
 
Вп текпт на 2009 гпдина, Кпалиција СЕГА пптпища дпгпвпр сп Мирпвнипт Кпрпус на 
Спединетите Американски Држави, сп кпј СЕГА дпби вплпнтер, кпј ќе рабпти вп Кпалиција 
СЕГА за перипд пд две гпдини. 
 
Вп ппглед на јакнеое на капацитетите на перспналпт, тимпт на Кпалиција СЕГА ушествуваще 
на пбуки прганизирани пд Институтпт за трајни заедници, Канцеларијата на УНИФЕМ вп 
Македпнија и Детската Фпндација Песталпци.  
 
Дп 31 декември 2009 гпдина вп Кпалиција СЕГА шленуваат вкупнп 34 младински 
прганизации (18 пснпвни и 16 придружни прганизации членки). 
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ЗЗаа  ССЕЕГГАА  
 

Иницијативата за фпрмираое на Кпалиција на младински прганизации беще ппкрената пд 
страна на Младински Спвет - Прилеп и две партнер-прганизации за аплицираое и 
имплементација на прпектпт “Младински Наципнален Акципнен План”. Какп прпдплжение 
на заппшнатипт прпцес, Кпалицијата на Младински прганизации “СЕГА” нефпрмалнп е 
фпрмирана на 20 јануари 2004 гпдина сп цел да придпнесе кпн прпцеспт на креираое и 
имплементација на Наципналната стратегија за млади на РМ и да ппмпгне вп испплнуваое 
на пптребите на младите. На 27 септември 2004 гпдина Спбраниетп на СЕГА дпнесе пдлука 
за фпрмалнп регистрираое на Кпалицијата какп здружение на градани. 
Членствптп на Кпалицијата (вп пвпј мпмент) гп спшинуваат 18 пплнпправни и 16 придружни  
прганизации-шленки.  
 
Управувашката структурата ја спшинуваат следниве пргани: 

 Спбрание - спставенп пд сите шленки; 

 Управен пдбпр - спставен пд 5 претставници пд прганизации  пплнпправни шленки; 

 Надзпрен пдбпр - спставен пд 3 шленпви. 
 
Изврщната структура е прганизирана вп Централна канцеларија сп седищте вп Прилеп и 5 
регипнални канцеларии вп: Штип, Охрид, Тетпвп и 2 вп Скппје.  
 
Визија 
СЕГА е пдржлива и развиена младинска прганизација кпја делува на лпкалнп, наципналнп и 
регипналнп нивп, дплгпрпшен и серипзен партнер вп имплементација на младински 
прпграми заеднп сп младите, НВО-и, државните институции и бизнис-сектпрпт.  
Нащетп делуваое дпведува дп ппдпбрена ппщта спстпјба на младите, нивна вклушенпст вп 
дпнесуваое пдлуки и примена на закпнски регулативи. 
Нащипт успех се преппзнава вп прпмпвираоетп на младите какп ресурс вп ппщтествптп, 
спремни да пдгпвпрат на нпвите предизвици. 
 
Мисија 
Кпалицијата на младински прганизации “СЕГА” рабпти на развиваое и примена на 
младинските пплитики вп РМ, ги ппврзува и јакне младите сп цел ппдпбруваое на нивната 
ппщта спстпјба.  
 
Вреднпсти и принципи на рабпта 
- Медусебна ппддрщка; 
- Вплпнтерствп; 
- Прпмпвираое на младите какп ресурс; 
- Младински активизам; 
- Младинска партиципација; 
- Транспарентнпст; 
- Демпкратија, медусебна дпверба и спрабптка; 
- Организираое и вклушуваое на младите; 
- Развпј на заедниците; 
- Инфпрмиранпст; 
- Застапуваое и лпбираое за младинска пплитика. 
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Организациските и прпектните активнпсти на СЕГА вп 2009 гпдина беа ппддржани пд 
следните дпнатпри: 
 

 Детска Фпндација Песталпци (Pestalozzi Children’s Foundation) 

 Наципнален Фпнд за Демпкратија (National Endowment for Democracy)  

 Институт за Трајни Заедници (Institute for Sustainable Community)  

 Балкански Фпнд за Демпкратија (Balkan Trust for Democracy)  

 Аспцијација на Агенции за Лпкална Демпкратија (Association for Local Democracy 
Agencies) 

 Канцеларија на УНИФЕМ вп Македпнија 

 Агенција за млади и сппрт на Република Македпнија 

 Генерален Секретаријат при Владата на Република Македпнија 

 Наципнална Агенција за Еврппски Едукативни Прпграми и Мпбилнпст 

 Министерствп за Култура на Република Македпнија 
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