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МЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

Проект: „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во 
Македонија“ 

 
Проектот „Имплементација на Конвенцијата за Правата на Детето во Македонија“ се 
спроведуваше во период од 12 месеци (01 јануари – 31 декември 2016 година), финансиран 
од Детската Фондација Песталоци (Pestalozzi Children’s Foundation). Целта на проектот е да 
им се овозможи на децата и младите во Македонија активно да ги практикуваат своите 
права и обврски пропишани со Конвенцијата за Правата на Детето. 
 
Активностите се спроведуваа во партнерство со следните организации – членки на СЕГА: 
Младински Совет Прилеп, ИМКА Битола, Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар, 
Локална Агенција за Развој – Струга, Младински Совет Охрид, Младински клуб Штип, ЗОНА 
Кавадарци и Центар за едукација и развој – Теарце, Тетово.  
 
  

• Компонента I: Активности за застапување и лобирање на законски измени за 
учество на децата и младите во Законите за основно и средно образование  
 

Во рамките на оваа компонента се работеше на застапување за Иницијативата за измени и 
дополнувања на законот за средно образование (подготвена во 2015 година) со цел да се 
регулира учеството на учениците во процесите на донесување одлуки и креирање политики 
во рамките на училиштата. 

Беше развиена специфична методологија за прибирање на мислењето на средношколците и 
училишниот персонал за важноста и потребата од регулирање на правото на младинско 
учество во средните училишта. Во соработка со организациите членки на СЕГА, како и со  
Првата Детска Амбасада Меѓаши и Младинскиот Образовен Форум беа организирани 32 
локални дискусии со ученици, младински организации, локални донесувачи на одлуки 
(училишта, општински совети) и родители. Преку локалните дискусии беа формулирани 
препораки за регулирање на учеството на учениците во образовниот процес. 

Финалната иницијатива за измени и дополнувања во законот за средно образование ќе 
беше доставена до Министерството за Образование и Наука на Р. Македонија и 
Министерството за Правда на почетокот на 2016 година. 

• Компонента II: Дете правобранител во основните и средните училишта 
 
Во рамките на оваа компонента се спроведоа неколку активности:  
 
Прибирање податоци од страна на децата правобранители 
Во периодот февруари - мај и октомври - декември 2016 година децата правобранители од 
19 партнер училишта организираа редовни состаноци со претседателите на класови со цел 
идентификување на состојбата со детските права како и проблемите и предизвиците со кои 
се соочуваат учениците од овие училишта. Дополнително, децата правобранители прибираа 
претставки за прекршени детски права кои ги процесираа до стручната служба и беа во 
постојана комуникација со Заменикот Народен Правобранител задолжен за детски права. 
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Избор на деца правобранители и нивни заменици 
Изборот на децата правобранители и нивните заменици во 7 градови (Прилеп, Битола, 
Охрид, Струга, Дебар, Гостивар и Штип) се реализира во октомври 2016. Преку објавен повик 
за избор на деца правобранители и нивни заменици, согласно Прирачникот за 
воспоставување на модел за избор на деца правобранители и нивни заменици во 
основните и средните училишта во Македонија (изготвен од Коалиција СЕГА во 2011 
година) се изврши селекција на децата правобранители и нивните заменици. Повикот беше 
подготвен од страна на Коалиција СЕГА и објавен на огласните табли во сите вклучени 
училишта како и на web страните на училиштата (оние училишта кои што имаат web страни). 
Селекцијата беше направена од страна на координаторот и раководните органи на 
училиштето врз основа на претходно доставените документи од учениците.  
 
Процес на зајакнување на капацитетите на децата правобранители 
Според планираните активности за овој проект се одржаа две обуки за децата 
правобранители од основните и средните училишта. Првата обука за децата правобранители 
од основните училишта се одржа во периодот од 20 - 23 октомври 2016 година, а втората 
обука за децата правобранители од средните училишта се одржа во периодот од 27 - 30 
октомври 2016 година. Обуките се одржаа во хотел Амбиент, во Струга, на кои учество зедоа 
ново избраните деца правобранители и нивните заменици од основните и средните 
училишта. Децата се стекнаа со знаења за историјатот, структурата и улогата на Конвенцијата 
за правата на детето и имаа можност да се запознаат со правата на децата кои се однесуваат 
на опстанокот и развојот, правата кои се однесуваат на заштита, учество и правата на децата 
во образовниот процес (училиштето). Обучувачи на обуките беа заменикот на Народниот 
правобранител г-ѓа Васка Бајрамоска Мустафа и г-ца Катерина Коневска од Маѓаши - Скопје. 
 
Промотивни активности на децата правобранители 
Во текот на октомври – декември 2016 година децата правобранители преку работилници за 
дизајнирање на активности за промоција развија акциони планови. Промотивните 
активности вклучуваа инфо денови, работилници, презентации и сл. 
 
Вмрежување на децата правобранители на национално ниво 
На 02 април и на 24 ноември 2016 година се одржаa средби за вмрежување на децата 
правобранители.  
На средбите децата правобранители го запознаа Заменикот Народен Правобранител со 
ситуацијата со примена на детските права во училиштето, но исто така децата дискутираа и 
за нивните проблеми и за можностите за унапредување на нивната улога во училиштето.  
Преку ваквите средби се продлабочува соработката и комуникацијата на децата 
правобранители со институцијата Народен Правобранител. 
 

• Компонента III: Воспоставување и функционирање на ученичките организации 
Во текот на месец август 2016 година, локалните координатори организираа состаноци со 
директорите на училиштата на кои им го презентираа Прирачникот за избор на претседатели 
на одделенија/класови во основните и средните училишта. Во овој период беа организирани 
и состаноци со класните раководители од основните и средните училишта. Класните 
раководители за време на одделенските/класните часови на учениците им го презентираа и 
го фасилитираа новиот модел за избор на класна/одделенска заедница и претседател на 
класот, во согласност со понудениот Прирачник. На овие презентации беше дистрибуиран 
стрипот за ученичко организирање (подготвен од СЕГА). Преку овој процес на демократски 
начин се избираа новите претседатели на класови во основните и средните училишта за 
учебната 2016/2017 година во Битола, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Дебар, Куманово, 
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Тетово, Кавадарци и Прилеп. По завршувањето на изборот на претседатели на класови во 
текот на месец октомври беа избрани училишни организации во училиштата вклучени во 
проектот согласно „Прирачникот за воспоставување и функционирање на ученички и 
младински организации во основните и средните училишта во Македонија“. 
Во периодот октомври – ноември 2016 година се спроведуваше процес на градење на 
капацитетите на претседателите на класови/одделенија и членовите на училишните 
организации. Локалните координатори организираа работилници со членовите на 
ученичките / младинските организации на следниве теми: Организирање на состаноци и 
воведување на процедури за работа и креирање на Годишна програма, Истражување и 
дебата.  
Во ноември 2016 година, Коалиција СЕГА објави повик за селекција на проекти на 
ученичките организации. Советите на ученичките организации со поддршка на локалните 
партнери и училишниот персонал подготвија и доставија проектни апликации. Одобрените 
проекти ги третираа проблемите кои беа идентификувани преку состаноците на децата 
правобранители и претседателите на класови и најголемиот дел од нив беа фокусирани на 
прашањата по однос на хигиена, дискриминација и младинско учество. 
Проектите ќе се финализираат до февруари 2017 година, по што ќе биде подготвена 
електронска публикација со успешни приказни од спроведувањето на малите проекти. 
 

• Интеркултурни размени во детското село Песталоци - Троген, Швајцарија 

Во текот на 2016 година, Коалиција СЕГА организираше 5 интеркултурни размени во 
детското село Песталоци во Швајцарија, во соработка со вклучените училишта во проектот. 
Преку Интер културните размени, вкупно 200 ученици имаа можност во период од 15 дневна 
размена да се здобијат со знаења, вештини и да се запознаат со правата на децата, 
меѓусебно разбирање и почитување. Учениците преку размените се запознаваат со 
принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, толеранција и вредностите помеѓу 
различните култури.  

 

Проект: “Промоција на детски права и интеркултурна комуникација“ 

Проектот „Промоција на детски права и интеркултурна комуникација“ втора година по ред 
се спроведуваше во периодот јули – декември 2016 година во партнерство со Центар за 
едукација и развој – Теарце (организација членка на СЕГА) и други организации: Совет за 
превенција од малолетничка деликвенција (СППМД) - Кавадарци, Македонскиот Центар за 
Граѓанско Образование (МЦГО) - Скопје, и Мајка - Куманово,  а со поддршка на Детската 
Фондација Песталоци. 

Во периодот од 27 јули – 10 август 2016, во Детското село Песталоци – Троген, Швајцарија, се 
реализираше Летен Камп на кој учество зедоа вкупно 39 деца од Македонија, од Прилеп, 
Куманово, Кавадарци, Тетово, Теарце и Струмица. Главната тема на летниот камп беше 
интеркултурна комуникација, а кампот опфати и области од детски права и 
недискриминација.  Преку различни креативни активности, на овој летен камп на младите 
им се овозможи да се стекнат со вештини и да научат за принципите на меѓукултурниот 
дијалог и промовирање на интеркултурната комуникација. За време на летниот камп, 
учесниците од Македонија дизајнираа акциони планови за локални кампањи во Прилеп, 
Кавадарци, Тетово, Куманово и Струмица кои се спроведуваа за време на Неделата на 
детето, која се одбележува секоја прва полна недела од октомври (03 - 07 октомври 2016).  
 
Под мотото „Детските права, во свет без предрасуди“ се реализираа локални акции за 
одбележување на Неделата на детето. 
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Прилеп: Во периодот од 04 – 10 октомври 2016 година, во Прилеп се спроведоа едукативни 
работилници, анкета и музички настан. 30 ученици на возраст од 11 – 13 од основното 
училиште „Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари, и 32 ученици од 5 основни училишта од Прилеп 
преку едукативни работилници имаа можност да се запознаат со детските права, поимот 
дискриминација и интеркултурна комуникација. Преку интерактивни методи и креативни 
активности, на учесниците на овие едукативни работилници им беше зајакната свеста за 
детските права и прекршувањето на детските права. 
Анкета за познавањето на детските права беше спроведена во 5 основни училишта, на која 
47 ученици на возраст од 12 – 14 години, беа прашани колку ја познаваат Конвенцијата за 
правата на детето, кои права ги препознаваат, и како постапуваат кога некое нивно право е 
прекршено и до кого се обраќаат.  
Во Кино „Мис Стон“ се одржа музички хепенинг под мотото „Детските права, во свет без 
предрасуди“. За време на настанот децата и младите кои присуствува на настанот го ставија 
својот отпечаток од дланката на платно со што симболично го презентираа мотото на 
кампањата. 
 
Струмица: Во периодот  од 28 септември – 06 октомври, во Струмица се реализираа 
различни активности како дел од кампањата. Гостувања во емисии на регионалните 
телевизии го одбележаа почетокот на локалната кампања во градот. Работилници за родова 
дискриминација беа спроведени во 2 средни училишта, на кои учествуваа 40 ученици на 
возраст од 16 – 17 години. 
Главната активност се одвиваше во центарот на градот. На настанот учествуваа ученици од 4 
основни училишта. Со програма под мотото „Детски права, во свет без предрасуди“ на 
посетителите им беа пренесени пораки за почитување на детските права, недискриминација 
и интеркултурно разбирање. 
 
Теарце, Тетово: Во периодот од 03 – 06 октомври 2016 година учесниците на летниот камп 
со поддршка на локалната партнер организираа реализираа повеќе активности. Беше 
организирана ликовна колонија пред Домот на Културата во Тетово, на која беа 
презентирани дела на талентирани средношколци преку кои на креативен начин беа 
прикажани детските права. Беше организиран и турнир во одбојка. Тимовите кои учествуваа 
на турнирот беа мешани, момчиња и девојчиња со различно етничко потекло. Следна 
активност беше ликовна изложба на која граѓаните имаа можност да ги купат изложените 
дела по симболични цени, а средствата беа наменети за играчки и подароци кои беа 
донирани на децата со посебни потреби. 
 
Куманово: Во периодот од 03 – 07 октомври 2016 година се реализираа активности согласно 
акциониот план. Неколку учесници на летниот камп учествуваа на радио емисија каде ги 
презентираа искуствата од летниот камп во Троген и ги најавија активностите по повод 
одбележување на Неделата на детето. Беа организирани 2 работилници во 2 средни 
училишта на кои на 44 ученици им беа пренесени знаења стекнати за време на размената во 
Троген. Беше организиран и натпревар во кошарка помеѓу две средни училишта под мотото 
на кампањата. Главниот настан беше организиран во Центарот на градот. 
 
Кавадарци: Во периодот од 03 – 07 октомври 2016 година, тимот од Кавадарци 
организираше работилница за детски права во Центарот за деца без родители. Ваква 
работилница беше организирана и во две средни училишта. Главна активност во рамките на 
кампањата беше музички настан во центарот на градот под мотото „Детски права, за свет 
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без предрасуди“. На крајот на проектот беше подготвено и промотивно видео „Детските 
права, за свет без предрасуди“ кое може да се најде на следниов линк: https://goo.gl/acwrna.  
 
 

МЛАДИНСКО УЧЕСТВО 
 

Проект: “Македонски Модел на Обединетите Нации”  

 

Во 2016 година Коалиција на младински организации СЕГА продолжи да ја спроведува 
програмата во своето работење – Македонски Модел на Обединети Нации (ММОН). 
Програмата се спроведуваше во соработка со волонтерите на Мировниот Корпус во 
Македонија, а со финансиска поддршка од Генералниот Секретаријат на Владата на Р. 
Македонија. Моделот на Обединети Нации ги вклучува младите во проучување и дискусија 
за глобалните прашања, поттикнува развој на вештините корисни за животот, како што се 
истражување, пишување, јавно говорење, градење на консензус, решавање на конфликти, 
постигнување компромис и соработка. 

Преку имплементација на активностите предвидени за проектот “Македонски Модел на 
Обединети Нации” зајакнати се капацитетите на млади луѓе од Македонија, учесници во 
проектот, за дипломатија, решавање на конфликти и јавно говорење преку симулација на 
работата на Обединетите Нации. Со тоа, се придонесе кон остварување на општата цел на 
проектот односно обезбедување на структурна, инклузивна и поттикнувачка средина за 
младите луѓе преку која ќе станат активни граѓани кои придонесуваат за прогресивен развој 
на Р.Македонија. 
 
Во текот на подготвителната фаза беа реализирани координативни состаноци со проектниот 
тим, објавени беа повици за селекција на тим лидери и напредни учесници, истите беа 
селектирани и воспоставени беа тимови. Понатаму, беа одржани обуки и работилници со 
цел зајакнување на капацитетите на учесниците на проектот, односно обуки и работилници 
за тим лидери, делегати, и напредни учесници - Претседавачи со Комитети, Генерален 
Секретар. Конференција на Македонски Модел на Обединети Нации иако беше предвидена 
да се реализира кон крајот на годината, истата беше одржана во јуни 2016 а причина за 
измена на периодот на одржување беа потребите и можностите на учесниците во проектот 
како резултат на нивната спремност и активна подготовка во изминатиот период. 
Активностите поврзани со воспоставување на тимови и градење на капацитети се 
реализираа пред и после завршување на Конференцијата како континуиран процес за 
јакнење на капацитетите на младите за дипломатија, решавање на конфликти и јавно 
говорење, и Евалуација.  
 
Со проектот “Македонски Модел на Обединети Нации” беа опфатени 160 средношколци и 
студенти од Република Македонија: 14 тим лидери, 135 делегати, 9 претседавачи со 
комитети, 1 Генерален Секретар и 1 Заменик Генерален Секретар. Индиректно беа опфатени 
ученици и студенти на возраст од 16 – 26  години, средни училишта и факултети, и 
младински организации. 
 

 

 

https://goo.gl/acwrna
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Проект: “Оспособување на младите да имаат активна улога во процесите на 
креирање политики и донесување одлуки”  

 

Во текот на 2016 година Коалиција СЕГА со поддршка на Град Скопје и во соработка со 
Волонтерски Центар Скопје го спроведуваше проектот “Оспособување на младите да 
имаат активна улога во процесите на креирање политики и донесување одлуки” кој 
имаше за цел на проектот е да се воспостави функционален и препознатлив Совет на Млади 
на Град Скопје кој активно се застапува за потребите на младите пред Советот на Град 
Скопје. 

Проектот предвидуваше редовна комуникација со младинскиот сектор на Град Скопје кој е 
специфично задолжен за работата на Советот на Млади на Град Скопје.  Беше организиран 
иницијален состанок со претставници на градската администрација кој имаше за цел да се 
презентира нацрт временскиот план за спроведување на проектот, како и да се распределат 
одговорности и да се идентификува начинот на комуникација помеѓу проектниот тим и 
администрацијата на Град Скопје.   
 
Со цел зајакнување на капацитетите на младинските лидери - членови на Советот на млади 
на Град Скопје проектот предвиде спроведување на специфична програма за јакнење на 
капацитетите во согласност со потребите на улогата на Советот на Млади. Програмата 
вклучуваше 4 еднодневни работилници за: комуникациски вештини и тимска работа; 
младинско учество; децентрализација и Локална Стратегија за Млади на Град Скопје; и за 
креирање на Годишна Програма за работа на Советот на Млади. Дополнително, се 
реализираше и е 2 дневна обука за Застапување и Лобирање.  
 

Со цел одбележување на Меѓународниот Ден на Младите, 12ти август, Советот на Млади 
организираше хуманитарна акција за собирање на средства за поплавените. За таа цел 
Советот оствари соработка со Советите на млади на општина Бутел и општина Гази Баба. 
Настанот се случи во просториите на НВО Центарот на Град Скопје во просториите на МКЦ. 
Преку хуманитарната акција се прибираа парични средства и средства за лична хигиена и 
облека, кои подоцна беа дистрибуирани до најзагрозените семејства во поплавените 
подрачја.  
  
Во развојот на новоформираната младинска структура, нејзината институционална работа 
беше поддржана преку консултација и поддршка во развивањето на внатрешните правила и 
процедури за работа. Со редовни состаноци, кои на почетокот беа фасилитирани од 
проектниот тим, и претставник на младинскиот сектор на Град Скопје, членовите на Советот 
на Млади работеа на Деловникот за работа, начините и процедурите за водење на 
седниците, и идентификување на приоритети како и процедури за комуникација со 
засегнатите страни на локално ниво. Проектот имаше за цел да воспостави пракса на 
редовни состаноци на Советот на Млади, да се развијат стратегии за делување за учество на 
седниците на Советот на Град Скопје.  
 
Во периодот октомври – ноември 2016 година Советот на Млади работеше на подготовка на 
програмата за работа за 2017 година. При подготовката во предвид беа земени тековните 
потреби на младите идентификувани преку различните активности од проектот, но исто така 
во предвид беше земена и Локалната Стратегија за млади на Град Скопје. По 
финализирањето и донесувањето на програмата истата беше доставена до Советот на Град 
Скопје со цел нејзино одобрување. 
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Проект: “Зајакнување на капацитетите на Советот на млади на општина Гази 
Баба”  

 

Од 01 мај 2016 година Коалиција на младински организации СЕГА започна да го 
имплементира проектот „Зајакнување на капацитетите на Совет на млади на општина Гази 
Баба“.  
Целта на проектот беше да се воспостави функционален и препознатлив механизам за 
учество, Совет на млади кој активно ќе се застапува за потребите и интересите пред Советот 
на млади на општина Гази Баба. 
Активности на проектот вклучија: Координативни состаноци; Состаноци со младински сектор 
на општина Гази Баба; Програма за јакнење на капацитетите на Советот на млади на 
општина Гази Баба: Работилница за комуникациски вештини и тимска работа, Работилница 
за младинско учество, Работилница за децентрализација на општина Гази Баба, Обука за 
застапување и лобирање, и Работилница за креирање на годишна програма за работа на 
Советот на млади; Активности за промоција на Совет на Млади: Конкурс за подготовка на 
лого, Инфо Денови, и Планирање и организирање на активности за одбележување на Денот 
на Млади (12 август); Функционирање на Советот на млади: Воспоставување соработка со 
клучни засегнати страни, Активности за утврдување на тековните потреби на младите 
(трибина и средби), и Финализирање на Програма за Работа за 2017 година и доставување 
до Советот на општина Гази Баба. 
 

МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ 
 

Проект: “Младински Информативен и Советодавен Центар – ИНФО СЕГА”   

 

Проектот „Младински Информативен и Советодавен Центар – ИНФО СЕГА“ (МИСЦ) 
продолжи да се спроведува преку двата Информативни Центри на СЕГА во Прилеп и 
Кавадарци и во 2016 година. Целта на проектот е придонес во имплементацијата на 
Акциониот План за имплементација на Националната Стратегија за Млади и акциите кои се 
однесуваат на зголемување на младинското информирање. 

Реализирани активности од ИНФО СЕГА Прилеп во 2016 година: 
 

1. Обезбедување на информации од областите: култура, волонтерство и размена 
Веб страната на ИНФО СЕГА доби нов изглед во јуни 2016 година. Во текот на јануари - 
декември 2016 година персоналот на МИСЦ ги ажурираше информациите за патување 
(локален и градски превоз), информации за здравство (дежурни аптеки) и за културните 
манифестации и активности во Прилеп. Секојдневно беа прибирани информации за 
стипендии, семинари, обуки, конференции, волонтирање, вработување итн. Овие 
информации се објавуваат на web страната на ИНФО СЕГА www.infosega.org.mk и 
секојдневно се ажурираат. Во периодот јануари – декември на веб страната на ИНФО СЕГА 
имаше 8.940 посети.  
Најновите информации за тековни повици и конкурси редовно се испраќаат на mailing 
листата infosega@infosega.org.mk која е сочинета од 3000 е-маил адреси.  

http://www.infosega.org.mk/
mailto:infosega@infosega.org.mk
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2. Промовирање на МИСЦ  
2.1. Промовирање на услугите на МИСЦ во средните училишта 

Согласно планот за промоција и видливост на центарот помеѓу средношколците во општина 
Прилеп, ИНФО СЕГА и оваа година продолжи со одржување на промоции за услугите што ги 
нуди во средните општински училишта. Во периодот јануари – мај 2016 беа одржани 6 
презентации на ИНФО СЕГА и беа директно опфатени 130 средношколци од средните 
училишта во Прилеп. Овие настани се одржуваа во училиштата, а на истите се презентираа 
информации наменети за средношколците, како што се: стипендии за матурантите, 
информации за тековните конкурси за стипендии за средношколците, информации за 
дополнителните услуги на ИНФО СЕГА.  
 

2.2. Одбележување на поважни датуми  

• Одбележан „Денот на мајчиниот јазик“ 21 февруари 
По повод одбележување на „Денот на мајчиниот јазик“ 21 февруари, беше објавен конкурс 
во соработка со СОУ Ѓорче Петров, „Ајде да твориме на мајчин јазик“ на слободна тема за 
креирање на есеј, расказ, драма, поема и слично . 
На 26.02.2016 година во просториите на Библиотеката на СОУ Ѓорче Петров беше одржан 
настан и официјално беа доделени симболични награди, книги и  благодарници на 
учениците за најдобрите дела. Овој настан имаше за цел да ги поттикне младите да творат 
на мајчиниот јазик. На настанот присуствуваа ученици, професори, директорот на СОУ Ѓорче 
Петров и ЕВС волонтерите од ИНФО СЕГА . 
Наградени за најдобри творби се учениците: 

- Сара Дамевска – „Мојот дневник раскажува“ од 2/3 клас 
- Николче Мојсоски – „Тагата на еден поет“ од 1/2 клас 
- Елена  Пачешкоска – „Очи“ од 3/8  клас. 

Настанот се искористи за промоција на млади писатели па на истиот се промовира и книгата 
„Михаил“, на младата писателка Мартина Соколоска од Прилеп.   
На 09 март 2016 година ИНФО СЕГА на својата веб страна www.prilep.infosega.org.mk   ја 
објави online збирката со творбите од конкурсот „Ајде да твориме на мајчин јазик “, со цел 
одбележување на 21ви февруари - Меѓународниот ден на мајчиниот јазик.  

 

• ИНФО СЕГА одржа креативни работилници со ученици по повод Меѓународниот 
Ден на жената 8ми март 

- На 02 март 2016 година, тимот на ИНФО СЕГА одржа креативна работилница со 20 ученици, 
во IV-3 одделение, од ОУ. „Климент Охридски“ - Прилеп. На оваа работилница учениците 
заедно со ЕВС волонтерите од Франција и Романија, изработија честитки по повод Денот на 
жената 8ми март. 
- На 4 и 7ми март 2016 година во просториите на ИНФО СЕГА, се одржаа креативни 
работилници со ученици од гимназија „ Мирче Ацев “- Прилеп, кои изработија честитки 
повод Денот на жената 8ми март со цел да бидат продавани во центарот на Прилеп.  
-  ИНФО СЕГА го одбележа Меѓународниот Ден на жената 8ми март  
На 8 март 2016 година, од 12.00 часот во центарот на Прилеп, тимот на ИНФО СЕГА и 
Младински Совет Прилеп со ЕВС волонтерите од Франција, Романија и Италија  симболично 
го одбележаа Денот на жената преку продавање и делење на рачно изработени картички. 
Картичките беа изработени од ЕВС волонтерите и локални млади волонтери на креативни 
работилници организирани во ИНФО СЕГА. 
Штандовите во центарот на градот беа посетени од голем број на минувачи и со нив 
волонтерите се фотографираа и им делеа картички. 
ЕВС волонтерот Јоан Шумахер со приклучи на хуманитарен настан кој беше организиран од 
ученици од ОУ Блаже Конески за прибирање на средства за ученик од истото училиште. 

http://www.prilep.infosega.org.mk/
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• Одржани две креативни работилници по повод празникот „Велигден“ 
На 22 и 27 април 2016 година во ОУ Климент Охридски во времетраење од два училишни 
часа беа одржани Креативни работилници по повод празникот Велигден. Работилниците 
имаа за цел поттикнување на креативниот дух кај учениците во Прилеп. 
Работилниците ги спроведе тимот на ИНФО СЕГА заедно со ЕВС волонтерите од Франција и 
Романија. На час по ликовно образование, учениците со помош на волонтерите изработија 
велигденски украси кои наредната недела беа продавани на училишниот панаѓур. На 
работилниците присуствуваа 21 ученик. 
 

• Трибина за промоција на волонтирање преку ERASMUS + EVS  
ИНФО СЕГА во соработка со Коалиција СЕГА и Младински Совет Прилеп организираа 
„Трибина за промоција на волонтирањето преку Erasmus+ - EVS програмата“ по повод 05 
Декември - „Интернационалниот ден на волонтеризмот“. Трибината се одржа на 05 
декември 2016 година, во просториите на Градската библиотека „Борка Талески“. 
Програмата ја промовираа и презентираа EVS волонтери од Франција и Италија, кои 
волонтираат во ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп. На настанот беа детално 
претставени постапките и чекорите за волонтирање преку ЕВС програмата. Оваа програма e 
отворена и за младите од Македонија кои можат да волонтираат во земјите на ЕУ. 
На трибината присуствуваа 30 средношколци од средните општински училишта во Прилеп, 
студенти, претставници на локални невладини организации. 
 

• Франуско-Македонска Божиќна вечер 
ЕВС Волонтерите од Франција, заедно со тимот од Коалиција СЕГА, ИНФО СЕГА и Младински 
Совет Прилеп на 21 декември 2016 година, организираа „Франуско-Македонска Божиќна 
вечер“ во кафе бар „Вирус“ во Прилеп. 
На овој настан 60 ученици и наставници од училиштата СОУ Гимназија „Мирче Ацев“, 
СОЕПТУ „Кузман Јосифоски – Питу“, ООУ „Гоце Делчев“ и од ООУ „Кире Гаврилоски Јане“ се 
претставија со традиционална храна, музички изведби и целосна програма која беше 
реализирана на француски јазик. Овие ученици беа вклучени во повеќе активности кои ги 
спроведуваа ЕВС волонтерите од ИНФО СЕГА и СЕГА во текот на оваа година.  
Настанот беше посетен од голем број млади и придонесе гостите да се запознаат со дружат 
со странските волонтери како и меѓусебно да разменат искуства и дел од нивната традиција. 
 

• Креативни работилници со млади за изработка на новогодишни честитки и 
украси 

- На 16 декември во просториите на ИНФО СЕГА се одржа креативна работилница за 
изработка на новогодишни честитки. Истите беа поделени на учениците на настанот 
„Француско македонска божиќна вечер“ со пораки на француски јазик. На работилницата 
присуствуваа 10 ученици од СОУ Гимназија Мирче Ацев.  
- На 22 декември 2016 година во ООУ Климент Охридски тимот на ИНФО СЕГА заедно со 
италијанските волонтери одржаа креативна работилница за новогодишни украси. 
Учесниците изработија снешковци и декорации кои беа продавани на новогодишниот 
панаѓур во ОУ Климент Охридски. 
- На 23 декември 2016 година во ООУ Кире Гаврилоски ЕВС волонтерите од Италија 
изработуваа Новогодишни честитки со децата од второ одделение.  
- На 28 декември 2016 година, во просториите на ИНФО СЕГА се одржаа две работилници, 
каде се изработија Новогодишни украси од страна на ЕВС волонтерите претставници на 
Младински Совет Прилеп и ученици од СОУ Гимназија Мирце Ацев.  
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• ИНФО СЕГА учествуваше на Предновогодишен панаѓур кој се одржа во ООУ 
„Климент Охридски“- Прилеп 

На 29 декември 2016 година ИНФО СЕГА учествуваше на Предновогодишен панаѓур кој се 
одржа во ООУ „Климент Охридски“- Прилеп. На панаѓурот се продаваа новогодишните 
честитки и украси кои беа изработени од волонтерите на Младински Совет Прилеп и ИНФО 
СЕГА на креативна работилница. Собраните средства беа донирани во хуманитарни цели за 
ученичката Евгенија Јоновска.  
 
 

3. Останати активности на ИНФО СЕГА 
3.1. Учество на Саем на невладини организации 

На 6ти април 2016 година Младински Информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА 
заедно со Младински Совет Прилеп, зедоа учество на саемот за невладини организации кој 
беше организиран од страна на AISEC Прилеп, во Економски факултет Прилеп. На 
поставените штандови се делеа промотивен материјал на ИНФО СЕГА и се презентираа 
активностите на центарот. Исто така ова беше одлична можност за промоција на ЕВС 
програмата за мобилност на млади. Штандот го посетија повеќе од 50 млади лица и 
претставници на други НВО организации. 
 

3.2. Реализирана средба на ИНФОСЕГА, Коалиција СЕГА и организации од Долна 
Нормандија Франција 

На 11 мај 2016 година, во просториите на ИНФО СЕГА и во канцелариите на Коалиција СЕГА 
се одржа средба помеѓу тимот на СЕГА и ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци со претставници 
на организациите Avril и Maison Pour Tous Leo Lagrange од регионот на Долна Нормандија 
Франција. 
На средбата се дискутираше за полето на работа на СЕГА во областа на младинско учество и 
младинско информирање, како и презентација на реализираните проекти и проектите кои се 
во тек. Воедно се разменија искуства помеѓу трите организации во полето на младинската 
работа и се разговараше за идни заеднички активности и проекти во насока на зајакнување 
на соработката. 
Коалиција СЕГА има долгогодишна соработка со организации од регионот Долна 
Нормандија – Франција и реализација на неколку досегашни успешни проекти. Активностите 
се реализираат во рамките на Проектот за децентрализирана соработка помеѓу Регионот на 
Долна Нормандија – Франција и Република Македонија. 
 

3.3. Одржани 11 детски креативни работилници во ИНФО СЕГА 
Во текот на летниот период ИНФО СЕГА Прилеп одржаа серија на креативни работилници 
(десет) со деца и млади од основните општински училишта од Прилеп. Учесниците на 
работилниците имаа можност да го погледнат најновиот DISNEY анимиран филм ZOOTOPIA и 
FINDING DORY, да изработуваат Летно Морнарско оригами, креативни летни рамки за 
фотографии, да учествуваат на работилница за „Тимска работа и неформално образование“, 
креативната работилница на тема „Културна размена“ и креативна работилница за „Плетење 
накит и белезици“ како и да  се забавуваа и се запознаа со неформалното образование. Во 
текот на серииалот од работилници децата и младите исто така учествуваа на работилница 
со тема „Раскажување Приказни“ и креативна работилница на тема „Креирање приказна и 
емитување на истата на радио програма“ на младинското Радио ПУЛС.   
Во текот на летото преку овие креативни работилници беа опфатени 170 деца и млади од 
Опширна Прилеп на кои на крајот им беа доделени пофалници за нивната посветеност и 
посебен интерес за креативните летни работилници.  
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3.4. Активности во рамките на Кампањата „Time to move“ 

Во рамките на кампањата Time to Move предоведена од ЕУРОДЕСК мрежата, на 25 
септември 2016 година во Прилеп беше одржани Инфо ден за промоција на волонтерството 
меѓу младите и промоција на услугите на ИНФО СЕГА и промоција на ЕВС програмата преку 
методот на Language Cafe. На Инфо денот во центарот на Прилеп беше поделен промотивен 
материјал за програмата Европски волонтерски сервис, а имаа можност да разговара со ЕВС 
волонтерите од Франција и Италија кои им ја презентираа постапката за аплицирање и 
информации за програмата. Исто така младите имаа можност да се фотографираат со логото 
на кампањата кое беше изработено од млади луѓе.  
Во рамките на Language Cafe истиот ден се промовираше и кампањата #TimeToMove на 
Eurodesk која има за цел да ги открија начините за мобилност на младите. На настанот ја 
промовиравме и програмата ЕВС за сите млади кои сакаат да стекнат искуства и да 
волонтираат во странство. 
 

3.5. Координативни состаноци  

Во периодот јануари – декември 2016 беа организирани 20 координативни состаноци 
помеѓу тимот на СЕГА и тимот на МИСЦ од Прилеп и Кавадарци. На состаноците се 
разговараше за планираните годишни активности и напредокот на нивна имплементација. 
Се мониторираа постигнатите периодични резултати и се правеше евалуација на веќе 
спроведените активности.  Помеѓу тимот и волонтерите на МИСЦ беа организирани 15 
координативни состаноци.  
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Проект: „Младински Информативен Центар во Кавадарци“ 

На 19 август 2015 година беше отворен вториот Младински Информативен Центар во 
Кавадарци, откако во 2010 година во Прилеп се означи почетокот на воспоставување на 
структурите за младинско информирање во Република Македонија. Центарот е финансиски 
поддржан со Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна 
Нормандија и Македонија, Општина Кавадарци и Коалиција на младински организации 
СЕГА. 
 
Проектот „Младински Информативен Центар – ИНФО СЕГА“ (МИЦ) продолжи да се 
спроведува и во 2016 година. Центарот ги реализираше следниве активности: 
  
1. Обезбедување на информации од областите: култура, волонтерство и размена 
Во текот на јануари - декември 2016 година персоналот на МИЦ ги ажурираше 
информациите за патување (локален и градски превоз), информации за здравство (дежурни 
аптеки), спортски настани и за културните манифестации и активности во Кавадарци. 
Секојдневно беа прибирани информации за стипендии, семинари, обуки, конференции, 
волонтирање, вработување итн. Овие информации се објавуваат на web страната на ИНФО 
СЕГА www.infosega.org.mk и секојдневно се ажурираат. Во периодот јануари – декември на 
веб страната на ИНФО СЕГА имаше 17,283 посети. Во период јануари – декември на фејсбук 
страната на ИНФО СЕГА имаше 896 допаѓања. 
Најновите информации за тековни повици и конкурси редовно се испраќаат на mailing 
листата infosega@infosega.org.mk која е сочинета од 3,000 е-маил адреси. 
 
2. Промовирање на МИЦ  

2.1. Промовирање на услугите на МИЦ во средните училишта 
Согласно планот за промоција и видливост на центарот помеѓу средношколците во општина 
Кавадарци, ИНФО СЕГА и оваа година продолжи со одржување на промоции за услугите што 
ги нуди во средните општински училишта. Во периодот јануари – мај 2016 беа одржани 3 
презентации на ИНФО СЕГА и беа директно опфатени 100 средношколци од средните 
училишта во Кавадарци, а на истите се презентираа информации наменети за 
средношколците, како што се: стипендии за матурантите, информации за тековните 
конкурси за стипендии за средношколците, информации за дополнителните услуги на ИНФО 
СЕГА.  
 
3. Координативни состаноци  
Во периодот јануари – декември 2016 беа организирани 20 координативни состаноци 
помеѓу тимот на СЕГА и тимот на Младински Информативен Центар „ИНФО СЕГА”. На 
состаноците се разговараше за планираните активности и нивна имплементација. Се 
мониторираа постигнатите периодични резултати и се правеше евалуација на веќе 
спроведените активности.   
Помеѓу тимот на ИНФО СЕГА и ЕВС волонтерите беа организирани 15 координативни 
состаноци. На овие состаноци се поставуваа одредени цели и активности и воедно се 
спроведуваше евалуација на се она што е постигнато во изминатиот период.  
На 28.01.2016 и 29.01.2016година се потпишаа меморандумите за соработка со СОУ 
Гимназија “Добри Даскалов” и ООУ “Тошо Велков – Пепето”.  
 
 

http://www.infosega.org.mk/
mailto:infosega@infosega.org.mk
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4. Одбележување на поважни датуми  
4.1. Одбележан Интернационалниот ден на мајчиниот јазик 

По повод Интернационалниот ден на мајчиниот јазик, ИНФО СЕГА Кавадарци го објави 
литературниот конкурс под мотото „Ајде да твориме на мајчин јазик“. Конкурсот беше 
објавен во две локални училишта и тоа: ООУ „Тошо Велков – Пепето“ кое учествуваше со 10 
творби и СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ со 5 творби, а се доделуваа награди – збирки 
поезија – публикации. Целта на конкурсот беше да се одбележи Интернационалниот ден на 
мајчиниот јазик, да се разбуди свеста кај младите за значењето на мајчиниот јазик, а и за 
зајакнување на соработката со училиштата. Беа доделени се сертификати за 1, 2 и 3 место на 
учениците, исто така и Благодарници за училиштата. Настани се реализирани во двете 
училишта, заедно со менторите на учесниците, учесниците како и нивни соучесници.  
Од творбите е изработена и електронска збирка која е достапна на веб страната за читање, 
но и за преземање во PDF фајл. 

 
4.2. Креативна работилница по повод Осми март, Меѓународниот ден на жената 

На 08 март 2016 година во просториите на ИНФО СЕГА Кавадарци, а по повод одбележување 
на 8ми Март Меѓународниот ден на жената, се одржа креативна работилница со учество на 
12 ученици од основно училиште со цел развивање на креативноста кај младите. На 
креативната работилница се изработуваа цветови од повеќе видови хартија во различни 
бои, а под менторство на младинските работници и волонтерите во центарот. 

 
4.3. Обележување на Светскиот ден на планетата земја  

По повод Светскиот Ден на планетата Земја во Градскиот парк во Кавадарци („полицајско 
паркче“), Младински центар Креактив од Кавадарци во соработка со  тимот на ИНФО СЕГА 
Кавадарци организираа едукативен настан за учениците од основните училишта. Притоа, 
учествуваа стотина ученици од ОУ „Тошо Велков-Пепето“ - Кавадарци.  
 

4.4. Меѓународен ден на волонтеризмот – 5ти декември 
На 05 декември 2016 година се одржа настан во центарот на градот по повод 
Интернационалниот ден на волонтеризмот. ИНФО СЕГА настанот го организираше во 
соработка со останатите младински организации од Кавадарци: Креактив, АЦЕ НВО и Црвен 
крст. Активностите на настанот вклучуваа различни игри за млади: квизови, скокање со 
вреќа, погодување на шишиња, игри со бројки, бабл спич и други. Исто така младите имаа 
можност да се запознаат директно со волонтеризмот, а воедно како главната цел на 
настанот, преку разговор со волонтерите за тоа што е волонтерство и нивните мотиви за 
волонтирање. Младински информативен центар ИНФО СЕГА со свој штанд се презентираа 
информациите за програмата Еразмус. Настанот беше посетен од страна на 150 млади од 
Кавадарци. 
 

4.5. Креативна работилница за изработка на новогодишни честитки 
На 20 декември 2016 година  во просториите на ИНФО СЕГА се одржа креативна 
работилница за изработка на новогодишни честитки и украси. На работилницата учествуваа 
12 млади од основните училишта: „Димката Ангелов Габерот”, „Тошо Велков Пепето”, „Тоде 
Хаџи Тефов“. Направените честитки послужија за украсување на просториите на ИНФО СЕГА. 
 
5. Летни Креативни работилници во ИНФО СЕГА: 
Во текот на целиот летен период под раководство на ЕВС волонтерите од Центарот и тимот 
на ИНФО СЕГА Кавадарци се одржуваа различни креативни работилници од серијата „Летни 
креативни работилници“. Главната цел на сите работилници беше да им се даде на младите 
можност да се едуцираат во текот на летниот период преку работа на својата креативност. 
Во некои од работилниците беа вклучени и  претставници од НВО Креактив и млади 
средношколци.  
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Во текот на летните работилници се користеа различни методи за работа и вклучување на 
учесниците во истите при што беа организирани тематски работилници преку кои младите ги 
развиваа своите креативни и комуникациски вештини. При тоа беа организирани 
работилници на тема „Изработка на Оригами“, “Музички инструменти од рециклиран 
материјал”, креативни работилници „Време е за самба“, „Плетење на коса“, „Приказни со 
игри“, „Креативно пишување“ и „Јазична работилница“ „Игри со зборови“ како и 
работилници за интеркултурна едукација на теми „Културна размена“ и „Потрага по скриено 
богатство”. Во текот на летните креативни работилници беа вклучени повеќе од 150 млади 
од Кавадарци.   
 

Национална Кампања „Право на младинско информирање – ИНФОРМИРАЈ 
СЕ СЕГА!“   

 
Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во 
соработка со Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА на 01 
декември 2015 година официјално ја започнаа Националната кампања „Право на младинско 
информирање – Информирај се СЕГА!“. Кампањата имаше за цел да им го донесе поблиску 
правото на младите луѓе да прашуваат и да  добиваат информации од носителите на одлуки. 
Во кампањата се вклучија 10 организации од повеќе градови низ Македонија.  
Кампањата се реализираше во период од 6 месеци (од 01 декември 2015 до 01 јуни 2016) и 
предвиде серија на активности на локално и национално ниво со цел вклучување на 
младите и подигање на свеста за значењето на младинското информирање и Младинските 
Информативни центри во Македонија, придонесувајќи  кон остварување на нивното право 
на информирање. 
  Цели на кампањата: 

- Младите луѓе да разберат дека имаат право на информации. 

- Промоција на  Младинските Информативни центри во Република Македонија. 

- Подигнување на свеста на носителите на одлуки за  гарантирање на  правото на 

младинско информирање. 

 
АКТИВНОСТИ СПРОВЕДЕНИ ВО РАМКИТЕ НА КАМПАЊАТА 
 
Во текот на декември 2015 година, во рамките на кампањата беше објавен јавен „Повик за 
партнер организации“ кои сакаат да се приклучат во националната кампања.  
На истиот се пријавија следните организации: Европска асоцијација за локална демократија - 
АЛДА Скопје, Волонтерски центар – Скопје, Млади инфо – Македонија, Младински совет 
Прилеп, ИМКА Битола, СФЕРА Битола , Организација на жени на општина Свети Николе, 
Здружение за соработка и зајакнување на млади АЦЕ – Кавадарци, Хепар Центар Битола, 
ПЕД Закамен Струга, и Центар за едукација и развој Теарце, Тетово. 

 
Во текот на месец јануари 2016 тимот задолжен за водењето на Националната кампања, 
вклучувајќи ги и ЕВС волонтерите од СЕГА, одржаа четири состаноци на кои се до-
прецизираа дел од предвидените активности во кампањата со цел по ефективно 
спроведувањето на истите. Исто така на овие состаноци де дефинира предлог дизајнот на 
флаерите, банерите и другиот промотивен материјал за кампањата како и форматот на 
месечните извештаи за партнерите. 
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До партнерите беше испратен пакет со конечни активности, изгледот на флаерите и 
извештаите кои треба да ги доставуваат. Исто така беше закажан координативен состанок со 
сите партнери на кампањата за почетокот на месец февруари 2016 година. 
 

1. Избор на најдобро лого за кампањата 

Беше објавен повик за избор на најдобро лого за кампањата  на кој учествуваа 31 учесник. 
На 20 јануари 2016 година во просториите на Агенција за млади и спорт комисијата 
составена од претставник на ИНФО СЕГА и двајца претставници на Агенцијата за Млади и 
Спорт ги разгледаа предлог логоата кои беа испратени на претходно објавениот конкурс за 
најдобро лого за Националната кампања. За  најдобро лого едногласно беше избрано логото 
на Блашка Миева на која Агенцијата за млади и спорт и додели парична награда во вредност 
од 250 евра, во денарска противвредност. 

 
2. Координативен состанок со партнерите од Националната кампања „Право на 

младинско информирање - Информирај се СЕГА!“ 

На 04.02.2016 година, во просториите на ИНФО СЕГА Прилеп, се одржа координативен 
состанок со партнерите од  Националната кампања „Право на младинско информирање - 
Информирај се СЕГА!“. Целта на состанокот беше да се обезбеди преглед на планираните 
активности за идниот период, споделување на одговорности како и воспоставување на 
канали на комуникација помеѓу партнерите. 
На состанокот присуствуваа 12 претставници од секоја партнер организација: ИНФО СЕГА 
Прилеп и Кавадарци, Коалиција СЕГА, ИМКА Битола, Сфера Битола, Младински Совет 
Прилеп, Волонтерски центар Скопје, АЛДА Скопје, Организација на жените на Општина Свети 
Николе (ОЖО Свети Николе) и АЦЕ Кавадарци, задолжени за спроведување на активностите 
од кампањата. 
 

3. Снимање на видео за Националната кампања „Право на младинско информирање - 

Информирај се СЕГА!“  

Видеото за потребите на Националната кампања беше снимено на повеќе локации во Скопје 
и Прилеп, а во истото учествуваа успешни и талентирани млади кои им порачаа на своите 
врсници дека имаат право да добиваат точни и навремени информации за теми кои нив ги 
засегаат. 
Видеото беше поставено на YouTube каналот на Коалиција СЕГА и промовирано на 
социјалните мрежи. Исто така беше промовирано во центарот на Прилеп на ЛЕД 
телевизорот во сопственост на CITY MEDIA по 10 пати на ден во текот на една недела. 
Видеото може да се погледне на следниот линк: https://youtu.be/-ubPn5kxGyU   
 

4. Состаноци со средношколските ученички организации 

Состаноци со ученичките организации од средните училишта беа организирани во Прилеп, 
Битола, Скопје, Кавадарци и Свети Николе. Состаноците имаа за цел да се соберат 
информации за младинските потреби за информирање во средношколските заедници, 
односно кои информации им се достапни и до каков тип на информации сакаат да имаат 
повеќе пристап. На состаноците се разговараше за начините на кои информациите би им 
биле подостапни, кои извори за информирање ги користеле до сега.  На овие состаноци беа 
опфатени 152 претседатели на средношколски организации и претседатели на класови од 
опфатените средни општински училишта во Република Македонија како претставници на 
нивните соученици. 
Учесниците на овие состаноци пополнија анкети преку кои ги утврдивме за кои теми 
учениците имаат најмногу информации, за кои теми сакаат дополнително да се 
информираат. 
 

https://youtu.be/-ubPn5kxGyU
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5. Состаноци со претставници на локални невладини организации и локални 

самоуправи 

Во Прилеп, Битола, Скопје, Кавадарци и Свети Николе се организираа средби со 
претставници на локални граѓански организации и локални самоуправи. Состаноците имаа 
за цел да се споделат информациите до кои сме дошле од состаноците со средношколци, 
сумирање и определување на веќе достапните информации и поврзување на организациите 
и локалната самоуправа во насока на подобрување на младинското информирање. 
На состаноците се разговараше за информациите кои ги нудат граѓанските организации со 
цел да се формира дата база на активни НВО, но и за поддршката што ја добиваат од страна 
на локалните власти или другите организации. На овие состаноци беа присутни 
претставници од 24 граѓански организации и 10 претставници на локални 
институции/самоуправи. 
 

6. Трибини на тема „Зошто да станете волонтер и како до волонтирање во странство 

преку Еразмус + ЕВС програмата?“ 

Резултатите од спроведената анкета меѓу претседателите на средношколските организации 
и претседателите на класови, покажаа дека младите имаат потреба од повеќе информации 
за темата волонтирање. Трибини на тема „Зошто да станете волонтер и како до 
волонтирање во странство преку Еразмус + ЕВС програмата?“ беа организирани во Прилеп, 
Битола, Скопје, Кавадарци и Свети Николе. Согласно со наодите, волонтирањето беше 
предмет на дискусија на трибините кои се реализираа во рамките на кампањата. Трибините 
беа организирани од партнер организациите во соработка со нивните EVS волонтери.  
На настаните младите се информираа за постапката и чекорите за волонтирање во 
Европските држави преку Еразмус + програмата, како и за можностите за волонтирање во 
земјите на ЕУ со целосно покриени трошоци. Со оваа активност беа опфатени 200 млади.  
 

7. Креативни работилници  

Во рамките на Националната кампања „Право на младинско информирање - Информирај 
Се СЕГА!, беа реализирани креативни работилници во Прилеп, Битола, Скопје, Кавадарци и 
Свети Николе. Целта на работилниците беше да се изработат видливи симболи на 
кампањата кои ќе се користат на креативните настани (симболи во форма на прашалници, 
логото на кампањата и сл.). 
 

8. Отворени Креативни настани 

На 04 април 2016 година во рамките на Националната кампања „Право на младинско 
информирање- Информирај Се СЕГА!“ на плоштадите на градовите Прилеп, Битола, Скопје, 
Кавадарци и Свети Николе беа реализирани Креативни отворени настани на кои беше 
претставено значењето на правото на младинско информирање, преку симболично 
фотографирање со „прашалници“ (подготвени на креативните работилници). Во некои од 
градовите се организираа и дополнителни активности како музички перформанси што 
придонесе за уште поголема видливост и посетеност на настаните. Во активноста со 
фотографирање директно беа вклучени околу 100 млади, а индиректно беа вклучени околу 
500 млади. Од креативната активност во Прилеп беше изработено и видео, кое 
дополнително беше промовирано на социјалните мрежи. 
 

9. Фото натпревар „Право на младинско информирање - Информирај се СЕГА!“ 

Во рамките на кампањата беше објавен повик за најдобра фотографија на темата 
„Младинско информирање“. Фотографиите од 18те учесници на натпреварот беа поставени 
на социјалната мрежа Фејсбук, и за истите секој можеше да гласа со кликање на „Like“ - 
опцијата, при што еден „Like“ означуваше еден глас.  
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По завршување на Фејсбук гласањето, во просториите на Агенција за млади и спорт 
комисијата составена од претставник на ИНФО СЕГА и два претставници на АМС ги разгледаа 
најдобрите 10 фотографии, согласно гласањето на Фејсбук, и за најдобра фотографија 
едногласно беше избрана фотографијата на Соња Ставрова на која Агенцијата за млади и 
спорт и додели парична награда во вредност од 250 евра, во денарска противвредност. 
  

10. Брошура „Информирај се и ти, затоа што имаш право!“ 
 
Младинските Информативни и Советодавни центри од Прилеп и Кавадарци ИНФО СЕГА, ја 
креираа брошурата за младинско информирање со наслов „Информирај се и ти, затоа што 
имаш право!“. Брошурата содржи теми кои ги засегаат најмногу младите и тоа: образование, 
вработување, волонтирање, здравство, лични документи, закон и право. Целта на оваа 
публикација е да се информираат младите за своите основни права како граѓани на Р. 
Македонија. Брошурата е испечатена во тираж од 2000 примероци кои им беа доставени на 
партнерите преку кои истата е споделена со локалните млади.  
Исто така, брошурата е промовирана и на социјалните мрежи преку кои се опфатени околу 
500 млади. Брошурата може да се погледне на следниот линк: 
http://prilep.infosega.org.mk/info-sega/publikacii/item/901-brosura-koi-se-tvoite-prava-
informiraj-se-sega  
 

11. Национална конференција за Младинско информирање - „Информирај Се СЕГА!“  

На 18 април, 2016 година во просториите на ЕУ Инфо центарот се одржа Националната 
Конференција „Информирај се СЕГА!“ која се организираше во рамките на Националната 
кампања „Право на младинско информирање - Информирај се СЕГА“. Со овој настан беше 
одбележан 17 Април, Европскиот ден на младинско информирање. 
На конференцијата присуствуваа 30 претставници од младински организации од цела 
Македонија, претставници на Агенција за млади и спорт, млади, советници за млади и други 
претставници на релевантни институции и организации. Конференцијата имаше за цел да ги 
опфати и одговори на следниве прашања: Како да биде загарантирано правото на 
информирање на младите од страна на донесувачите на одлуки? Како и каде правилно да се 
информираат младите?  
На Националната конференција свои обраќања имаа: г-ѓа Мариче Тренеска, Менаџер на 
Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилеп, г-ца Зорица 
Стаменкова, сектор млади во Агенција за млади и спорт, Никола Станкоски, Претседавач на 
Управен одбор на Коалиција СЕГА, Антонаета Иванова од Младиинфо како и други 
претставници на граѓански организации. 
Дополнително, темите кои се опфатија на конференцијата беа: Добри практики и искуства за 
младинското информирање во Република Македонија, Младинските информативни центри 
како столбови за информирање на локално ниво, Гарантирање на правото на младинско 
информирање од донесувачите на одлуки. Во рамки на истиот настан беше организиран 
Саем на НВО организации, во холот на ЕУ Инфо центарот, на кој присутните организации и 
партнер организациите имаа можност да ја презентираат својата организација преку свои 
промотивни материјали. 
 

12. Средба со Градоначалникот 

Повеќе од 100 средношколци и млади од Прилеп, Битола, Скопје, Кавадарци и Свети Николе 
имаа можност да остварат средба со Градоначалникот на својот град.  
Целта на овие активности беше да се истакне правото на младите луѓе да добиваат 
квалитетни информации, како и доближување до институциите до младите. Преку оваа 
активност им овозможивме на младите да прашуваат и да добиваат одговори на 
нивните прашања од страна на градоначалниците. 
 

http://prilep.infosega.org.mk/info-sega/publikacii/item/901-brosura-koi-se-tvoite-prava-informiraj-se-sega
http://prilep.infosega.org.mk/info-sega/publikacii/item/901-brosura-koi-se-tvoite-prava-informiraj-se-sega
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Национална Кампања „ ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“   

 
Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Агенцијата за млади и спорт на 
РМ, преку младинските информативни и советодавни центри ИНФО СЕГА во Прилеп и 
Кавадарци ја спроведува кампањата во периодот 01 октомври 2016 – 31 мај 2017 година. 
 
На 04.10.2016 година во просториите на Агенција за млади и спорт се одржа првиот состанок 
со институции и младински организации кои работат на полето на младинско 
информирање во рамките на Национална кампања за младинско информирање 
„Информирај се СЕГА!“. Целта на овој состанок беше креирање на мрежа со институции и 
младински организации со цел подобрување на младинското информирање во Македонија. 
На состанокот присуствуваа претставници од ИНФО СЕГА Прилеп, Коалиција СЕГА, 
компанијата Fakulteti.mk, Радио МОФ, Радио Пулс - Младински Совет Прилеп и УГД Радио – 
Штип. На средбата беа детално беа презентирани предвидените активности од кампањата, а 
исто така беше презентирана идејата за вмрежување и за партнерство во Националната 
кампања со цел обезбедување на понатамошна соработка. 
 
Во текот на месец октомври 2016 година, тимот на ИНФО СЕГА објави повик за вклучување 
на организации во спроведување на кампањата. Повикот беше објавен на веб страните: 
www.sega.org.mk, www.infosega.org.mk, www.youthportal.infosega.org.mk, www.mladi.ams.mk 
како и на социјалните мрежи. Исто така, повикот за партнери беше споделен со членките на 
Коалиција СЕГА (организации кои се занимаваат со младинско информирање). 
Во согласност со повикот со  пријавените организации беа потпишани Меморандуми за 
соработка за спроведување на кампањата (Волонтерски Центар Скопје, Организација на 
жени на општина Свети Николе, Фактор – Кичево, АЦЕ – Кавадарци, Кул Младина – Штип, 
Младински Совет Прилеп, Ромски Ресурсен Центар – Скопје).  
На 13 декември 2016 година во просториите на ИНФО СЕГА Прилеп се одржа првиот 
координативен состанок помеѓу партнерите во Кампањата преку кои се обезбеди преглед на 
планираните активности за идниот период, споделување на одговорности како и 
воспоставување на канали на комуникација помеѓу партнерите.         
Агенција за млади и спорт воспостави соработка со Факултетот за Информатички Науки и 
Компјутерско Инженерство (ФИНКИ) за да реализација на конкурсот за креирање на 
мобилна апликација и со ЕСРА – Универзитет за аудио и визуелни уметности (насока 
анимација) за конкурсот за изработка на анимирано видео за промоција на мобилната 
апликација. Со овие факултети АМС потпиша Меморандуми за соработка во кои се 
дефинираа одговорностите и се воспостави институционална соработка со високо 
образовните институции, а во поддршка на млади програмери и млади 
уметници/креативци.  
На 05 декември 2016 година на веб страната на Агенцијата за млади и спорт беше објавен 
Јавен повик за учество во натпревар за изработка на Мобилна Апликација во рамките на 
Националната Кампања „Информирај се СЕГА“. Со конкурсот се поканија студентите од 
Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство (ФИНКИ) да учествуваат во 
креирањето на МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА за веб страната www.mladi.ams.mk. Целта на 
повикот е да се стимулираат и мотивираат младите талентирани студенти од ФИНКИ да ги 
развијат своите креативни способности во делот на креирање на апликација за паметни 
телефони кои работат на Android оперативен систем или iPhone оперативен систем.  
На повикот се пријавија 5 тимови кои ќе работат на подготовка на мобилна апликација за 
веб страната www.mladi.ams.mk. 
На 21.12.2016 година во Големиот Амфитеатар на ФИНКИ се одржа претставување на 
Натпреварот за изработка на мобилна апликација за сите пријавени тимови. На настанот 

http://www.sega.org.mk/
http://www.infosega.org.mk/
http://www.youthportal.infosega.org.mk/
http://www.mladi.ams.mk/
http://www.mladi.ams.mk/
http://www.mladi.ams.mk/
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присутни беа Деканот на ФИНКИ проф. Д-р Иван Чорбев, Продеканот, проф. д-р Ивица 
Димитровски, проф. д-р Игор Мисковски, Гордана Цекова- Раководител на одделение за 
млади во Агенција за млади и спорт, и Мариче Тренеска, претставник на Коалиција СЕГА. 

Презентацијата на сите пријавени апликации за натпреварат и прогласувањето на најдобрата 
ќе се одржи во Амфитеатарот на ФИНКИ во текот на месец февруари 2017 година. 
За потребите на овој конкурс АМС ќе обезбеди Награда за победниците, кои ќе ја изработат 
функционалната најдобра апликација за двата оперативни системи. Вкупната висина за 
наградата од овој конкурс ќе биде 500 евра.  
За потребите од кампањата беше дизајниран и испечатен следниот промотивен материјал:  
Флаери – со изглед на мобилен телефон – 10.000 примероци, Банери за секоја партнер 
организација во кампањата, Маички –за секоја партнер организација во кампањата, Book 
marks – 3.000 примероци. 
 

МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Проект: Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на 
вработливоста „Отворена врата – за млади од млади“ 

 
Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена 
врата - за младите од младите“ од втората - грантова шема од компонентата ИПА4 со 
специфична намена за социјална инклузија започна со имплементација од 15 декември 2015 
година. Носител на проектот е Коалиција на младински организации СЕГА која го спроведува 
проектот во партнерство со ЦЕСОР и ЕАСП од Македонија и KAБA од Словачка во период од 
20 месеци. 
Основната цел на проектот е да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на 
млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд. Исто така, 
со овој проект ќе се поддржи, охрабри и зголеми учеството на ранливите групи на млади на 
пазарот на труд преку подобрување на нивната вработливост, градење на нивните вештини 
да се вклучат на пазарот на труд и нивна целосна интеграција во општеството. Крајни 
корисници на овој проект се младите (членови на семејства) кои користат социјална помош 
и младите кои заради неповолни животни околности животот го минуваат згрижени во 
установи за социјална заштита преку кои треба да се обезбеди нивно вклучување во 
општеството и пред се на пазарот на труд. 
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МЛАДИНСКА РАБОТА 
 

Проект: „Развој на политика за младинска работа“ 

 
Во согласност со Националната Стратегија за Млади на Република Македонија 2016-2025, во 

насока на исполнување на предвидените мерки од тематска област Локална младинска 

работа од Акциониот План за спроведување на Стратегијата, Коалиција СЕГА и Агенцијата за 

млади и спорт на Република Македонија пристапија кон планирање и реализација на 

предвидените активности од истата тематска област.  

 

Реализирани активности: 

 

1. Студиска посета на системот за младинска работа во регионот Долна Нормандија 

Во периодот од 17 – 21 април 2016 година, Коалиција на младински организации СЕГА 

организираше студиска посета во регионот на Долна Нормандија – Франција. На посетата 

учествуваа 3 претставници од Македонија: г-дин Зоран Илиески - Коалиција СЕГА, г-ѓа 

Гордана Цекова - Агенција за млади и спорт, и г-дин Раметула Абдураими - Центар за 

стручно образование и обука. 

Врз база на претходни консултации со партнерите од Франција и временската рамка на 

проектот, студиската посета се фокусираше на состаноци со локални и регионални власти 

кои се задолжени за следење и верификување на младинската работа како и организации 

кои се сертифицирани за организирање и испорака на обуки за младински работници.  

Делегацијата од Македонија реализираше средби со претставници од различни 

организации: Musique Experience во Ducey (организација која испорачува обуки за 

младински работници), Младинска Информативна Точка (PIJ) во Avranches (место каде што 

младите можат да се информираат за можностите за обука), AVRIL Plateforme avec MTPLL, 

FRANCAS (национална акредитирана организација за планирање, спроведување и 

сертифицирање на младински работници), и MJC Gueriniere Caen (младински центар во кој 

директно се спроведува младинска работа). Дополнително за време на студиската посета 

беа реализирани средби со донесувачи на одлуки во Avranches, а беше реализирана и 

официјална средба во Регионалното Министерство за млади и спорт кое е директно 

одговорно за издавање на дипломите за младински работници. 

 

2. Национална Конференција „Како до признавање на младинската работа во Р. 

Македонија“ 

Коалиција на младински организации СЕГА во рамките на проектот „Развој на политика за 

Младинска работа”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми 

и Мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог), обезбеди 

средства за реализација на национална конференција со релевантни институции. 
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Целта на овој проект е да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските 

организации преку граѓански дијалог со релевантните донесувачи на одлуки, со што ќе се 

обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на дефинирање на 

препораки за развој на програма за младинска работа, како и подобрување на влијанието на 

граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство 

во ЕУ. Националната конференција „Како до признавање на младинската работа во 

Македонија“ се реализираше на 12 октомври 2016 година во хотел Континентал, Скопје. На 

настанот учествуваа 22 учесници, претставници на релевантни министерства, универзитети и 

други национални институции. Во првиот дел од настанот беа споделени искуства од 

европски земји кои ја регулирале младинската работа во својот систем. Претставник од 

Агенцијата за млади и спорт, г-ца Зорица Стаменковска, го презентираше моделот на 

младинска работа кој се применува во Литванија. Претставник од Коалиција СЕГА, г-ѓа 

Моника И. Кантарџиоска, го презентираше моделот на младинска работа во Франција, а г-

дин Зоран Велковски, го презентираше своето истражување за законската регулатива која се 

однесува на младинската работа во земјите од Европската Унија. 

Во вториот дел од настанот учесниците имаа можност во две работни групи да го дадат 

своето мислење за дефиницијата за младински работник и младинска работа, како и да 

дискутираат за чекорите до признавање на младинската работа во Македонија. 

3. Локални дискусии „Како до признавање на младинската работа“ 

Коалиција СЕГА, во рамките на проектот „Развој на политика за младинска работа“ 

организираше 14 локални дискусии на тема „Како до признавање на младинската работа“ во 

10 градови (Прилеп, Битола, Кавадарци, Охрид, Струга, Дебар, Гостивар, Скопје, Штип и 

Струмица) во периодот од 01 – 11 ноември 2016 година. На локалните дискусии учествуваа 

претставници од центри за вработување, центри за социјална работа, локални самоуправи, 

советници во општинските совети, училишта, факултети, универзитети, млади, младински 

организации, ученички и студентски организации, совети на млади и други организации и 

институции. На локалните дискусии учесниците имаа можност да го дадат своето мислење 

по однос на: придобивките за општеството од младинската работа, признавање на 

младинската работа во Македонија и стандардите за младински работник. 

Преку локалните дискусии се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на 
локалните институции во однос на чекорите за признавање на младинската работа и 
стандардите за младински работници, и беа дефинирани примарни препреки. 
Со локалните дискусии се опфатија 286 учесници. 

4. Национална работилница 

Врз основа на наодите од Националната Конференција и локалните дискусии беа 
дефинирани три клучни полиња / нивоа на младинската работа во Р. Македонија: 

1. Работа со млади и фасилитирање на нивниот личен, социјален и образовен развој 

2. Развој на младински програми преку промоција на инклузија, еднаквост и потреби на 

младите 

3. Развој на младински политики и раководење со младински структури. 

Во периодот од 15 – 18 ноември 2016 година во хотел Бисер – Струга, Коалиција СЕГА 
организираше Национална работилница за креирање на Документ за признавање на 
младинската работа во Македонија. На работилницата преку методот на структурен дијалог 



 

 

25 
 

Го
д

и
ш

ен
 и

звеш
тај 2

0
1

6
 

 

претставници на младите и донесувачите на одлуки ги дефинираа клучните препораки за 
признавање на младинската работа во Македонија, преку дефинирање на функции/задачи и 
развивање на стандарди за секоја функција. 
Овој настан е во состав на проектот „Развој на политика за Младинска работа”, поддржан од 
На националната работилница учествуваа претставници од клучните засегнати институции: 
Центар за образование и обука, Министерство за труд и социјална политика, Министерство 
за образование и наука, Биро за развој на образованието, Агенција за млади и спорт, 
Агенција за вработување на Р. Македонија, Универзитетот на Југоисточна Европа, 
Универзитетот Св. Климент Охридски, како и претставници на младински, ученички и 
студентски организации, совети на млади, ученици и студенти, и млади воопшто. Вкупниот 
на работилницата учествуваа 50 учесници. 
Беа дефинирани стручни компетенции, група на работи, како и способности, вештини, 
знаења и разбирања. Беа дадени предлози за дефиниција за младинска работа и предлог 
називи на занимања за извршителот на младинска работа. 
Препораките од Националната работилница ќе бидат содржани во Бела Книга за 
признавање на младинската работа која ќе биде доставена до релевантните национални 
институции на почетокот на 2017 година. 
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ОРГАНИЗАЦИСКИ АКТИВНОСТИ 
 

Меѓународна соработка 

 

Проект „Youth entrepreneurs club“ 

Коалиција СЕГА го спроведуваше проектот “Youth entrepreneurs club” во периодот од 01 
февруари 2015 - 31 јануари 2016 година во рамките на Европскиот Волонтерски Сервис и со 
поддршка од програмата Еразмус +. Проектот го реализираа 3 волонтери од Франција: 
Ameline Berthonnaud, Sarah Cassan и Romain Hasser. Партнер организации за проектот се 
Maison de l’Europe Le Mans-Sarthе (Ameline& Sarah) и Eurocircle (Romain) од Франција. 

Цел на проектот е да се стимулира мобилност на невработени млади лица и нивното 
активно граѓанско учество во земјите надвор од Европа, да се креираат алатки за 
намалување на невработеноста кај младите, развивање на креативноста и претприемачки 
вештини кај младите, мотивирање на младите претприемачи кои успеале да ги споделат 
своите идеи и информации со оние кои сакаат да бидат успешни и да се создаде мрежа на 
млади претприемачи. Исто така една од целите на проектот е приближување на европската 
култура  и вредности но само како културна различност. За време на проектот беа 
реализирани голем број на работилници и презентации за пишување на CV и мотивационо 
писмо, развивање на претприемачки идеи, како и промовирање на ЕВС. Исто така беа 
реализирани интеркултурни вечери на кои беа презентирани храна и пијалоци, музика и 
обичаи како дел од француската култура. Реализирани беа радио емисии на Радио пулс, а 
исто така ЕВС волонтерите пишуваа вести и прилози со различна тема во рамките на целите 
на проектот кои беа поставувани на веб страната на . 

Проект „Build your future be a volunteer“ 

Од 10 август 2015 – 09 август 2016 година Коалиција СЕГА го спроведуваше проектот “Build 
your future be a volunteer”, во рамки на Европскиот Волонтерски Сервис од програмата 
Еразмус +. Проектот го реализираат 2 волонтери Yoan Schumacher – од Франција и Anda Ignat 
од Романија. Партнер организации за проектот се Maison des Jeunes et de la Culture de Flers 
од Франција и Pro Vobis од Романија. Целта на проектот е да се промовира волонтерството 
како значајна алатка во стекнувањето на животни вештини за успешно интегрирање во 
работната средина. Проектот одговара на специфичните цели на Еразмус+ програмата во 
полето на подобрување на нивото на клучни компетенции на младите.  Исто така, проектот 
има за цел да им ја приближи културната разновидност и зголемување на толеранција меѓу 
младите од различни земји и култури. ЕВС волонтерите во насока на реализација на целите 
на проектот одржаа неколку неформални средби со млади наречени “ЕВС кафе” на кои беа 
дискутирани придобивките од волонтирањето и промовирање на програмата Еразмус плус и 
придобивките од истата, а со тоа започнаа со планирање и подготовки на кампања за 
промовирање на волонтерството што е и задача на проектот. Заедно со млади од градот ЕВС 
волонтерите реализираа  мал еко проект “Marko’s tower Hike” кој имаше за цел да им ја 
доближат европската култура и однесување кон природата. Волонтерите секојдневно 
учествуваа и придонесуваа за реализирање на секојдневните активности на СЕГА и 
Младински информативен и советодавен центар Инфо СЕГА.  
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АДМИНИСТРАТИВНА РАМКА 

 
Управниот одбор на Коалиција СЕГА се состана три пати: на 03 март,  26 август, 30 јуни. На 
состаноците се дискутираше за имплементацијата на тековните активности на СЕГА и се 
разгледуваа новите апликации за членство во Коалиција СЕГА.  
 
Собранието на Коалиција СЕГА се состана на 30 јуни 2016 година во просториите на Град 
Скопје. На оваа седница на Собранието на СЕГА  беше усвоен записникот на претходната 
седница на Собранието, беше разгледан и усвоен извештајот од Надзорниот Одбор на СЕГА, 
беа усвоени програмскиот и финансискиот извештај за работата на СЕГА за периодот на 
2015, беше усвоена Годишната Програма за работа за 2016 и беше извршено ревидирање на 
членството. На оваа седница исто така беа избрани членовите на УО, НО и Претседавачот на 
Собранието на СЕГА. На крајот, Собранието даде свои препораки за правецот на делување 
на СЕГА во иднина.  
 
До 31 декември 2016 година во Коалиција СЕГА членуваат вкупно 22 младински 
организации (11 основни и 11 придружни организации членки). 
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ЗА СЕГА 
 
Иницијативата за формирање на Коалиција на младински организации беше покрената од 
страна на Младински Совет - Прилеп и две партнер - организации за аплицирање и 
имплементација на проектот “Младински Национален Акционен План”. Како продолжение 
на започнатиот процес, Коалицијата на младински организации СЕГА неформално е 
формирана на 20 јануари 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и 
имплементација на Националната стратегија за млади на РМ и да помогне во исполнување 
на потребите на младите. На 27 септември 2004 година Собранието на СЕГА донесе одлука 
за формално регистрирање на Коалицијата како здружение на граѓани. 
Членството на Коалицијата (во овој момент) го сочинуваат 11 полноправни и 11 придружни  
организации - членки.  
 
Управувачката структурата ја сочинуваат следниве органи: 

• Собрание - составено од сите членки; 

• Управен одбор - составен од 5 претставници од организации  полноправни членки; 

• Надзорен одбор - составен од 3 членови. 
 
Извршната структура е организирана во Централна канцеларија со седиште во Прилеп и 4 
регионални канцеларии во: Штип, Охрид, Тетово и Скопје.  
 
Визија 
Младите делуваат на промените и развојот на Македонија, учествуваат во донесување на 
одлуки на локално и национално ниво за прашања кои директно ги засегаат. СЕГА како 
одржлива и развиена младинска коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги 
остваруваат своите интереси, да креираат и да градат.  
 
Мисија 
Коалицијата на младински организации СЕГА работи на развивање и примена на младински 
политики на локално и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со 
цел активирање на младите и подобрување на условите за нивен личен и професионален 
развој во Република Македонија.  
 
Вредности и принципи на работа 
- Меѓусебна поддршка; 
- Волонтерство; 
- Промовирање на младите како ресурс; 
- Младински активизам; 
- Младинска партиципација; 
- Транспарентност; 
- Демократија, меѓусебна доверба и соработка; 
- Организирање и вклучување на младите; 
- Развој на заедниците; 
- Информираност; 
- Застапување и лобирање за младинска политика. 
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Организациските и проектните активности на СЕГА во 2016 година беа поддржани од 
следните донатори: 
 

• Детска Фондација Песталоци (Pestalozzi Children’s Foundation) 

• ИПА 4 

• Асоцијација на Агенции за Локална Демократија (Association for Local Democracy 
Agencies) 

• Генерален Секретаријат за соработка со НВО 

• Град Скопје 

• Општина Гази Баба 

• ERASMUS + 
 


