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Коалиција на младински организации СЕГА во името на младите, преку 12 барања ги
повикува пратениците во новиот состав на Собранието на Република Северна Македонија
како и членовите на новата Влада да се заложат за:
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Подобрување на животниот

Вклучување на младинска

Обезбедување на 0,3% од

Креирање и усво ување на

стандард и квалитетот на

перспектива во законската

Буџетот до кра от на 2020

Законот за средно

живот на младите преку

регулатива и активно

година, за спроведување на

образование вклучува ќи ги

соодветни политики, мерки и

вклучување на младите и

Законот за младинско учество

одредбите за системско и

интервенции!

младинските организации во

и младински политики, и

суштинско учество на

унапредување на

задолжителна примена на

учениците во донесување на

одредбите на ово Закон на

одлуки во училиштата, со

локално и национално ниво!

соодветни буџетски

законодавството!

импликации за негова
практична примена!
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Унапредување и

Поттикнување и мотивирање

Обезбедување на услови за

Обезбедување на квалитетен

проширување на активните

на приватниот сектор за

присто на плата,

образовен процес за

мерки за вработување на

вработување на младите,

недискриминаци а и

наредната 2020/21 учебна
година, со целосна заштита на

младите, како и зголемување

особено на младите под

почитување на

на опфатот на млади и

соци ален ризик, вклучително

работничките права на

учениците од ширење на

примена на Младинската

и младите Роми!

младите!

пандеми ата, вклучува ќи
долгорочна стратеги а за

Гаранци а!

справување со сите можни
ризици!

9

10

11

Оспособување на наставниот

Унапредување на условите

Подобрување на системот на

кадар но и опремување на

за домување преку

примарна и секундарна

образовните установи

зголемена поддршка за

здравствена заштита на

(училишта, факултети) со

финансиска стабилност и

младите, воведување на

нагледни средства и техничка

осамосто ување на младите,

бесплатни здравствени услуги

опрема кои одговараат на

како и значително

за млади и континуирано

унапредување на

информирање на младите за

студентскиот стандард!

здрави животни стилови!

наставните програми!

12
Континуирана и суштинска
поддршка на младинските
организации во
спроведување на младински
програми!

