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ВОВЕД
„Локална младинска стратегија –
– координиран одговор на потребите на младите во Штип“
Младите во О. Штип, сочинуваат околу ¼ или нешто помалку од 25% (11.223 на
возраст од 15 – 29 години и околу 1.000 на возраст од 30 години) од вкупниот
број на населението во Оштината.1 Сепак, иако сочинуваат толку голем број од
вкупната популација, не се таргетирани со посебен план за подобрување на
нивната состојба, иако НСМ постои како документ уште од крајот на 2005
година. Неблагодарно е да се каже дека младите не се земаат предвид при
креирање на било која стратегија во Општината, но сепак, мора да се признае
дека тоа се прави од проста причина што младите се корисници на одредени
стратегии од различни области (пример – образование, вработување), па и
одредени нивни мислења не треба да бидат изоставени.
Делот со вклучување на младите во креирање на стратегиите, како и вклучување
во процесите на донесување на други одлуки кои се од нивен интерес е сепак
занемарен, што не смее да се дозволи во општина која покрај тоа што по бројот
на жители е една од поголемите во Македонија, на некој начин е и своевиден
центар на индустријата, образованието и културата во Источна Македонија.
За да се надмине тој недостиг, и младите да го добијат заслуженото место и
признание дека токму тие се движечката сила и основата за развој на нашата
заедница, како и во секое општество, Општина Штип, во соработка со
Младински Образовен Форум – Скопје (МОФ – Скопје), во текот на 2007
година започна да работи на развивање на Стратегија за млади на О. Штип. За
жал, процесот не беше завршен според планираното...
Затоа, во текот на мај-јуни 2008 година, Младинската организација ВОДА плус
– Штип во соработка со Младински Клуб – Штип ја покренаа иницијативата за
обновување на процесот и завршување на Стратегијата. Општината ја поддржа
иницијативата и заради итноста на потребата поддржана со алармантните
резултати од анкетното истражување за проблемите на младите спроведено
помеѓу 1340 млади од Штип од страна на претходно споменатите организации,
одлучено е веднаш да се започне со спроведување на процесот за креирање на
Локална стратегија за млади на О. Штип со цел да се одредат конкретни
решенија за приоритетните проблеми на младите во Општината. За таа цел, по
разгледување на можностите и заклучокот дека за креирање на стратегијата не
се потребни големи средства во колку се има добра волја и желба за работа, кон
крајот на 2008 година, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу
Општина Штип и Младински Клуб – Штип со кој беше одредено Општината да
учествува со логистичка поддршка на процесот, додека М-Клуб ќе го
фацилитира истиот.
Во периодот од октомври 2008 до март 2009 година беа одржани две (2)
работилници за млади за презентација на НСМ со дискусии за состојбите на
локално ниво, одржана е и една (1) јавна презентација на резултатите од
истражувањето за проблемите на младите кога беа дадени генерални насоки за
решавање на приоритетните проблеми според она како младите се изјасниле
1

Според „Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002
година“, 11.223 жители се на возраст од 15-29 години, од вкупно 47.796 жители на О. Штип.

5

при анкетирањето, две (2) средби на засегнати страни и осум (8) работилници за
дефинирање на конкретни стратегии за решавање на проблемите на младите
според приоритетните области одредени со НСМ.
И овој процес беше прекинат поради очекувањето на локалните избори со идеја
да се продолжи по завршувањето на изборите и обновување на соработката со
локалните власти.
Соработката со Општина Штип, конкретно за процесот на креирање на ЛСМ,
беше воспоставена при крајот на 2009 година, кога Општина Штип потпиша
Меморандум за соработка со Коалицијата на младински организации СЕГА за
спроведување на проектот „Локални младински стратегии“ што се реализираше
во 10 општини во Р. Македонија (Штип, Радовиш, Свети Николе, Кавадарци,
Гевгелија, Битола, Прилеп, Тетово, Кисела Вода и Илинден) во периодот од 1.
јануари до 31. декември 2010 година со поддршка од Агенција за млади и спорт
на РМ, програмата „CIVICA Mobilitas“ (во имплементација на Центарот за
Институционален Развој), Општина Штип (и останатите вклучени општини) и
Коалиција СЕГА. Процесот во Општина Штип беше фацилитиран од
Младински Клуб – Штип, организација членка на Коалицијата СЕГА.
Во рамки на проектот беа спроведени низа активности со цел креирање на
петгодишна стратегија за млади: беа формирани две тела – Координативно тело
и Работна група за креирање на ЛСМ кои одржаа повеќе состаноци за
планирање на процесот и конкретно планирање на Стратегијата; истражување
на проблемите и потребите на младите во О. Штип преку: одржување на една
(1) работилница за фокус група заради давање насоки за дизајнирање на
соодветен анкетен прашалник за О. Штип; спроведување на анкетирање на 97
млади на возраст од 15 – 29 годишна возраст; анализа на резултатите од
анкетирањето во која беа вклучени и податоци од 4 спроведени интервјуа со
претставници од Центарот за социјална работа, Универзитетот „Гоце Делчев“,
Локалната Самоуправа и средно училиште; и одржување на уште една (1) фокус
група заради потврдување на наодите од истражувањето.
По спроведеното истражување и одржани средби со КТ и РГ заради
презентација на резултатите од истражувањето, беше спроведен процес за
планирање на соодветни решенија за идентификуваните проблеми, односно,
процесот на планирање и пишување на Локалната стратегија за млади на О.
Штип за периодот 2011 – 2015 година, преку 8 работилници на Работната група
во проширен состав при што беа испланирани главните стратегии за
подобрување на животот на младите во Штип и детален акционен план за
првата година (2011).
Процесот е осмислен на ваков начин со цел да се изработи реална и остварлива
Стратегија и да се овозможат услови за нејзина имплементација, преку градење
на мрежа од соработници и здружување на капацитети и ресурси, бидејќи само
на тој начин ќе им се овозможи на младите од Штип да се развиваат и да учат,
да учествуваат во одлучувањето на локално ниво по прашања што ги засегаат,
да се образуваат, да се вработуваат, да креираат и да бидат корисни како за
самите себе, така и за целата заедница.
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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА
„МЛАДИТЕ ВО Општина ШТИП...“
...сочинуваат скоро една четвртина од целата популација, што значи дека
претставуваат околу половина од работоспособното население кое е
„одговорно“ за егзистенцијата на оваа општина; останатите млади се оние кои
се „одговорни“ за свежи идеи и ја поседуваат енергијата да го менуваат светот!
Дали младите во Штип ги имаат соодветните услови за развој и дали го
искористуваат својот капацитет до максимум? Што младите во Штип имаат, со
какви услови располагаат и дали се тие доволни за да можат тие да се изразат во
целост и на тој начин да го подобрат својот и животот на целата заедница?
„Согласно досегашната историска, социјална, политичка и етичка практика на
македонското општество, а во отсуство на меѓународно призната дефиниција,
под терминот „млади“ во Р. Македонија се подразбира посебна социо-етичка
категорија на население на возраст од 15 – 24 години, која е особено ранлива на
социо-економските промени во општеството, и која претставува основен ресурс
за развој, носејќи ја критичната мисла и порив на промени и иден напредок на
општеството. Имајќи ги предвид последиците од социо-економската криза во
РМ која го оневозможува процесот на развој на една активна и одговорна
индивидуа (пролонгирано време на едукација, неможност да се најде работа,
неможност да се заснова семејство, економска зависност од родителите или
немање на економска и оттука лична независност), секоја сериозна акција или
програма за млади треба да ги земе предвид и лицата од 24 – 30 години, со цел
ублажување или отстранување на пречките кои стојат пред нивниот развој како
индивидуи и одговорни граѓани на македонското општество.“2
Соодветно со препораката од НСМ, целната група на ЛСМ – Штип се младите
од Штип на возраст од 15 – 30 години (кои сочинуваат нешто помалку од ¼ од
вкупниот број на населението во Оштината).
При анализирање на состојбата за О. Штип, и креирање на Стратегијата земени
се предвид3:
o примарно – Анализата на состојбата во О. Штип од спроведеното
истражување во периодот април-јуни 2010 во рамки на проектот за
„Креирање на локални младински стратегии“ имплементиран од страна
на Коалицијата СЕГА и Општина Штип;
o Анализа на проблемите и потребите на младите од Штип од анкетното
истражување меѓу 1340 млади спроведено во периодот јуни-август 2008
год. од страна на М.О. ВОДА плус – Штип во соработка со Младински
Клуб – Штип;
o Фокус група за истражување и утврдување на проблемите и
недостатоците кои ја засегаат младата популација, реализирана во 2009
година од страна на Фондацијата за развој на локалната заедница во
рамки на проектот „Младите за отворено општество – Локални
младински иницијативи“;
o Анкетирање за количеството на време кое средношколската младина го
поминува пред компјутер спроведено во 2010 година од страна на
Советот на млади на О. Штип.;

2

Извадок од Национална Стратегија за Млади на РМ.
Во прилог на Стратегијата се ставени некои од анализите од спомнатите истражувања во овој
дел.

3
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o Резултатите од процесот за креирање на ЛСМ (работилници и јавни
расправи) спроведен во 2008-2009;
o Препораки од форумските сесии и работилници спроведени во рамки на
Форумот на млади на О. Штип во 2009-2010 година;
o Други документи на О. Штип (планови и стратегии) кои ги вклучуваат
младите како целна група или имплементатори на активности.
Покрај тоа, разгледана е и фактичката состојба од аспект на можности за
вклучување на младите во различните области и младите како корисници:
o Образование
 Во О. Штип постојат четири (4) државни средни училишта: СОУ
„Коле Нехтенин“, СОУ „Димитар Мирасчиев“, СОУ „Јане
Сандански“ и СОУ „Славчо Стојменски“ каде се опфатени вкупно
2701 ученик, и едно (1) приватно средно училиште и една (1)
истурена паралелка од Средното Исламско училиште „Иса Бег
Медреса“ – Скопје.
 Во рамки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
функционираат 13 факултети (економски, правен, земјоделски,
информатика, педагошки, природно технички науки, музичка
уметност, медицински, електротехнички, филолошки, туризам и
бизнис логистика, машински, технолошко технички), од кои 4 не
се лоцирани во градот Штип. На УГД „Гоце Делчев“ – Штип
моментно студираат околу 13.000 студенти..
 Делумно, младите се опфатени со неформално образование преку
активностите на граѓанскиот сектор, но не постојат прецизни
податоци за точниот број на програми, кои и не се спроведуваат
редовно или континуирано, ниту точна бројка за опфатот на
млади со истите. Активни младински организации кои работат на
територијата на Општина Штип се: Младински Клуб – Штип,
ФРЛЗ – Штип („Актив на млади“), ВОДА плус – Штип,
Здружение на мултиетничко општество за човекови права –
Штип, а и во рамките на средните училишта работат – со различен
интензитет на спроведување на активности во секое –
средношколски организации.
o Култура и забава
 Најголем дел од младите во Штип (повеќе од половината – 60% –
според анкетното истражување од 2010г.), своето слободно време
најчесто го поминуваат со друштво по кафулиња и гледање
телевизија, додека многу мал дел (10%) – со културни активности,
или на пр. во волонтирање во младински организации (10%).
 Младите во Штип демонстрираат ниско ниво на културна
комуникација (не само од аспект на градење на културни
вредности и вкус за уметност како публика и креатори на
уметност, но, многу повеќе од аспект на културно однесување и
изграденост на личноста).
 Културни настани и манифестации се организираат во доволен
број во Штип: покрај различните програми кои културните
институции редовно ги реализираат (театарски претстави,
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литературни читања, промоции на книги, изложби и сл.), постојат
и неколку манифестации кои традиционално се организираат
секоја година, како на пример „Штипско Културно Лето“ (О.
Штип), „Макфест“ – Фестивал на забавни мелодии (О. Штип и
Центар за култура), Џез фестивал, Денови на поезијата (Дом на
млади) и други. Клучно прашање е – дали младите се
информираат на соодветен начин за овие настани, а секундарно,
но исто толку значајно – како младите се мотивираат да ги
посетуваат овие настани?
Во Штип постојат неколку институции кои работат во областа на
културата: Центарот за култура „Ацо Шопов“ – Штип (во рамки
на кој работат Домот на културата и Народниот театар),
Националната Библиотека Установа „Гоце Делчев“ – Штип, Музеј
на град Штип и Дом на млади – Штип, од кои повеќето имаат на
располагање различни објекти и локации кои се користат за
организирање на различни настани. Истите нудат различни
содржини, додека трендот на посетност на тие настани од страна
на младите кој се чини дека можеби во последните неколку
години е за нијанса зголемен, сепак не е на задоволително ниво.
Дополнително, постојат и здруженија на граѓани кои се
занимаваат со промоција на културата, литературата и уметноста,
како на пр. Литературниот клуб „Искра“, Капсула Култура и
други.
Во градот Штип има доволен број на места за забава (кафе барови,
ноќни клубови и дискотеки), но истите не нудат разнолика понуда
за дружење и социјализација од една страна, а од друга –
произлегува дека веројатно придонесуваат кон несоодветно
однесување на младите и креирање на навики кои не се здрави.

o Спорт и рекреација
 (Според анализата на анкетирањето од 2010г.), Спортските
активности (кои сепак се застапени со само 14%) се втората
опција со која младите го пополнуваат своето слободно време, со
тоа што девојките во поголем број од машките го поминуваат
слободното време во кафулиња и во гледање на телевизија, додека
машките многу почесто своето слободно време го поминуваат во
спортски активности.
 Во Штип нема услови за професионално занимавање со спорт, од
аспект на капацитетите на спортските клубови за вклучување на
сите оние млади кои се заинтересирани и трошоците на секој
поединец за занимавање со спортови. Во Штип функционираат
десетна спортски клубови (за борење, кошарка, фудбал, ракомет...
за мажи и жени). Исто така, во Штип функционира и
Планинарското друштво „Лисец“.
 Општина Штип ги поддржува спортските клубови и издвојува
средства за реализација на нивни активности.
 Во О. Штип има многу спортски објекти и терени каде младите
може рекреативно да се бават со различни спортови: спортски
сали во основните и средните училишта (скоро сите училишта
имаат затворени сали, како и игралишта на отворено); Салата на
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Универзитетот „Гоце Делчев“; Градскиот стадион (под
ингеренции на ЛС на О. Штип и ФК Брегалница); Пинг-понг сала;
Отворен базен кој работи на лето (приватно); Тениски игралишта
(приватно); „Џексон“ (приватно игралиште); Теретани и фитнес
сали (приватни). Иако поголем дел од досега наброените објекти
не се во приватна сопственост, сепак за еден голем дел од нив,
користењето се наплаќа, што можеби дополнително го ограничува
интересот за рекреирање со спортски активности кај младите. Се
чини дека бесплатни за користење се единствено маалските
(повеќенаменски) игралишта, но истите не се одржувани редовно
и не се во употреба во зимскиот период.
Масовните спортови не се практикуваат во Штип.

o Здравство
 На здравјето на младите треба да се обрати посебно и должно
внимание, особено и поради фактот дека самите млади (според
истражувањата) ги сметаат за најголеми и најприоритетни за
решавање на проблемите од оваа област: зависностите од алкохол,
дроги и пушење. Во контекст, би требало да се спомне и
растечкиот проблем на користење на Интернет од страна на
младите, а коешто се’ уште не се идентификува како „зависност“
кај нас. (Во контекст, технологијата може и да е позитивна до
одреден степен, но очигледно е дека негативно влијае врз
нормалниот развој на младите кои почнуваат да живеат во
„нереален“ свет на фејсбук, социјализацијата во голема мерка е
пренесена на Интернет – FB, skype, msn – со исклучок на времето
за „чаршија“ – пред и по училиште – на кафе...)
 Во Штип има голем број на здравствени институции (јавни и
приватни) кои имаат капацитет да ги опфатат сите млади, но
недостигаат бесплатни СОС линии за одредени проблеми, сервиси
за бесплатни совети, како и можности за бесплатни медицински
услуги. Мал број на здруженија на граѓани нудат вакви услуги за
млади (Младински Клуб – Штип работи на Програма за
намалување на штети од злоупотреба на дроги кај интравенски
корисници, а исто така, спроведува и Доброволно и доверливо
советување и тестирање за ХИВ, кои се дел од Националната
програма на Министерството за здравство), додека повеќето ЗГи
кои работат во областа здравство спроведуваат информативни и
едукативни активности во насока на превентивно делување.
o Квалитет на живеење
 Сите млади немаат исти услови за развој и социјализација во
општеството. Во текот на процесот на креирање на ЛСМ
издвоивме три (3) посебни групи на маргинализирани млади на
кои сметаме дека им е потребна поддршка за зголемено учество:
млади со посебни потреби, млади од рурални средини и млади
Роми.
 Нема многу институции кои ги згрижуваат младите со посебни
потреби и нивниот капацитет е ограничен. Всушност, постојат две
установи кои ги згрижуваат и младите со посебни потреби:
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Државното средно училиште за образование и рехабилитација
„Искра“ и Дневниот центар за деца со посебни потреби при
Центарот за социјална работа – Штип. Сепак, со оглед на
капацитетот и можностите, се чини дека ова не е доволно за
опслужување на потребите на град со волкав број на жители.
Дополнителен проблем е што младите со посебни потреби имаат
многу малку можности за социјализација со останатите млади.
Најголем проблем за младите од руралните средини е нивната
ограничена можност за користење на истите услуги и можности
кои ги имаат на располагање младите од градот...
За подобрување на животот на Ромите, во контекст со Декадата за
инклузија на Ромите, се прави многу на национално ниво. Дури и
ЛС на О. Штип помага на локално ниво, а постојат и повеќе ЗГи
кои работат на решавање на проблемите на Ромите. Сепак,
проблемите од типот на злоупотребата на дроги (главно
инхаланти) меѓу децата Роми, питачењето, земањето замав на
сивата економија и сл., налагаат во оваа Стратегија да обратиме
дополнително внимание на проблемите и потребите и на младите
Роми.

Секако дека приоритетите издвоени во оваа Стратегија не ги опфаќаат сите
сегменти на живеење на младите. Сепак, со оглед на тоа дека многу области се
опфатени со – дури и примарна – дејност на некои од институциите во
Општината, и според препораките од сите спроведени истражувања и
спроведени процеси, оваа Стратегија ќе биде реална и остварлива и ќе влијае
кон подобрување на општата состојба на младите во Штип во колку се
концентрира на само неколку клучни области/приоритети.
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КРАТОК ПРЕГЛЕД
„Локалната стратегија за млади на О. Штип на кратко“
Процесот за креирање на Локалната стратегија за млади на О. Штип за 2011 –
2015 год. е финализиран во рамки на проектот на Коалицијата на младински
организации СЕГА „Креирање на локални младински стратегии“ во периодот
од јануари до декември 2010 година, во чијашто реализација, покрај други девет
општини, се вклучи и Општина Штип. При креирањето на ЛСМ беа земени
предвид и резултатите од претходно спроведениот – но не и завршен процес –
за креирање на ЛСМ од страна на Општина Штип и Младински Клуб – Штип.
Оваа организација, како организација-членка на Коалицијата СЕГА се вклучи и
при фацилитирањето на ЛСМ 2011 – 2015.
Целна група на ЛСМ на О. Штип 2011 – 2015 се младите на возраст од 15 – 30
години, која е во согласност со дефиницијата за млади од Националната
стратегија за млади на РМ.
Локалната стратегија за млади на О. Штип за периодот 2011 – 2015 година се
стреми кон подобрување на животот на младите во Штип, со визија дека
„младите во Општина Штип се здрави, креативни, вредни и среќни луѓе, кои се
основната движечка сила на сите позитивни промени во Општината.“
При земање предвид на повеќе истражувања за проблемите и потребите на
младите во Штип, Стратегијата се концентрира на неколку приоритетни
области, кои се разгледувани и низ призмата на осумте приоритетни области
утврдени со НСМ:
1- култура
2- квалитет на живеење – спорт,
3- квалитет на живеење – маргинализирани млади, и
4- здравство и превенција – пораст во појавата на зависности меѓу
младите.
Во рамки на Стратегијата, понудени се различни предлози и можности за
решенија на главните проблеми во рамките на овие четири приоритети, како и
разработен план што се предлага да се реализира во текот на првата, 2011
година.
Главните цели по сите приоритети се однесуваат на активно вклучување на сите
засегнати страни заради подобрување на општата положба на младите во Штип
преку решавање на нивните приоритетни проблеми и вклучување на младите во
процесите на одлучување за прашања кои нив ги засегаат.
Локалната стратегија за млади на О. Штип е составена врз основа на повеќе
истражувања, и средби за планирање и пишување на истата – процес во кој се
вклучија повеќе од 500 лица4, претставници од различни институции и
организации и многу, многу млади.

4

Во оваа бројка се вклучени и учесниците во активностите за истражување на состојбите
спроведени во 2010 година (анкетирање, фокус групи).
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Ц Е Л НА СТРАТЕГИЈАТА
„Подобрување на животот на младите во Општина Штип.“

Визија:
Младите во Општина Штип се здрави, креативни,
вредни и среќни луѓе. Тие се основната движечка сила
на сите позитивни промени во Општината.

Мисија:
Активно вклучување на сите засегнати страни заради
подобрување на општата положба на младите во Штип преку
решавање на нивните приоритетни проблеми и вклучување на
младите во процесите на одлучување за прашања кои нив ги
засегаат.

Приоритетни области на делување во периодот од следните
пет години во О. Штип:
 култура,
 квалитет на живеење – спорт,
 квалитет на живеење – маргинализирани
млади, и
 здравство и превенција – пораст во
појавата на зависности меѓу младите.
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ПРИОРИТЕТИ
1. Приоритет КУЛТУРА
1. Цел на приоритетот: Да се допринесе во процесот на културно
изградување на младите преку нивно активно вклучување како
креатори и консументи на културата во Штип.
1.1. Специфична цел 1: Да се придонесе кон зголемување на
информираноста на младите за одржување на културно-уметнички
настани и манифестации.
1.1.1. Стратегија 1: Воспоставување на систем за подобрување на
информирањето на младите во рамки на образовните институции;
1.1.2. Стратегија 2: Спроведување на активности за искористување на
сите расположливи медиуми (печатени и електронски) на
најсоодветен начин за да се осигури дека пораките и информациите
ќе стигнат до целната публика – млади.
1.2. Специфична цел 2: Да се поттикне учеството на младите во креирање
на културата.
1.2.1. Стратегија 1: Воспоставување и реализирање на Програми за
волонтери во институциите што работат во областа на културата во
Штип;
1.2.2. Стратегија 2: Обезбедување поддршка на формални и неформални
младински групи за реализација на културни иницијативи.
1.3. Специфична цел 3: Да се овозможат услови за дополнителна
мотивација на слободно изразување на креативните потенцијали на
младите.
1.3.1. Стратегија 1: Обезбедување и уредување на соодветен простор
(физички простор)/место за развивање на креативните потенцијали
на младите;
1.3.2. Стратегија 2: Охрабрување на младите за слободно изразување на
креативноста преку редовно распишување на конкурси од областа
на уметноста и обезбедување на стипендија за талентиран ученик за
поддршка на неговото/нејзиното понатамошно изградување на
годишно ниво.
1.4. Специфична цел 4: Интегрирање на културните и уметничките
вредности помеѓу младите луѓе.
1.4.1. Стратегија 1: Воспоставување на тесна соработка помеѓу
културните и образовните институции со цел овозможување на
подобар пристап на младите до креаторите на културата на локално
ниво.
1.4.2. Стратегија 2: Градење на културните вредности кај младите преку
превземање на соодветни акции во рамки на образовните
институции почнувајќи уште од најмала возраст.
1.4.3. Стратегија 3: Покренување на иницијатива за организирање на
кино премиери.
1.4.4. Стратегија 4: Покренување на иницијaтива за сеопфатно
опфаќање на темата „етичко и културно однесување“ во рамки на
класните часови во основните и средните училишта.
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Приоритет 2. КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ – СПОРТ
2. Цел на приоритетот: Да се обезбедат услови за масовна вклученост на
младите од Штип во спортско-рекреативни активности.
2.1. Специфична цел 1: Да се подобрат условите за спорт и рекреација за
младите.
2.1.1. Стратегија 1: Реновирање на постоечки спортски капацитети (сали
во училиштата, игралишта на отворено/маалски игралишта);
2.1.2. Стратегија 2: Рестартирање на стрелиштата;
2.1.3. Стратегија 3: Изградба на нови објекти/локации (скејт-парк, трим
патеки, затворен базен, велосипедска патека, куглана...).
2.2. Специфична цел 2: Да се поттикнат младите за вклучување во
спортски активности.
2.2.1. Стратегија 1: Организирање на настани или турнири од масовен
карактер кои ќе бидат популарни (пр: „сите на ролери“, „tour’de
Shtip”);
2.2.2. Стратегија 2: Регрутација на што повеќе млади во постојните
спортски клубови;
2.2.3. Стратегија 3: Поттикнување на натпреварувачкиот дух кај
младите (пр. организирање на натпревари, доделување на награди и
стипендија на годишно ниво, и сл).
2.3. Специфична цел 3: Остварување на ефикасна соработка помеѓу
спортските работници, бизнис секторот и локалната власт во насока
на зајакнување на капацитетите за поддршка на активно
занимавање на младите со спорт.
2.3.1. Стратегија 1: Воспоставување на редовна комуникација меѓу
засегнатите страни;
2.3.2. Стратегија 2: Организирање на локални настани за прибирање на
средства.

Приоритет 3. КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ - МАРГИНАЛИЗИРАНИ МЛАДИ
3. Цел на приоритетот: Да се поддржи процесот на вклопување и
социјализирање на маргинализираните групи млади5 во општеството.
3.1. Специфична цел 1: Да се подигне свеста на јавноста за потребите на
маргинализираните млади и намалување на стигматизацијата
и/или игнорантскиот однос кон нив.
3.1.1. Стратегија 1: Спроведување на кампањи за информирање на
граѓаните за животот на маргинализираните млади и нивните
потреби;
5

Во групата „маргинализирани млади“ за Штип се земени предвид следните 3 категории: млади
од рурални средини, млади Роми и млади со посебни потреби.
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3.1.2. Стратегија 2: Организирање на забавни настани за целата млада
популација со посебно внимание на обезбедување на присуство и на
маргинализираните млади заради пружање на дополнителна
можност за нивна социјализација;
3.1.3. Стратегија 3: Вклучување на маргинализираните млади во
активности за одбележување на посебни датуми (домашни и
меѓународни, како на пр. 12ти Август – Светскиот ден на младите),
како учесници, но и како организатори на одредени активности.
3.2. Специфична цел 2: Да се обезбеди поддршка на младите со посебни
потреби во нивното надградување и социјализација.
3.2.1. Стратегија 1: Спроведување на истражување за проблемите и
потребите на младите со посебни потреби и планирање на
активности за подобрување на нивниот живот;
3.2.2. Стратегија 2: Спроведување на волонтерска програма за помош
при совладување на вештини и знаења за млади со посебни потреби
преку спроведување на домашни посети во нивните семејства;
3.2.3. Стратегија 3: Воспоставување на традиција за одбележување на
3ти Декември – Денот на лицата со хендикеп преку спроведување на
координирана акција во која ќе се вклучат сите засегнати страни во
Општината (институции, младински организации, други здруженија
на граѓани, семејства на лица со посебни потреби, лица со посебни
потреби);
3.2.4. Организирање на посети заради заеднички активности од страна
на ученици – средношколци во центрите за згрижување на деца и
млади со посебни потреби по различни поводи.
3.3. Специфична цел 3: Да се овозможат приближно еднакви услови за
младите од руралните средини за социјализација, културно
изградување, спорт и рекреација.
3.3.1. Стратегија 1: Спроведување на истражување за проблемите и
потребите на младите од руралните средини и планирање на
активности за подобрување на нивниот живот;
3.3.2. Стратегија 2: Покренување на иницијатива за организирање на
редовен и достапен (од финансиски аспект) јавен превоз;
3.3.3. Стратегија 3: Запознавање на младите од градот со убавините на
селските средини преку редовно организирање на осмислени посети
од страна на младите од руралните средини;
3.3.4. Стратегија 4: Организирање на културни, едукативни и
информативни настани за млади во руралните средини.
3.4. Специфична цел 4: Спроведување на активности за подобрување на
животот на младите Роми во О. Штип.
3.4.1. Стратегија 1: Спроведување на истражување за проблемите и
потребите на младите Роми;
3.4.2. Стратегија 2: Развивање на Акционен план за подобрување на
аспектите од животот на младите Роми во Штип согласно со
приоритетните
критични
области
регистрирани
преку
истражувањето;
3.4.3. Стратегија 3: Спроведување на конкретни активности предвидени
со Акциониот план.
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Приоритет 4. ЗДРАВСТВО И ПРЕВЕНЦИЈА - ПОРАСТ ВО ПОЈАВАТА НА ЗАВИСНОСТИ
4. Цел на приоритетот: Да се влијае кон подигање на свеста на младите за
создавање на здрави животни навики, особено преку ставање акцент на
штетните последици од користење на алкохол, дрога и цигари.
4.1. Специфична цел 1: Да се влијае кон подигање на свеста на младите
за штетните последици од алкохолот, пушењето и дрогата со цел
превенција од создавање на нови зависници.
4.1.1. Стратегија 1: Спроведување на превентивни програми – едукација
за превенција на болестите на зависност – во рамки на училиштата;
4.1.2. Стратегија 2: Спроведување на кампањи за поддршка на
имплементација на закони насочени кон превенција на девијантните
појави;
4.1.3. Стратегија 3: Остварување на соработка со локалните медиуми
заради намалено емитување на реклами, филмови и спотови за
цигари и алкохол.
4.2. Специфична цел 2: Да се иницира процес за создавање на здрави
животни навики меѓу младите (преку промоција на мотото „во
здраво тело – здрав дух“).
4.2.1. Стратегија 1: Организирање и спроведување на локални
кампањи/проекти и активности за промоција на здрави животни
навики кај младите (спортски и рекреативни активности, здрава
исхрана, редовно вршење на здравствени прегледи)...;
4.2.2. Стратегија 2: Едукација на младите за сексуално преносливите
болести и обезбедување на поголема достапност на заштитните
средства;
4.2.3. Стратегија 3: Организирање на клубови за одвикнување од
пушење на млади според постојни успешни модели кои се
применуваат во соседните држави;
4.2.4. Стратегија 4: Спроведување на постојана кампања за
ослободување од зависноста од Интернет;
4.2.5. Стратегија 5: Промоција на волонтерството меѓу младите во
Штип како стил на живеење со акцент на придобивките од
волонтирањето;
4.2.6. Стратегија 6: Редовно организирање и спроведување на кампањи
за развивање на свеста на младите за заштита на животната средина;
4.2.7. Стратегија 7: Претставување на педагошко-психолошката служба
во училиштата како пријателски сервис на младите;
4.2.8. Стратегија 8: Поддршка на младите за полесно надминување на
емотивните проблеми и проблеми предизвикани од различни
стресови.
4.3. Специфична цел 3: Да се иницира систематско пренасочување на дел
фондовите создадени од даноците за цените на алкохолот и цигарите
во фондови за поддршка на младински иницијативи.
4.3.1. Стратегија 1: Формирање на лоби група на локално ниво која ќе
работи кон привлекување на поддржувачи на иницијативата и ќе
планира активности за постигнување на целта на национално ниво
во иднина.
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АКЦИОНЕН ПЛАН

ЗА

2011 ГОДИНА

„Како да ги постигнеме заедничките цели?
- Акционен план 2011 – рамка за акција“

Предвидените активности се однесуваат само на 2011 година, додека
активностите за следните 4 години, кои ќе се надоврзат на овој план, Работната
група за спроведување на ЛСМ треба да ги предвиди соодветно со оваа
стратегија.
При разгледување на акциониот план треба да се земе предвид дека еден дел од
активностите треба да започнат да се реализираат во текот на 2011 година, со
тоа што станува збор за иницирање на процеси на соработка и координација на
сите засегнати страни кои во иднина (преку реализација на ЛСМ во текот на
следните години) ќе допринесат за остварување на специфичните цели.
Најголемиот дел од овие активности ќе се повторуваат и надополнуваат во текот
на следните години од имплементација на стратегијата.
Оние стратегии кои ќе започнат да се реализираат по истекот на 2011 година се
вметнати во планот за да може да се следи логичниот редослед на стратегијата,
но не се детално обработени. Истите се означени со закосен текст.
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Приоритет – КУЛТУРА
Цел на приоритетот: Да се допринесе во процесот на културно изградување на младите преку нивно активно вклучување како креатори и
консументи на културата во Штип.
Очекуван
Временска
Цели и стратегии
Конкретни активности
резултат
Индикатор
рамка
Кој? - реализација
Специфична цел 1: Да се придонесе кон зголемување на информираноста на младите за одржување на културно-уметнички настани и манифестации
- број на
Јануари – Јуни
- образовни институции
- организирање на 3 средби на директори - организирани
Стратегија 1:
- РГ за ЛСМ
најмалку 2 средби
Воспоставување на систем за од образовни институции заради
одржани средби/ 2011
утврдување на тековна состојба и
- обезбедени
подобрување на
записници
планирање на конкретни акции
најмалку по 1
информирањето на младите
- број на
- ангажирање на 10 волонтери –
волонтер во секоја
во рамки на образовните
вклучени
ученици/студенти кои ќе се грижат за
образовна инст.
институции
волонтери
прибирање и редовно и навремено
- најмалку 2 веб
- број на веб
поставување на информации на
страни на обр.
страници на
институции што ќе
обр. институции
соодветните места во обр.институции
воведат посебен дел - број на
- дополнување на веб страниците на
за информирање од огласни табли
образовните институции (кои ги имаат)
овој вид
- поставување на огласни табли (онаму
- огласни табли во
каде нема) и одредување на места за
сите образовни
дистрибуција на печатени материјали
институции
(овие места ќе се користат и за
- број на прибрани
прибирање на мислења и коментари од
младите во однос на интерес за различни коментари и
мислења од млади
содржини)
Февруари – Јуни
- граѓански
- креирана
(Во 2011 година ќе се воспостави веб
- креирана веб
Стратегија 2: Спроведување
2011
организации
функционална
страница за информирање на младите
страница
на активности за
- РГ за ЛСМ
веб страница
за овој вид на настани, додека по 2011 ќе - ажурирање на
искористување на сите
- број на
се планираат и други активности во
информациите на
расположливи медиуми
објавени
соработка со медиумите.)
веб страницата на
(печатени и електронски) на
информации на
седмична основа
најсоодветен начин за да се
- креирање и поставување на веб
седмична основа
- промовирана веб
осигури дека пораките и
страницата

информациите ќе стигнат до
целната публика – млади

- ангажирање на тим од 15 волонтери за
собирање на информациите и редовно
ажурирање на веб страницата
- промоција на веб страницата меѓу
младите во Штип

страницата

Специфична цел 2: Да се поттикне учеството на младите во креирање на културата.
- организирани
- организирање на 3 средби со
Стратегија 1:
најмалку 2
претставници од институциите заради
Воспоставување и
заеднички средби
реализирање на Програми за промоција на законот за волонтерство и
- организирани
можностите, и утврдување на интересот
волонтери во институциите
најмалку 2
за вклучување на волонтери во
што работат на областа на
поединечни средби
институциите
културата во Штип
- организирање на поединечни средби во во 2 различни инст.
- донесени одлуки
секоја институција посебно заради
Во текот на 2011 година ќе
за спроведување на
утврдување на можностите за
се спроведе подготвителен
процес за промоција на
спроведување на програми за волонтери
програми за
законот за волонтерство и
и проценка на потреби за волонтери
волонтери во
подготвување на програми
- спроведување на процеси за планирање најмалку 2 инст.
за волонтери, кој ќе биде
на програми за волонтери во
- направена
фацилитиран од страна на
институциите
најмалку 1 програма
граѓански организации,
- распишување на огласи за прием на
за волонтери во 1
додека од 2012 година ќе се
волонтери
институција
- распишан оглас за
започне со спроведување на
прием на волонтери
истите за што ќе бидат
одговорни соодветните
институции.

- број на посети
на веб
страницата

- број на
организирани
средби
- број на
работни средби
за планирање на
програми по
институција
- број на
развиени
програми
- број на
усвоени
програми во
инст.
- број на
распишани
огласи и број на
огласени
волонтерски
позиции
- број на
примени
волонтери

Јануари –
декември 2011

- граѓански
организации
- институции од област
на култура
- РГ за ЛСМ
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Стратегија 2:
Обезбедување поддршка на
формални и неформални
младински групи за
реализација на културни
иницијативи

Активности за спроведување на оваа
стратегија ќе започнат да се
реализираат од 2012 година
(идентификување на формални и
неформални младински групи;
утврдување на нивни потреби за
поддршка – ментортво, едукација,
финансирање; обезбедување на
поддршка од страна на институции од
област на културата, бизнис сектор и
други потенцијални донатори и
поддржувачи; реализација на
иницијативи на формални и неформални
младински групи)

Од 2012

Специфична цел 3: Да се овозможат услови за дополнителна мотивација на слободно изразување на креативните потенцијали на младите
- бр. на средби
- истражување на можностите (за
мај – декември
- РГ за ЛСМ
- направено
Стратегија 1:
меѓу засегнати
обезбедување на соодветен простор)
2011 год.
- Општина Штип
мапирање
Обезбедување и уредување
страни
- обезбедување на простор
- Совет на млади
- обезбеден
на соодветен простор
- број на
- регулирање на ингеренции (кој легално соодветен простор
- младински
(физички простор)/место за
разгледани
може да ја превземе обврската) за
организации
- регулирани
развивање на креативните
објекти
менаџирање на програмата
ингеренциите за
потенцијали на младите
- произведени
менаџирање на
документи во
програмата
процесот
(записници,
(Во 2011 година ќе се покрене
решенија и
иницијативата и ќе се обезбеди
одлуки...)
просторот, додека од 2012 ќе се работи
на планирање и спроведување на
активности за опремување и
профункционирање)
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Стратегија 2:
Охрабрување на младите за
слободно изразување на
креативноста преку редовно
распишување на конкурси од
областа на уметноста и
обезбедување на стипендија
за талентиран ученик за
поддршка на
неговото/нејзиното
понатамошно изградување
на годишно ниво

- организирање на 4 средби меѓу
институциите/организациите задолжени
за имплементација
- анализа на тековната состојба и
утврдување на идните потреби (број на
распишани конкурси и видови од страна
на инст./орг. поединечно, редовност на
спроведување...)
- планирање на идни активности
- реализација на плановите во рамки на
поединечните инст./орг.

- одржани најмалку
2 средби меѓу
засегнатите страни
- направена анализа
и извештај
- донесени најмалку
5 одлуки за
распишување
конкурси (од
различни инст./орг.)
- распишани и
спроведени
најмалку 5 конкурси

- број на
организирани
средби
- извештај од
спроведена
анализа
- донесени
одлуки за
распишување
конкурси/
/стипендија
- бр. распишани
конкурси во
текот на
2011/број на
новововедени/
- бр.- наградени/
/стипендирани

Специфична цел 4: Интегрирање на културните и уметничките вредности помеѓу младите луѓе
- одржани најмалку - број на
- организирање на средби меѓу
Стратегија 1:
2 средби
одржани средби
засегнатите институции и организации
Воспоставување на тесна
подготвен
и
- број на
соработка помеѓу културните (образование и култура)
потпишан
инст./орг.
и образовните институции со - потпишување на меморандум за
меморандум за
потписници на
соработка
цел овозможување на
соработка
меморандумот
- изработка на програма за организирани - изработена
подобар пристап на младите
за соработка
посети на ученици во културни
до креаторите на културата
програма – листа на - број на
на локално ниво
институции за 2011 год. (посета на
настани за
планирани
манифестации и настани, предавања,
организирани
настани/бр. на
реализирани
запознавање со институцијата и работата посети од ученици
- организирани
настани
таму...)
по
една
најмалку
- број на посети
- редовно спроведување на посети од
посета
од
ученици
од ученици/број
ученици во културни институции
од секое ОУ и СОУ на ученици
во културни инст.

јануари – декември
2011

- РГ за ЛСМ
- образовни институции
- граѓански
организации
- О. Штип

Јуни – декември
2011

- РГ за ЛСМ
- образовни институции
- инст. од област на
културата
- граѓански
организации
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Стратегија 2:
Градење на културните
вредности кај младите преку
превземање на соодветни
акции во рамки на
образовните институции
почнувајќи уште од најмала
возраст
Стратегија 3:
Покренување на иницијатива
за организирање на кино
премиери

Стратегија 4:
Покренување на иницијaтива
за сеопфатно опфаќање на
темата „етичко и културно
однесување“ во рамки на
класните часови во
основните и средните
училишта

Активности за спроведување на оваа
стратегија ќе започнат да се
реализираат од 2012 година (средби меѓу
засегнати страни; планирање на
соодветни активности за деца и
родители; спроведување на активности
/интересни презентации, организирани
посети на културни манифестации;
организирање на специјални настани за
деца, и сл.)
- истражување на поблемот „зошто нема
кино во Штип?“
- организирање на 2 средби со засегнати
страни и донесувачи на одлуки заради
планирање на соодветно решение што ќе
се спроведе од 2012 со краен резултат –
обезбедување на кино во Штип

Активности за спроведување на оваа
стратегија ќе започнат да се
реализираат од 2013 година
(активности од типот:
идентификување можности за
спроведување; покренување на
иницијатива за дополнителна програма
во формалното образование, и сл.)

Од 2012

- одржани најмалку
2 средби
- донесена одлука за
решавање на
проблемот

- извештај од
истражувањето
- број на
одржани средби
- број на
предлози за
решавање на
проблемот
- одлука за идни
активности

Мај – декември
2011

- ЛС на О. Штип
- Совет на млади
- РГ за ЛСМ
- бизнис сектор

Од 2013
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Приоритет – КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ / СПОРТ
Цел на приоритетот: Да се обезбедат услови за масовна вклученост на младите од Штип во спортско-рекреативни активности.
Очекуван
Временска
Цели и стратегии
Конкретни активности
резултат
Индикатор
рамка
Кој? - реализација
Специфична цел 1: Да се подобрат условите за спорт и рекреација за младите.
- најмалку 4
- мапирање на постојната ситуација и
Стратегија 1:
одржани состаноци
анализа
Реновирање на постоечки
на О. Штип заради
- правење на планови за унапредување
спортски капацитети (сали
планирање на
во училиштата, игралишта на - организирање на 4 средби со
активностите
претставници од урбани заедници и
отворено/маалски
- подготвен
млади за подобрување на условите на
игралишта)
извештај за
маалските игралишта и редовно
постојната
одржување
ситуација со
- утврдување на распоред за реновирање постоечките
спортски
на потребните места и поделени
капацитети
одговорности
- организирани
- спроведување на постапка за
најмалку
4 средби
реновирање на најмалку 2 постоечки
со УЗ и млади
спортски капацитети во 2011
- утврден распоред

за реновирање и
поделени
одговорности
- реновирани
најмалку 2
постоечки спортски
капацитети

Стратегија 2:
Рестартирање на
стрелиштата

Оваа стратегија ќе започне да се
реализира од 2012 година
(идентификување на постојни
можности, потреби, активирање,
промоција и сл.)

- број на
одржани
состаноци и
средби
- извештај за
ситуацијата
- број на
вклучени
урбани
заедници и
млади
- план за
реновирање на
постоечки
спортски
капацитети во
текот на
следните 5 год.
- број на
реновирани
постојни
спортски
капацитети

Март – декември
2011

- О. Штип
- Совет на млади
- РГ за ЛСМ
- урбани заедници
- образовни институции

Од 2012
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Стратегија 3:
Изградба на нови
објекти/локации (скејт-парк,
трим патеки, затворен базен,
велосипедска патека,
куглана...)
Во текот на 2011 година ќе
се спроведе подготвителен
процес за одредување
приоритети и обезбедување
на финансиски средства за
дел од нив, додека во
следните години ќе се
продолжи со прибирање
средства и изградба на овие
објекти/локации.

- организирање на 2 средби со засегнати
страни заради одредување на 3
приоритетни објекти /вид/ кои
недостигаат
- спроведување на процеси за
обезбедување на потребни дозволи и
средства за изградба на 3 нови објекти

- одржани 2 средби
- одредени
приоритети
- започнати процеси
за обезбедување на
дозволи
- обезбедени
финансиски
средства за
најмалку 2 нови
објекти

Специфична цел 2: Да се поттикнат младите за вклучување во спортски активности.
- организирање на средби на засегнатите - организирани
Стратегија 1:
страни заради планирање на фреквенција најмалку 3
Организирање на настани
на одржување на настани на годишно
заеднички средби
или турнири од масовен
ниво и обезбедување на поддршка на
- направен план за
карактер кои ќе бидат
постојните и воведување на нови
одржување на
популарни (пр: „сите на
популарни настани/турнири од масовен
настани/турнири од
ролери“, „tour’de Shtip”)
карактер
масовен карактер на
- обезбедување на средства за одржување годишно ниво
- обезбедени
на 2 нови настани
средства
- одржување на 2 настани/турнири во
- одржани 2
2011
настани/турнири од
масовен карактер

- број на средби
- број на
обезбедени
дозволи
- сума
обезбедена за
изградба на
нови објекти

Март – декември
2011

- ЛС на О. Штип
- Совет на млади
- граѓански
организации
- бизнис сектор

- број на
организирани
средби
- план за
одржување на
турнири од
масовен
карактер во
Штип
- вкупен износ
на обезбедена
финансиски
средства

Март – декември
2011

- институции
(образовни инст.,
спортски и граѓански
организации)
- РГ за ЛСМ
- ЛС на О. Штип
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Стратегија 2:
Регрутација на што повеќе
млади во постојните
спортски клубови

Стратегија 3:
Поттикнување на
натпреварувачкиот дух кај
младите

Во текот на 2012 година ќе се спроведе
истражување за опфатеноста на млади
во спортските клубови и спортските
клубови и ЛС на О. Штип ќе планираат
стратегии за соодветно зголемување на
нивниот број што ќе се реализираат во
следните 3 години.
Оваа стратегија ќе започне да се
реализира од 2013 година (преку
активности од типот: организирање на
натпревари, доделување на награди и
стипендија на годишно ниво, и сл.)

- број на
одржани
настани/турнири
- број на
учесници на
одржани
настани/турнири
Од 2012

Од 2013

Специфична цел 3: Остварување на ефикасна соработка помеѓу спортските работници, бизнис секторот и локалната власт во насока на зајакнување на
капацитетите за поддршка на активно занимавање на младите со спорт.
Септември –
- РГ за ЛСМ
Стратегија 1:
- организирање на редовни (1 во 2
- одржани 2 средби
- број на
- ЛС на О.Штип и
Воспоставување на редовна
месеци) средби на засегнатите страни
одржани средби декември 2011
Совет на млади
комуникација меѓу
- бр на учесници
- спортски клубови и
засегнатите страни
- извештаи и
граѓански здруженија
заклучоци
- број на
- одржани 4 средби
- организирање на еден годишен настан
Септември –
- РГ за ЛСМ
Стратегија 2:
учесници
за организирање на
за прибирање на средства за
ноември 2011
- ЛС на О.Штип и
Организирање на локални
- вкупна сума на
настанот
имплементација на активности
Совет на млади
настани за прибирање на
- одржан настан за
предвидени со овој АП (АП за спорт од
- спортски клубови и
средства.
донирани
прибирање средства средства
ЛСМ)
граѓански здруженија
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Приоритет – КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ / МАРГИНАЛИЗИРАНИ МЛАДИ
Цел на приоритетот: Да се поддржи процесот на вклопување и социјализирање на маргинализираните групи млади6 во општеството.
Очекуван
Временска
Цели и стратегии
Конкретни активности
резултат
Индикатор
рамка
Кој? - реализација
Специфична цел 1: Да се подигне свеста на јавноста за потребите на маргинализираните млади и намалување на стигматизацијата и/или игнорантскиот
однос кон нив.
(Во 2011 година ќе се спроведе процесот - одржани најмалку - број на
Стратегија 1:
Септември –
- РГ за ЛСМ
организирани
4 средби за
Спроведување на кампањи за за планирање на кампањата и ќе се
декември 2011
- ЦСР
средби
планирање и
започне со прибирање на средства,
информирање на граѓаните
- ЛС
- број на
додека самата кампања ќе се реализира организирање на
за животот на
- медиуми
подготвени и
кампања
во 2012 година во период кога ќе се
маргинализираните млади и
доставени
- подготвен и
соберат сите предвидени средства за
нивните потреби.
предлог
доставен предлог
истата.)
проекти/барања
проект за
за финансиска
финансирање на
- организирање на состаноци за
поддршка
кампањата
планирање на кампања
- обезбедување на средства
Активности за спроведување на оваа
Стратегија 2:
Од 2012
стратегија ќе започнат да се
Организирање на забавни
реализираат од средината на 2012
настани за целата млада
година (средби помеѓу засегнати страни
популација со посебно
внимание на обезбедување на и организатори на забавни настани,
присуство и на
планирање на соодветни начини за
маргинализираните млади
информирање и мотивирање на
заради пружање на
маргинализираните млади да
дополнителна можност за
учествуваат, дистрибуција на
нивна социјализација
информации до маргинализираните
млади и следење на нивното присуство).

6

Во групата „маргинализирани млади“ за Штип се земени предвид следните 3 категории: млади од рурални средини, млади Роми и млади со посебни потреби.

27

Стратегија 3:
Вклучување на
маргинализираните млади во
активности за одбележување
на посебни датуми (домашни
и меѓународни, како на пр.
12ти Август – Светскиот ден
на младите), како учесници,
но и како организатори на
одредени активности

- координација на засегнатите страни со
цел заедничко одбележување на
Светскиот ден на младите во О. Штип
- спроведување на активности за
одбележување на денот на 12. август
2011
(Во 2011 ќе се направи обид да се
вклучат маргинализираните млади во
одбележување на Светскиот ден на
младите, додека во следните години ќе
се зголеми бројот на настани каде тие
ќе се вклучуваат.)

- одржани најмалку
2 средби за
координација и
планирање
- направена детална
агенда за денот со
поделба на
одговорости
- вклучени најмалку
10 маргинализирани
млади во
организација на
активности
- организирани
најмалку 3 различни
јавни
настани/активности
на 12.август

- број на
Мај – Август 2011
одржани средби
- план/детална
програма за
одбележување на
денот
- број на
маргинализирани
млади вклучени
во организација
на активности
- број и вид на
одржани
настани/
/спроведени
активности на
12.авг
- број на
учесници на
спроведени
настани/
/активности

- РГ за ЛСМ
- М.О. ВОДА+ и други
младински организации
- организации кои
работат со
маргинализирани
млади
- ЛС
- ЦСР
- бизнис сектор

Специфична цел 2: Да се обезбеди поддршка на младите со посебни потреби во нивното надградување и социјализација.
Активностите од оваа стратегија ќе
Стратегија 1:
Од август 2012
започнат да се спроведуваат во
Спроведување на
втората половина на 2012 год.
истражување за
проблемите и потребите на (организирање на фокус групи и анкетно
младите со посебни потреби истражување, анализа на податоци)
и планирање на активности
за подобрување на нивниот
живот.
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Стратегија 2:
Спроведување на
волонтерска програма за
помош при совладување на
вештини и знаења за млади
со посебни потреби преку
спроведување на домашни
посети во нивните
семејства

Оваа стратегија ќе започне да се
реализира во 2012 година (со тоа што,
во првата половина од годината ќе се
испланира програмата за волонтери, ќе
се регрутираат волонтери кои ќе се
обучат. Во истиот период кога ќе се
започне со обука на волонтерите, ќе се
објави и повик за семејства кои имаат
деца со посебни потреби. Волонтерите,
при крај на 2012 ќе започнат да ги
спроведуваат посетите во пријавените
семејства.)

Стратегија 3:
Воспоставување на
традиција за одбележување
на 3ти Декември – Денот на
лицата со хендикеп преку
спроведување на
координирана акција во која
ќе се вклучат сите засегнати
страни во Општината
(институции, младински
организации, други
здруженија на граѓани,
семејства на лица со посебни
потреби, лица со посебни
потреби)

- организирање и одржување на
тркалезна маса за засегнати страни
заради истражување на можностите за
заеднички настап при одбележување на
3ти Декември – Денот на лицата со
хендикеп со вклученост на сите
засегнати страни

Од 2012

- одржана средба –
тркалезна маса

- извештај со
заклучоци од
средбата
- број на
учесници/
/институции

Декември 2011

- РГ за ЛСМ
- ЛС

(Во 2011, РГ за ЛСМ ќе организира
тркалезна маса, додека во 2012 и
понатаму ќе се делува според
заклучоците и препораките од истата)
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Стратегија 4:
Организирање на посети
заради заеднички активности
од страна на ученици –
средношколци во центрите
за згрижување на деца и
млади со посебни потреби по
различни поводи.

Во 2011 само едно средно училиште ќе
спроведе активности за заедничка
работа со деца и млади со посебни
потреби за изработка на новогодишни
честитки, па врз основа на тоа
искуство, во текот на 2012 година ќе се
планира и ќе започне да се спроведуваат
слични заеднички посети и од другите
средни училишта.
- избор на 1 средно училиште
- избор на ученици кои ќе одат во посети
- обезбедување средства за работни
материјали
- организирање на посетите

- избрано 1 средно
училиште
- избрани најмалку
20 ученици
- организирана
најмалку 1 посета

- број на
направени
посети
- број на ученици
- број на
опфатени деца и
млади од
центрите за
згрижување на
деца со посебни
потреби
- број на
направени
новогодишни
честитки

Специфична цел 3: Да се овозможат приближно еднакви услови за младите од руралните средини
за социјализација, културно изградување, спорт и рекреација.
Стратегија 1:
Активностите од оваа стратегија ќе
Спроведување на
започнат да се спроведуваат во
истражување за
втората половина на 2012 год.
проблемите и потребите на (организирање на фокус групи и анкетно
младите од руралните
истражување, анализа на податоци,
средини и планирање на
планирање на активности за
активности за подобрување подобрување на животот на младите
на нивниот живот
во руралните средини)
- подготвени
Стратегија 2:
- извештаи
- истражување на постојната состојба
извештаи со
Покренување на иницијатива - истражување на можностите
- број на
заклучоци/
за организирање на редовен
организирани
- спроведување на иницијативата
и достапен (од финансиски
средби
соодветно со препораки од спроведените /препораки за
постојната состојба и - број на
аспект) јавен превоз
истражувања
можностите
понудени
- организирана 1
решенија
средба на зас. страни
за покренување на
иницијативата

Ноември –
декември 2011

- РГ за ЛСМ
- ЦСР
- ДСУОР „Искра“
- Основно училиште

Од август 2012

Септември –
Декември 2011

- РГ за ЛСМ
- Совет на млади
- ЛС на О. Штип
- рурални месни
заедници
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Стратегија 3:
Запознавање на младите од
градот со убавините на
селските средини преку
редовно организирање на
осмислени посети од страна
на младите од руралните
средини
Стратегија 4:
Организирање на културни,
едукативни и информативни
настани за млади во
руралните средини

Активностите од оваа стратегија ќе
започнат да се спроведуваат во 2012
год. (план на активности – посета на по
едно село месечно; обезбедување на
средства за спроведување на посетите;
избор на домаќини на средбите;
организирање и одржување на
посетите)
- планирање на програма на активности
/настани за млади во руралните средини
- обезбедување на средства
- реализирање на најмалку 4 едукативни
или културни настани во руралните
средини

Од 2012

- изработена
програма
- обезбедени
средства за
спроведување на
најмалку 4 настани
- реализирани
најмалку 4 настани

- број на
реализирани
едукативни или
културни
настани во
руралните
средини
- број на
учесници на
организираните
настани

Специфична цел 4: Спроведување на активности за подобрување на животот на младите Роми во О. Штип.
- број и вид на
Стратегија 1:
- Планирање на најсоодветна
- спроведено
спроведени
Спроведување на
методологија за истражувањето
сеопфатно
активности за
истражување за проблемите
- Спроведување на истражување
истражување
истражување
и потребите на младите Роми - Анализа на податоците
- подготвена
- број на
анализа
опфатени
учесници во
истражувањето
- документ –
анализа на
проблемите и
потребите на
младите Роми

Јуни – Декември
2011

- РГ за ЛСМ
- организации и
институции кои може
да бидат испорачатели
на настани
- ИнфоБУС/
/НУБиблиотека „Г.Д.“
- рурални месни
заедници

Август – Декември
2011

- граѓански
организации
- ЦСР
- ЛС на О. Штип
- РГ за ЛСМ
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Стратегија 2:
Развивање на Акционен план
за подобрување на
аспектите од животот на
младите Роми во Штип
согласно со приоритетните
критични области
регистрирани преку
истражувањето
Стратегија 3:
Спроведување на конкретни
активности предвидени со
Акциониот план.

Оваа стратегија ќе се реализира во
текот на 2012 (преку спроведување на
процес за изработка на Акционен план; и
подготовка и поднесување на предлог
проекти до донаторски организации
заради обезбедување на средства за
реализација на АП)

2012

Активностите во оваа стратегија се
зависни од претходна изработка на АП,
како и вкупните обезбедени средства за
реализазија на истиот. Се предвидува
дека при крај на 2012 ќе има обезбедено
дел од потребните средства и ќе може
да се започне со спроведување на АП.

Од септември
2012
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Приоритет – КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ / ЗДРАВСТВО И ПРЕВЕНЦИЈА – ПОРАСТ ВО ПОЈАВАТА НА ЗАВИСНОСТИ
Цел на приоритетот: Да се влијае кон подигање на свеста на младите за создавање на здрави животни навики, особено преку ставање акцент
на штетните последици од користење на алкохол, дрога и цигари.
Очекуван
Временска
Цели и стратегии
Конкретни активности
резултат
Индикатор
рамка
Кој? - реализација
Специфична цел 1: Да се влијае кон подигање на свеста на младите за штетните последици од алкохолот, пушењето и дрогата со цел превенција од
создавање на нови зависници.
Мај – Јуни 2011
- РГ за ЛСМ
- организирање на 3 заеднички средби на - одржани 3
- број на
Стратегија 1:
Септември 2011 –
- образовни институции
образовните, здравствените институции, заеднички средби
одржани
Спроведување на
јуни 2012
- здравствени
- изработена
СВР – Штип, граѓански организации
заеднички
превентивни програми –
институции
годишна програма
заради планирање на годишна програма
средби
едукација за превенција на
- СВР
за превенција во
и поделба на задачи и одговорности
- број на
болестите на зависност – во
- експерти
- спроведување на програмата
учесници
рамки на училиштата
училиштата
- годишна
- спроведена
програма за
програма
превенција во
училиштата
- процент на
спроведеност на
програмата
Стратегија 2:
Спроведување на кампањи за
поддршка на имплементација
на закони насочени кон
превенција на девијантните
појави

- истражување на соодветната постојна
законска легислатива и кампањи на
национално ниво
- воспоставување на соработка со
организации и институции од
Македонија со цел реплицирање на
нивни кампањи и користење на постојни
материјали
- изработка на предлог проекти за
обезбедување на финансиски средства за
спроведување на кампања

- анализа на
законска
легислатива
- остварена
соработка со
институции и
организации
- изработен и
доставен предлог
проект за
финансирање

- анализа на
законска
легислатива
- број на
институции/
организации со
кои е
воспоставена
соработка
- предлог проект

Септември –
декември 2011

- РГ за ЛСМ
- ЛС на О. Штип
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Стратегија 3:
Остварување на соработка со
локалните медиуми заради
намалено емитување на
реклами, филмови и спотови
за цигари и алкохол.

Во текот на 2011 година ќе се спроведе
само следење на програмите на
медиумите за да се утврди
фреквенцијата на емитување на вакви
спотови и реклами, додека од 2012 ќе се
организираат настани за остварување
на саканото влијание.
- ангажирање на 20 волонтери за следење
на програмите на медиумите
- изработка на шестмесечен извештај за
следењето со заклучоци и препораки

- ангажирани и
обучени 20
волонтери
- изработен
извештај

- број на
ангажирани
волонтери
- месечни
извештаи
- полугодишен
извештај со
заклучоци и
препораки

Јуни – декември
2011

- РГ за ЛСМ
- медиуми

Специфична цел 2: Да се иницира процес за создавање на здрави животни навики меѓу младите (преку промоција на мотото „во здраво тело – здрав дух“)
Оваа стратегија ќе се реализира
Стратегија 1:
Од 2012
почнувајќи од 2012 кога засегнатите
Организирање и
страни ќе се координираат во однос на
спроведување на локални
постојни активности кои се
кампањи/проекти и
активности за промоција на спроведуваат и ќе утврдат што
здрави животни навики кај
недостига. Истовремено, ќе планираат
младите (спортски и
и кампања за промоција на здрави
рекреативни активности,
животни навики и ќе подготват предлог
здрава исхрана, редовно
проект(-и) за обезбедување на
вршење на здравствени
потребните средства за спроведување
прегледи)...
на кампањата при крај на 2013 година.
- годишна
- изработена
- изработка на заедничка годишна
2011
- РГ за ЛСМ
Стратегија 2:
програма
годишна програма
програма со имплементација на
- образовни институции
Едукација на младите за
- одржани најмалку - број на
програмите/плановите на поединечните
- здравствени
сексуално преносливите
одржани
10 едукативни
институции и организации и планирање
институции (Центар за
болести и обезбедување на
едукативни
на дополнителни активности во колку е
Сексуално и
поголема достапност на
работилници/
настани
потребно
репродуктивно
здравје)
заштитните средства
/настани
- број и
- спроведување на програмата
Младински
Клуб
–
- објавени
фреквенција на
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- изработка и печатење на
информативно-едукативни материјали
- редовно информирање на млади преку
медиумите за бесплатни услуги и
советувања
- обезбедување на донации во вид на
кондоми од соодветни компании

информации преку
медиумите
- испечатени и
дистрибуирани
едукативни
материјали

Стратегија 3:
Организирање на клубови за
одвикнување од пушење на
млади според постојни
успешни модели кои се
применуваат во соседните
држави

Оваа стратегија ќе се реализира
почнувајќи од 2013 година кога ќе се
истражат и анализираат постојните
модели и ќе се организира првиот пилот
клуб за одвикнување од пушење со
доброволци, па зависно од прцентот на
успех и стекнатите искуства, следните
години ќе се отворат други такви
клубови.
Стратегија 4:
Во текот на 2012 година ќе се планира
Спроведување на постојана
да се започне со кампањата на денот за
кампања за ослободување од безбеден Интернет, а потоа
зависноста од Интернет
континуирано ќе се планираат
активности (по еден настан месечно) и
ќе се обезбедуваат средства за
спроведување на истите.
- организирање на работилници за млади
Стратегија 5:
за промоција на придобивките од
Промоција на
волонтерството меѓу младите волонтирањето
- промоција на волонтерството преку
во Штип како стил на
гостувања и едукативно-информативни
живеење со акцент на
емисии на локалните медиуми
придобивките од
- организирање на една волонтерска
волонтирањето
акција (планирање според идеи на
младите, обезбедување на финансиски
средства и спроведување на крај од 2011)

емитување на
информации
преку
медиумите
- број на видови
и број на
испечатени и
дистрибуирани
материјали

Штип и други
младински организации
- медиуми

Од 2013

Од 2012

- одржани најмалку
5 работилници
- најмалку 3
гостувања на
медиуми
- спроведена 1
локална
волонтерска акција

- бр на одржани
работилници
- број на
учесници
- број на
гостувања на
медиуми
- број на
ангажирани
волонтери за
локална акција

2011

- граѓански
организации
- РГ за ЛСМ
- ЛС на О. Штип
- медиуми
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Стратегија 6:
Редовно организирање и
спроведување на кампањи за
развивање на свеста на
младите за заштита на
животната средина

Стратегија 7:
Претставување на
педагошко-психолошката
служба во училиштата како
пријателски сервис на
младите

Стратегија 8:
Поддршка на младите за
полесно надминување на
емотивните проблеми и
проблеми предизвикани од
различни стресови

Во текот на 2012 ќе се направи план за
кампања, а исто така, и анализа на
постојната состојба во однос на
организатори на настани поврзани со
заштита на животната средина каде
може да се вклучуваат млади. Потоа ќе
се работи на обезбедување на
финансиски средства за спроведување на
кампањата и спроведување на истата.
- спроведување на анкетно истражување
меѓу учениците за перцепцијата на
педагошко-психолошката служба
- одржување на по 2 работилници во
секое средно и основно училиште заради
претставувања на улогата и задачите на
педагошко-психолошката служба, со
акцент на видовите на помош која секој
ученик може да ја добие (службата од
едно училиште ќе ги одржи
претставувањата во друго училиште)

Во 2012 ќе се планира каков сервис е
најсоодветно да се примени, и ќе се
изработи и поднесе предлог проект за
обезбедување на средства за отварање
на таков сервис во текот на 2013
година.

Од март 2012

- направена анализа
од анкетното
истражување
- одржани најмалку
10 работилници за
претставувања на
улогата и задачите
на педагошкопсихолошката
служба

- број на
анкетирани
ученици
- анализа од
анкетното
истражување
- број на
одржани
работилници
- број на
ученици кои
присуствувале
на
работилниците
- број на
ученици кои се
обратиле до
службата
месечно

Август – декември
2011

- образовни институции
- РГ за ЛСМ

Од 2012
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Специфична цел 3: Да се иницира систематско пренасочување на дел фондовите создадени од даноците за цените на алкохолот и цигарите во фондови за
поддршка на младински иницијативи.
Во текот на 2012 ќе се формира лоби
Стратегија 1:
Од 2012
Формирање на лоби група на група составена од советници,
пратеници, правници и млади кои ќе
локално ниво која ќе работи
планираат прво како ќе ја постигнат
кон привлекување на
поддржувачи на
целта, а потоа ќе го спроведуваат
иницијативата и ќе планира планот во соработка и со други
активности за
засегнати страни.
постигнување на целта на
национално ниво во иднина.

37

ПРОЦЕС НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА,
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
1) КООРДИНАЦИЈА И ВКЛУЧЕНОСТ
„Кој ќе ја спроведе Стратегијата за млади на О. Штип???“
Во спроведувањето на Стратегијата на млади на О. Штип ќе учествуваат
сите засегнати страни, односно, сите институции и организации кои
работат со или за млади, бизнис секторот, и младите.
Сепак, за да се обезбеди соодветна координација на активностите за
постигнување на зацртаните цели, Координативното Тело вклучено во креирање
на оваа Стратегија ќе формира Работна група (РГ за ЛСМ) од 15 членови,
претставници од: (1 претставник од) Локална самоуправа, (1 прет. од) Совет на
млади на О. Штип, (1 прет. од) Совет на Општината, (4 прет. од) Здруженија на
граѓани – младински организации, (1 прет. од) Студентски парламент при УГД,
(2 прет. од) средношколски организации, (5 прет. од) од институции кои работат
во областите застапени во Стратегијата (пр. образовни и здравствени
институции, институции од област на културата, Центар за социјална работа,
Полиција...). Одговорноста за оваа работна група ќе ја превземе ЛС на О. Штип.
За да се обезбеди континуитет во процесот и да се осигури дека ќе следи
имплементација на планираното, препорака е барем 30% од членовите на РГ за
ЛСМ да бидат лица кои биле вклучени во процесот на креирање на ЛСМ.
Работната група ќе се состанува на месечна основа, и почесто по потреба и ќе
организира: 1) Промоција на Локалната стратегија за млади на О. Штип и 2)
Состаноци со засегнати страни за поттикнување кон превземање соодветни
активности за имплементација на Стратегијата.
Работната група редовно ќе го информира Тимот за мониторинг и евалуација и
Советот на општина Штип за својата работа и случувањата во однос на
имплементација на ЛСМ.

VI
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
„Кој ќе ни’ каже дали и како Стратегијата се спроведува???“
Со цел да се следи напредокот на спроведувањето на Локалната стратегија за
млади на О. Штип, Координативното Тело ќе формира Тим за мониторинг и
евалуација. Во колку сите членови од КТ се заинтересирани да продолжат со
работата, тие ќе се преименуваат во Тим за мониторинг и евалуација на
имплементацијата на ЛСМ, а во колку некој не е во можност да продолжи, ќе
предложи друг претставник од својата област кој ќе го замени (3 советници од
Советот на општината, 1 претставник од Младинска организација и 1
претставник од ЛС). Одговорноста за овој Тим ќе ја превземе ЛС или
Младинската организација.
Тимот за мониторинг и евалуација на ЛСМ ќе се состанува на секои три (3)
месеци и ќе дискутира по известувањата добиени од РГ, а на крајот од секоја
година ќе подготвува извештај што ќе го презентира јавно. Во случај на
потреба, ќе спроведе процес за ревизија на ЛСМ по две години (во 2012).
Графички приказ – како ќе функционира процесот на имплементација,
мониторинг и евалуација на ЛСМ е даден на следната страница.

О. Штип ќе формира две тела:
1) Работна група за координација на
имплементацијата на ЛСМ (15 членови предложени
од Координативното тело за креирање на ЛСМ)
2) Тим за мониторинг и евалуација (5 члена,
моментно се членови на КТ за креирање на ЛСМ)

Задачи на двете тела:
1) Работна група за ЛСМ (иницира и координира
активности, се состанува 1 пат месечно, формира
подгрупи во проширен состав, планира АП за
следни години, поднесува извештаи до Тим за м.&е)
2) Тим за мониторинг и евалуација (се состанува 4
пати годишно, следи работа на РГ за ЛСМ, следи
спроведување на активности и ефекти врз целната
група, поднесува годишен извештај до Совет на
општина и јавноста.)

Тим за мониторинг и евалуација
Со в е т
на
о пш т и

Со в е т
Со в е т
на
на
о пш т и
о пш т и
М.О.
ЛС а д м
/З ГИ
и/
нис тр

Совет на О. Штип
Совет на
Општина Штип
др.
ЗГИ

Совет на
млади на О. Штип

М.О.
др.
ЗГИ
др.
ЗГИ

млади

млади

М.О.

РГ за ЛСМ
млади

Средни

ЛС на О. Штип,
администрација

млади

училишта

Институција

М.О.
/З ГИ
/
М.О.
/З ГИ
/
Средношколска
М.О. 1

М.О.
/З ГИ
/
М.О.
/З ГИ
/
Средношколска
М.О. 2

Институција 1

Институција 2

Институција 4

Институција 5

Со в е т
на
о пш т и
Со в е т
на
мл а ди
ЛС а д м
инис тр
СПУГД

млади

млади

Институција
Институција

СПУГД

Институција 3

Институција

Институција

АКТИВНОСТИ / ЛСМ

УГД

Институција

Институција
Институција

АКТИВНОСТИ / ЛСМ

Институција

Институција

Поддршка:

бизнис
сектор

Институција

медиуми
АКТИВНОСТИ / ЛСМ

Крајни корисници:

МЛАДИТЕ во Штип
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Прилог 1
Анализа: Ставовите на младите во Општина Штип по однос на
младинските потреби (Скопје, јули 2010)
Наслов на публикацијата: Ставовите на младите во општина Штип по
однос на младинските потреби
Автори:
М-р Елизабета Марковска Спасеноска
М-р Марија Нашоковска
Издавач на публикацијата: Коалиција на младински организации СЕГА,
јули 2010; Извршен Директор: Зоран Илиески

Проектот „Креирање локални младински стратегии“ е поддржан од
програмата CIVICА Mobilitas имплементирана од ЦИРа, Агенцијата
за млади и спорт и Локалните Самоуправи: Прилеп, Битола,
Илинден, Кисела Вода, Свети Николе, Штип, Радовиш, Тетово,
Кавадарци и Гевгелија
СОДРЖИНА:
1. Резиме
2. Методологија на истражувањето
3. Примерок на истражувањето
4. Анализа на наодите според приоритетни области
4.1 Култура и спорт
4.2 Девијантни појави
4.3 Социјална заштита
5. Заклучоци и препораки
5.1 Култура и спорт
5.2 Девијантни појави
5.3 Социјална заштита

40

1. Резиме
Коалицијата на младински организации СЕГА спроведува проект за подготовка
на локални младински стратегии во 10 општини во Република Македонија
(Илинден, Кисела Вода, Тетово, Прилеп, Битола, Кавадарци, Гевгелија, Штип,
Свети Николе и Радовиш). Проектот опфаќа активности за воспоставување
структура за подготовка на локални младински стратегии, како и активности за
утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат
содржината на локалните младински стратегии. Станува збор за петгодишни
стратегии во кои ќе се лоцираат клучните приоритети за младите луѓе во секоја
општина и ќе се понудат одреден број на остварливи решенија.
Со цел фокусирање на најприоритетните проблеми за младите, во Штип преку
реализација на фокус група се селектираа приоритети на кои понатаму ќе се
однесуваат стратегиите. Приоритетите за Штип беа култура и спорт, девијантни
појави и социјална заштита. За детектирање на состојбата во овие приоритети се
реализираше анкета со младите луѓе на возраст од 15-29 години и интервјуа со
клучни личности, како и фокус група за дискусија на добиените информации и
предлагање на потенцијални решенија.
2. Методологија на истражувањето
Дефинираните цели на истражувањето за подготовка на локалните младински
стратегии се:
 Да се добијат појдовни показатели за досегашната состојба со
младинските потреби во целните општини преку користење на
досегашни спроведени истражувања
 Да се дефинираат приоритетни области во секоја од наведените општини
кои ќе бидат предмет на понатамошно длабинско истражување
 Да се презентираат веродостојни показатели за младинските потреби за
секоја од целните општини и да се дадат препораки за постапување
За да се постигнат наведените цели беше подготвена сеопфатна методологија
кој понуди прибирање на податоци од повеќе извори за секоја општина. Во тој
контекст истражувањето се фокусираше на:
 Утврдување приоритетни проблеми во областа
 Причините за појава на проблемите кои постојат во приоритетните
области
 Причините за слаба ефективност и ефикасност на одговорните
институции при разрешување на проблемите
 Ниво на младински активизам за разрешување на проблемите во целната
општина
 Познавања кај младите за нивните права и начинот на нивно остварување
во контекст на утврдените приоритети
Со цел да се дефинираат најзагрозените сфери во кои проблемите на младите се
најизразени во секоја општина се одржа по една фокус група со 10 – 15
учесници. Преку реализацијата на фокус групите присутните засегнати страни
на основа на своите сознанија, како и на сумираните сознанија од досегашни
спроведени истражувања за младинските потреби во нивната општина
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дискутираа кои области се приоритетни и избераа две до три сфери кои ги
сметаат за најзагрозени и за кои имаат реални очекувања за подобрувања кои ќе
можат да се видат во наредните пет години. Фасилитирањето на фокус групите
го вршеа локалните координатори назначени од Коалиција СЕГА, а врз основа
на претходно подготвени упатства за спроведување на фокус групата и
дефинирање приоритети.
Истражувачите на база на добиените информациии од фокус групите за
приоритетите во секоја општина и на база на претходно сумираните податоци
од поранешни истражувања за потребите на младите во дадените општини
изготвиja анкетни прашалници. Oбучeни анкетари во секој град ја спроведуваа
анкетата. Прашалниците се пополнуваа директно од младите. Беа реализирани
вкупно 1035 прашалници.
Понатаму, повторно под фасилитаторство на локалните координатори од
Коалиција СЕГА се реализираше по една фокус група со по 10 – 15 учесници во
секоја од вклучените општини. Учесниците на овие фокус групи беа различни
од учесниците во фокус групите за утврдување на приоритетни области. На
овие фокус групи се дискутираа добиените наоди од анкетата и се разговараа
идеи за можни решенија на детектираните проблеми.
За комплетно покривање на сите аспекти на предметот на истражување
неопходно беше да се реализираат серија интервјуа со претставници на локални
самоуправи и локална админстрација, невладини организации, неформални
младински групи, политички подмладоци, училишта и сл. Во прилог дадена
листа на интервјуирани.
3. Примерок на истражувањето
Фокус групи
За формирање на фокус групите кои имаа за цел да дефинираат приоритетни
области за делување како и за фокус групите кои имаа за цел да ги дискутираат
и потврдат добиените наоди се користеше намерен примерок. При тоа составот
на фокус групите вклучуваше:
 претставници од локални младински организации, политички
подмладоци, претставници на средношколски и студентски
заедници и сојузи
 советник од локалната администрација кој работи на младинската
проблематика
 советници во советот на општината
 претставници од рурални места во состав на општината
 претставници од локални институции (школи, болници, центри за
социјална работа, домови на култура)
Дополнителни критериуми при изборот на учесниците во фокус групата беа:
 соодветна полова застапеност
 возраст
 етнички баланс соодветен на структурата во општината
 граѓански статус
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Листите на учесници во фокус групите се дадени во прилог.
Реализација на анкета
Во секоја од вклучените општини се селектираше соодветен примерок на млади
луѓе на возраст до 15–29 години кои пополнија прашалници. Примерокот беше
селектиран според податоците од пописот на населението од 2002 година.
Бројот на млади луѓе во секоја општина кои учествуваа во анкетата се одреди
соодветно на вкупниот број млади на возраст од 15–29 години во таа општина.
Во рамки на примерокот пропорционално се применија критериумите на
полова, етничка и возрасна стуктура, граѓански статус и застапеност на млади
од рурални и урбани места во склоп на општините. На ваков начин се обезбеди
максимална репрезентативност имајќи ги во предвид финансиите, достапноста
на информации според бараните критериуми и достапноста на единиците во
примерокот.
Табела 1: Структура на примерокот за Штип
(Вкупен број на испитаници: 97)
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4. Анализа на наодите според приоритетни области
4.1 Култура и спорт
Повеќе од половината (60%) млади луѓе во Штип, своето слободно време
најчесто го поминуваат со друштво по кафулиња и гледање телевизија.
Спортските активности со 14% се втората опција со која младите го
пополнуваат своето слободно време, додека 10% изјавиле дека во слободното
време се занимаваат со културни активности. Подеднаков број на млади своето
слободно време го поминуваат во ангажман во НВОи и други активности како
што се прошетки, музика, пред компјутер. Девојките во поголем број од
машките го поминуваат слободното време во кафулиња и во гледање на
телевизија, додека машките многу почесто своето слободно време го
поминуваат во спортски активности.
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Огромен број од испитаниците (70%) сметаат дека во градот постои доволен
број на културни и спортски објекти. И дискусијата на фокус групата за потврда
на наодите од анкетата покажа дека градот располага со солиден број на
културни и спортски објекти кои се користат за различни намени. Останатите
30% од испитаниците кои сметаат дека нема доволно културни и спортски
објекти, набројале дека на Штип му недостигаат кино, спортски игралишта и
затворен базен. Од одговорите на прашањето за видовите на културни и
спортски објекти во градот се гледа дека не сите млади се доволно
информирани за тоа какви се објекти има во Штип. 23% од испитаниците
сметаат дека во градот има театар, културен дом, отворени и затворени
спортски објекти. Останатите избираат некои од овие објекти, но не и сите или
пак сметаат дека во градот има и кино. Фокус групата за потврдување на
наодите наведила 11 објекти кои се користат или може да се користат за
културни и спортски активности.
Во најголем дел младите луѓе или 60% како што се гледа во табелата подолу
сметаат дека постоечките објекти не се во најдобра состојба и дека можат да се
подобрат за да можат да бидат корисни за младите. Тоа значи дека на
постоечките објекти потребен им е некаков вид на реновирање, било од аспект
на изведување градежни зафати или подобрување на опременоста. Дури 16.5%
од младите немале можност да посетат некој од објектите во претходниот
период.
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Во каква состојба се објектите кои постојат во моментов?
Фреквенц
ија
%
Редовно се одржуваат и се 12
12,4
користат
Има работи кои може да се 58
59,8
подобрат
Руинирани се
11
11,3
Не знам, не сум ги посетил/а 16
16,5
Вкупно
97
100,0
Од интервјуто со г-дин Митров, Советник во одделението за јавни служби при
локалната самоуправа Штип во однос на потребата за реновирање на одредени
објекти, е добиена информацијата дека најголем број од објектите се во државна
сопственост. Единствено Дом на млади е објект во сопственост на општината и
се очекува идната година да се реновира преку поставување на чадор во
вредност од еден милион денари. Општината исто е сопственик и на спортската
сала при Универзитетот Гоце Делчев, но со неа ќе раководи Универзитетот.
Исто така, општината планира да го реновира градскиот стадион, заради
влегувањето на ФК Брегалница во првата фудбалска лига.
Кога станува збор за културата и како младите ја разбираат истата, повеќе од
една третина (35%) испитаниците сметаат дека таа претставува една лепеза од
можности, како што е посета на кино, театар, културни манифестации,
креативно изразување и секако квалитетно пополнување на слободното време.
За 16.5% од испитаниците, културата значи можност да се посетуваат секаков
вид на културни манифестации, додека за 14.5% од младите културата значи
пополнување на слободното време и најголем дел од нив припаѓаат на
возрасната група 15-19 години. Исто така најголем број од младите од
руралните средини ја сфаќаат културата како начин да го пополнат своето
слободно време.
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Имајќи вакво видување за културата и културниот живот, најголем дел од
младите во Штип делумно се задоволни (63%) или воопшто не се задоволни
(31%) од понудата на културни содржини во нивниот град. Само 6% од
испитаниците изјавиле дека се задоволни од она што им се нуди како културна
содржина. Според претставникот на општината г-дин Митров, смета дека сите
културни манифестации кои ги организира локалната самоуправа се наменети и
за младите. Според него младите не се вклучуваат во планирањето и
спроведувањето на кутурните манифестации наменети за нив заради
неиницијативност од страна на младите луѓе.
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Одговорот на незадоволството на младите може да се бара и во тоа што според
58% од испитаниците тие не се во можност да ги посетуваат објектите затоа што
не работат. Младите на возраст од 25-29 години се најбројни во мислењето дека
не можат да ги посетуваат објектите бидејќи не работат.
Покрај несоодветните услови кои постојат во објектите каде младите ќе можат
да ги изразуваат своите креативни идеи, дополнителен фактор за незадоволство
од понудените културни содржини е и незаинтересираноста на младите луѓе да
го подобрат сопствениот културен живот.
Колку младите во вашата општина се заинтересирани да го подобрат
сопствениот културен живот?
Фреквенц
ија
%
Многу се заинтересирани
13
13,4
Делумно се заинтересирани
52
53,6
Воопшто не се заинтересирани 32
33,0
Total
40
100,0
Според дискусијата на фокус групата за потврдување на наодите,
незаинтересираноста на младите може да произлегува и од нивната
неинформираност за културните настани кои се организираат, како и
недоволната нивна вклученост во креирањето на културата. Неинформираноста
на младите како можна причина за непосетување на културни манифестации е
идентификувана и од интервјуто со г-дин Митров од локалната самоуправа.
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Фокус групата идентификува две причини за недоволна информираност на
младите за културните содржини во Штип – изборот на несоодветни медиуми за
нивно информирање и пораките кои се упатуваат кон младите како целна група
не се соодветни, бидејќи младите не се третираат како посебна целна група.
Дополнителен фактор за незаинтересираноста на младите може да биде и
немањето на финансиски средства за посета на културни содржини. Само 29%
од испитаниците сметаат дека младите имаат пари да посетуваат културни
содржини, додека 41% не знаат дали младите имаат пари. И фокус групата го
потенцираше финансиското ограничување како една од причините за
незаинтересираноста на младите да посетуваат културни настани.
Фокус групата исто така утврди дека младите немаат доволно можности да се
вклучуваат во креирањето на културата и да ги реализираат своите креативни
идеи. Според анкетата, најголема можност (38%) за изразување и исполнување
на креативните идеи даваат социјалните мрежи.
По социјалните мрежи следуваат кругот на пријателите со 16.5%.
Училиштата/факултетите за 15.5% од младите се местото каде тие најдобро

може да ги изразуваат своите креативни идеи. Исто така 45% од испитаниците
сметаат дека училиштата треба да им овозможат на младите континуирано
изразување на креативните идеи преку поттикнување на креативниот дух кај
младите преку организирање настани за размена на идеите во училиштето,
помеѓу училиштата и пошироко. Помала група на испитаници (30%) смета пак
дека училиштето треба да го поттикнува изразувањето на креативните идеи кај
младите преку организирање заеднички манифестации со други институции во
општината па и од други општини.
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Според 33% од младите, најчест организатор на културните манифестации во
Штип се културните институции. По нив следуваат локалната самоуправа и
училиштата. Само 6% од испитаниците сметаат дека неформалните младински
групи се организатори на културни манифестации, додека за 11% тоа се НВОи.
Покрај тоа што локалната самоуправа организира културни манифестации,
според испитаниците, таа треба и да ги направи подостапни овие манифестации
до младите луѓе. За 60% од младите локалната самоуправа треба да обезбеди
бесплатни влезници или попуст на цената на младите. Фокус групата за потврда
на наодите го мисли истото како една од формите за надминување на
финансиските ограничувања кои ги имаат младите за да посетуваат културни
настани. Исто така фокус групата смета дека треба дел од буџетот на општината
да биде наменет за користење од страна на младите луѓе. Една третина од
испитаниците смета дека општината треба да поттикнува организирање на
културни манифестации за млади бидејќи ги нема во Штип. Според
информациите од претставникот на општината г-дин Митров, најголем дел од
буџетот наменет за култура за оваа година ќе оди за поддршка на
традиционалните манифестации – Макфест, Штипско културно лето.
Покрај ангажманот на образовните институции и на локалната самоуправа во
подобрувањето на културниот живот на младите, тие исто така треба да се
ангажираат за да ги подобрат условите за нивно креативно изразување. Ова е
мислење на 84% од испитаниците. Од фокус групата произлезе идејата дека
треба најнапред да се направи истражување меѓу младите за она што најмногу
ги интересира и тоа да се земе во предвид при креирањето на годишните
програми на културните институции, со што ќе им се даде можност на младите
културно и креативно да се изразат.

49

47% од анкетираните сметаат дека младите треба да се вклучуваат активно во
постоечките можности за културно изразување и да се застапуваат за што
поголемо учество на другите млади, додека за 36% од анкетираните младите
треба да се организираат преку своите организации (училишни, студентски,
НВОи) и да побараат од надлежните институции да го прошират просторот и
начините за културно издигнување на младите во сите сфери. Оние кои избрале
дека младите не треба ништо да прават (15%) припаѓаат на возрасната група од
15-19 години.
Исто како што младите не се задоволни од состојбата во која се наоѓаат
културните и спортските објекти, така 70% од испитаниците сметаат дека треба
да се подобрат условите за занимавање со спорт во нивната општина. За разлика
од културните објекти кои не работат и младите не можат да ги посетуваат кога
сакаат, спортските објекти функционираат, но мислењата на младите се
поделени. Сличен процент на испитаници – 41% мислат дека младите можат да
ги посетуваат спортските објекти кога ќе посакаат, додека 44% сметаат дека
можат да ги посетуваат кога сакаат само ако активно се занимаваат со спорт.
Сепак, пристапноста до спортските објекти не значи и заинтересираност на
младите. Дури 76% од испитаниците сметаат дека младите делумно се
заинтересирани да се занимаваат со спорт. На прашањето кој треба да ги
поттикнува младите за да се занимаваат со спорт, 53% од анкетираните сметаат
дека училиштата треба да ги активираат и поддржуваат училишните спортски
клубови. Половина од испитаниците мислат дека младите треба да се сами
свесни за придобивките од занимавање со спорт, додека 44% сметаат дека
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спортските клубови треба преку организирани кампањи да ги привлекуваат
младите да се занимаваат со спорт. Од дискусијата во рамките на фокус групата
за потврда на наодите произлезе дека има повеќе причини за
незаинтересираност на младите да се занимаваат со спорт. Капацитетот на
спортските клубови за прием на нови членови може да биде ограничувачки
фактор, како и економската моќ на родителите. Непостоењето на масовни
спортови може да биде уште една причина за намалена заинтересираност за
занимавање со спорт кај младите. Спортските клубови се најчести организатори
на спортски активности. Надлежните институции според 33% од младите треба
да се координираат за да ги подобрат условите за занимавање со спорт, а 32%
мислат дека треба да формираат спортски клубови. Координацијата меѓу
надлежните институции е најбитна за младите на возраст од 25-29 години.
Од друга страна, локалната самоуправа според 35% од младите треба да ги
реновира и одржува постоечките спортски објект, по што следи финансиска
поддршка на спортските клубови, и изработка на стратегија за развој на
спортот.

Младите пак од своја страна треба поактивно да се занимаваат со спорт, според
41% од испитаниците и со тоа да ги поттикнат надлежните институции да ги
подобрат условите за занимавање со спорт. Според анкетираните исто така е
важно младите организирано преку своите здруженија да се застапуваат кај
локалната самоуправа за да се подобрат условите за занимавање со спорт и за
ова се залагаат 35% од младите луѓе. За младите на возраст од 20-24 години
најважно е младите да се едуцираат за важноста на спортот за здравиот живот и
развојот на младите луѓе.
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4.2 Девијантни појави
Според резултатите од анкетата, скоро подеднакво присутни девијантни појави
меѓу младите во општина Штип се пушењето за кое се изјасниле 32% од
испитаниците и злоупотребата на алкохол за која се изјасниле 31% од
анкетираните. И од интервјуто со г-дин Коловски, директор на средното

училиште Коле Нехтенин, пушењето е најдоминантна појава забележлива кај
средношколците. Според него училиштето досега немало проблеми со ученици
кои злоупотребуваат алкохол, но реалната состојба е дека младите консумираат
алкохол.
За 38% од испитаниците негрижата на општеството придонесува за ширењето
на девијантни појави меѓу младите. Следна причина за која се определиле
младите е лошата економска состојба за која се изјасниле 27% од анкетираните.
Интересно е што лошата економска состојба котира толку високо на листата
кога се знае дека за поголемиот дел од девијантните појави потребни се пари за
истите да се практикуваат. 15% од анкетираните сметаат дека причина за
ширење на девијантните појави е потрагата на младите за забава, љубопитноста,
и влијанието на пријателите.
Според 73% од анкетираните надлежните институции не преземаат соодветни
мерки и активности за намалување или спречување на девијантните појави. Во
интервјуто со г-дин Коловски, тој истакна дека училиштето презема мерки како
превентивни така и да помогне во справувањето со одреден проблем кој се
јавува во рамките на своите можности, бидејќи сами обезбедуваат средства за
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тоа или се вклучуваат во проекти и иницијативи кои ги преземаат другите
институции и организации. Според 35% од испитаниците полицијата најмногу
реагира на ваквите појави, додека за 30% тоа е семејството. По овие две
институции/форми следуваат образовните институции и медиумите. Според
директорот Коловски, училиштето најчесто соработува со младинските
невладини организации, СВР Штип и Центарот за социјална работа за
преземање на превентивни активности. Само 3% од испитаниците мислат дека
локалната самоуправа најчесто презема мерки и активности за спречување на
ширењето на девијантните појави.
Која од наведените институции/форми реагира најчесто за спречување или
намалување на девијантните појави во вашата општина?
Фреквенц
ија
%
Семејството
29
29,9
Полицијата
34
35,1
Центрите за социјална работа 3
3,1
Културните установи
4
4,1
НВОи
7
7,2
Локалната самоуправа
3
3,1
Образовните институции
9
9,3
Медиумите
8
8,2
Вкупно
97
100,0
На прашањето што е она што недостига во општината за да се намалат
девијантните појави, 66% од испитаниците сметаат дека недостига едукација на
младите. Немањето доволно можности за квалитетно користење на слободното
време од страна на младите луѓе во општината е недостаток за 47% од
анкетираните, додека 45% избрале дека недостига грижа на семејството. Според
директорот Коловски планирано е да се воспостави средношколска лига на
иницијатива на Советот на млади за активно занимавање на младите со спорт
како превентивна активност за спречување на ширењето на девијантните појави.
Исто така постојат заеднички активности на повеќе институции како што се
училиштата, СВР и невладините организации кои спроведуваат превентивни
кампањи за злоупотреба на дроги.
За 35% од анкетираните млади луѓе семејството треба да ги советува своите
деца за опасностите и штетноста на девијантните појави, по што следуваат
образовните институции (училиштата и факултетите) каде според 31% од
испитаниците треба да бидат лоцирани превентивните активности за
спречување на девијантните појави. Според г-дин Коловски, училиштето се
труди да ги активира учениците преку нивно вклучување во различни
активности, настани и спортски ангажмани како превентивни мерки против
ширење на девијантните појави.
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Најголем дел од младите на возраст од 20-24 години сметаат дека најмногу
превентивните активности треба да бидат лоцирани кај медиумите. Интересно е
дека само 4% од младите мислат дека превентивните активности треба да бидат
лоцирани во активностите на НВОи.
Сепак испитаниците сметаат дека локалната самоуправа може да придонесе во
намалувањето на девијантните појави, иако не избрале во оваа институција да
бидат лоцирани превентивните активности. 41% од анкетираните сметаат дека
локалната самоуправа треба да поддржи формирање на центри кои ќе работат со
млади подложни на девијантни појави. За 34% од анкетираните општината може
да даде свој придонес со донесување и спроведување на план за борба против
девијантните појави. Ваквите одговори покажуваат дека младите се
информирани за улогата која треба да ја има локалната самоуправа во
справувањето со проблемите на граѓаните во општината. 22% сметаат дека
општината може да помогне преку поддршка на иницијативи на НВОи за борба
против девијантни појави.
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На прашањето како може општината да придонесе за намалување на
девијантните појави, младите на возраст 15-19 години во многу поголема мера
од останатите сметаат дека општината треба да донесе и спроведе план за борба
против девијантните појави.
Од друга страна, запрашани што можат младите да направат за да ги избегнат
девијантните појави, најголем дел од испитаниците (65%) сметаат дека младите
треба да спортуваат, по кое следуваат користење на времето за дружење и
културни активности, и наоѓање на хоби.

4.3 Социјална заштита
Според резултатите од анкетата, младите луѓе сметаат дека има прилично голем
број на маргинализирани млади луѓе во општината. 65% од сите анкетирани
мислат дека нивниот број е над просекот од вкупната младина во општина
Штип. Од интервјуто со г-ѓа Наталија Панова, директорка на Центарот за
социјална работа-Штип (ЦСР) добиени се податоци дека центарот има во
моментот повеќе од 800 предмети кои се однесуваат на лица од 0-26 години.
Центарот не води посебна евиденција за поединечни возрасни групи.

55

Фокус групата за потврда на наодите дефинира дека како најизразени
маргинализирани млади луѓе ќе ги сметаат Ромите, младите со посебни потреби
и руралните млади. Според анкетираните, машките се повеќе маргинализирани
од девојките и младите во руралните средини во многу поголема мера се
маргинализирани во споредба со младите кои живеат во град. Во ЦСР не
располагаат со податоци за карактеристиките на нивните корисници по пол и
место на живеење. Од наодите на фокус групата се гледа дека руралните млади
се многу поподложни да бидат маргинализирани, бидејќи освен нивната
вклученост во образовниот процес, поради организираниот превоз тие немаат
можност ниту имаат пристап до други услуги и активности кои ги имаат
младите кои живеат во градот.
За 53% од испитаниците сиромаштијата на одредена категорија на луѓе во
општината е главна причина за постоењето на оваа категорија на млади луѓе во
општина Штип. Негрижата на општеството е главна причина за постоењето на
маргинализирани млади луѓе за 19% од анкетираните.
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Која е главната причина за постоењето на маргинализираните млади луѓе
во вашата општина?
Фреквенц
ија
%
Неразвиеноста на општината
11
11,3
Сиромаштијата на одредена категорија на граѓани во
51
52,6
општината
Негрижата на општеството за младите луѓе
18
18,6
Негрижата на семејството
8
8,2
Необразованоста
8
8,2
Друго
1
1,0
Вкупно
97
100,0
За младите во Штип, вклученоста во образовниот процес помага да се намали
бројот на маргинализирани млади, но тука постојат и други фактори. Ова е
мислењето на 71% од испитаниците. Според г-дин Коловски, училиштето во
рамките на своите можности им помага на младите кои се нивни ученици и се
труди тие редовно да го посетуваат училиштето.
Анкетата покажа дека 38% од младите сметаат дека образовните институции
треба да најмногу да водат грижа за маргинализираните млади. Според г-дин
Коловски тие како училиште се трудат со финансиски и нефинансики средства
да ја помагаат оваа група на млади луѓе, но смета дека општината треба да биде
координатор на активностите кои се реализираат од сите надлежни институции
за да има најголема корист за младите кои се маргинализирани. Во најголем дел
образовните институции им помагаат на оваа категорија млади луѓе преку
обезбедување на стипендии е мислењето на 43%. Мотивацијата на семејствата
да ги вклучат своите деца во образовниот процес е активност на образовните
институции за 40% од анкетираните. Според 37% од младите, образовните
институции не прават ништо за да им помогнат на оваа категорија. Резултатите
од анкетата покажуваат дека 61% од испитаниците сметаат дека образовните
институции треба да обезбедат дополнителна настава за оваа категорија на
млади луѓе, додека според 68% од анкетираните образовните институции треба
да побараат поддршка и помош од општината за вклучување на овие млади луѓе
во образовниот процес.
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За 30% од анкетираните, ЦСР треба да биде институцијата која најмногу се
грижи за оваа категорија на млади. Според г-ѓа Панова ЦСР постојано помага
на младите кои се нивни корисници и најголем дел од нивните активности се
предвидени и во нивниот буџет. Центарот располага со дневен центар за деца со
посебни потреби и дневен центар за третман од злоупотреба на дроги. Според
фокус групата, постојат доволен број на НВОи кои работат и им помагаат на
младите Роми, а тука и општината е вклучена, но недостигаат НВОи кои
работат со деца и млади со посебни потреби. Во образовните институции и во
основното и во средното образование се работи со оваа категорија на млади, а и
општината се вклучува со активности за подобрување на пристапот до
институциите на оваа категорија млади луѓе. Сепак според анкетата, 58% од
испитаниците сметаат дека во моментот општината не прави ништо за да им
помогне на оваа категорија млади луѓе. Според 53% од анкетираните локалната
самоуправа треба да ги координира сите надлежни институции во општината
заеднички да испланираат и преземат активности за помош на младите од оваа
категорија. Отворање на дневни центри за прифаќање на младите
маргинализирани луѓе особено оние кои цел ден се на улица треба исто така да
биде улога на општината според 50% од испитаниците.
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Запрашани колку навистина институциите се заинтересирани да им помогнат на
оваа категорија на млади луѓе, 63% од анкетираните изјавиле дека помагаат
само на индивидуални случаи кога нивната приказна ќе излезе во медиумите,
додека една четвртина сметаат дека не помагаат. Тоа може да значи дека и
покрај тврдењата на надлежните дека помагаат тоа го прават неорганизирано,
при што и влијанието за намалување на бројот на оваа категорија на млади луѓе
е помалку успешно. Според г-ѓа Панова и г-дин Коловски тие редовно
соработуваат со други институции и НВОи кои работат на спроведување
активности со цел да им се помогне на оваа категорија млади луѓе, но
перцепцијата на младите за нивната помош е дека таа стигнува само до
индивидуалци и не се занимава со причините заради кои не се намалува бројот
на маргинализираните млади луѓе.
Мислењето на младите за бројот на НВОи кои работат со оваа категорија на
млади во Штип се поделени. За 24% од испитаниците има НВОи само за
одредени категории на маргинализирани групи, што е исто со мислењето на
фокус групата. Младите на возраст 25-29 години во најголем број го имаат ова
мислење. 22% од младите сметаат дека има многу мал број на НВОи кои за

целна група ги имаат маргинализираните млади, додека 21% мислат дека ги има
во доволен број, но прават многу малку за нивната целна група. Интересно, 20%
не слушнале за постоење на такви НВОи, а најбројни меѓу нив се младите од
возрасната група 15-19 години.
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На прашањето какви конкретни активности преземаат НВОи кои работат со
маргинализираните млади, 34% од испитаниците сметаат дека им помагаат на
оваа категорија млади во совладување на наставниот материјал. Од друга страна
32% изјавиле дека НВОи организираат активности во кои ги вклучуваат овие
млади, додека 30% сметаат дека НВОи прибираат средства од заедницата за да
им помогнат на нивните корисници. Претставникот на ЦСР, г-ѓа Панова истакна
дека центарот соработува со НВОи во реализација на активности кои имаат за
цел да им помогнат на маргинализираните млади.
НВОи можат да им помогнат на оваа категорија на млади луѓе преку
спроведување на кампањи за подигање на свеста во заедницата за да се вклучи
во решавањето на проблемите на маргинализираните млади. Една третина од

младите сметаат дека НВОи треба да побараат од општината да развие програма
за поддршка на активности за намалување на бројот на млади кои припаѓаат на
оваа категорија.
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Според мислењето на 37% од анкетираните младите луѓе од оваа категорија не
прават ништо за да ја подобрат својата состојба и уште повеќе се изолираат. Во
многу помал број – 20% испитаниците мислат дека бараат помош од локалната
самоуправа, по што следува барање помош од образовните институции.
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5. Заклучоци и препораки
5.1 Култура и спорт
Во општина Штип постојат доволен број на културни и спортски објекти кои
може да понудат разновидна и богата содржина која би била од интерес на
младите, но нивната состојба неопходно е да се подобри. Потребно е дел од
објектите да се реновираат, особено оние кои се во сопственост на општината.
Исто така постојат доволен број на културни манифестации кои се
организираат, но проблемот може да биде во неинформираноста на младите,
како и финансиските средства кои на младите им се потребни за да ги
посетуваат овие манифестации. Незаинтересираноста на младите за посета на
културни манифестации само ја надополнува нивната неинформираност за
културната понуда во градот. Резултатите од анкетата и од фокус групата
покажаа дека младите немаат доволно можности да се вклучуваат во
креирањето на културата и да ги изразуваат своите креативни идеи што би
довело и до посоодветно користење на нивното слободно време наместо во
гледање телевизија и седење по кафулиња. Наместо своите креативни идеи да ги
изразуваат преку социјалните мрежи, младите може да придонесат за
збогатување на културната понуда во градот.
Слична е ситуацијата и во областа на спортот. Младите немаат навика да се
занимаваат со спорт и тука главната улога треба да ја имаат образовните
институции преку активирање на училишните спортски клубови преку кои ќе ги
поттикнуваат и мотивираат младите да се занимаваат со спорт. Масовните
спортови не се многу застапени во Штип и овие училишни клубови би ја
пополниле малку таа празнина. Голем дел од индивидуалните спортови не им се
достапни на младите, бидејќи немаат доволно средства да набават опрема која
им е потребна за да се занимаваат со таков вид на спорт.
Култура и спорт – Препораки
 Да се утврди кои културни и спортски објекти се во сопственост на
општината и да се одберат приоритетни објекти на кои има треба
реновирање или екипирање на годишно ниво
 При изработката на стратегијата да се земе во предвид како да се креираат
активности преку кои ќе се зголеми информираноста на младите од една
страна активно да се вклучат во креирањето на културата и од друга страна
да посетуваат културни манифестации и настани; една од можностите е да се
формира младински информативен центар кој ќе има проактивна улога во
информирањето на младите преку поставување на огласни табли на места
каде што младите се движат како што се училиштата, универзитетот; да се
изработи веб календар или да се реактивира веќе постоечка веб страница на
која ќе се огласуваат сите културни настани кои се случуваат
 Да се предвидат активности преку кои ќе се подигне нивото на културна
комуникација кај младите – културни вредности, култура на однесување
 Да се предвидат активности преку кои ќе се истражува интересот на младите
за видот на културните активности или настани во процесот на планирање
на локалната самоуправа; советот на млади може да презема иницијативи за
испитување на мислењето на младите по ова прашање и нивно вклучување
во креирањето на културните настани како што е штипското културно лето
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Да се идентификуваат младинските организации во општината кои работат
на полето на културата со цел да се зголеми нивната понуда преку
вклучување на млади луѓе во планирањето и имплементацијата на таквите
активности; да се изнајде начин институциите од областа на културата да
вклучуваат млади луѓе во креирањето на нивните активности
Да се промовира можноста и кај институциите и кај младите за нивно
вклучување во планирањето и имплементацијата на културните настани како
волонтери, користејќи ги формите кои се дефинирани во Законот за
волонтерство
Во буџетот на општината да се предвиди процент кој ќе биде наменет за
млади и во кој ќе бидат вклучени и културни активности; може да се
формира фонд за млади каде НВОи и неформалните групи ќе може да бараат
средства за организирање на културни настани
Младите (ученици, студенти) да добиваат попуст или бесплатни влезници за
културни манифестации и настани кога се организирани од страна на
општината; младинските иницијативи кои имаат за цел да ги едуцираат или
анимираат младите од областа на културата да може да добиваат попуст за
користење на простор или бесплатно да го добијат истиот како придонес на
локалната самоуправа
Да се поддржат и поттикнат образовните институции да ги активираат
училишните спортски клубови за да се опфатат поголем број на млади
Да се организираат кампањи за важноста на спортот за правилниот развој и
здравјето на младите луѓе

5.2 Девијантни појави
Најзастапени девијантни појави во општина Штип се пушењето и злоупотребата
на алкохол меѓу младата популација. Негрижата на општеството заедно со
лошата економска состојба се најголемите причинители за ширењето на
девијантните појави. Надлежните институции не прават доволно за превенција и
намалување на овие појави, а полицијата е посочена како институција која
најчесто реагира во спречување и намалување на ваквите појави. Тоа може да
значи дека најчесто се третираат последиците од девијантните појави, но не и
причините кои придонесуваат за нивно појавување.
Едукацијата на младите е најголем недостаток за превенција од појавата и
ширењето на девијантните појави. Не се работи за недостаток на едукативни
активности туку формата во која се изведуваат очигледно не дава позитивни
резултати, како и возраста на младите кои се вклучуваат во едукацијата.
Образовните институции треба да бидат јадро на превентивните активности
заедно со семејствата.
Девијантни појави – Препораки
 Да се организираат едукативни работилници во форма која ќе биде
поефективна од досегашната пракса; наместо досегашните предавања тоа да
бидат интерактивни работилници со употреба на современата технологија –
видео материјали, индивидуални приказни; да се намали возрасната граница
на младите кои следат вакви едукативни работилници
 Да се развие план со активности за борба против девијантните појави и да се
координираат сите надлежни институции и НВОи кои работат со млади
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Поврзување на спортските активности со кампањи за штетноста од
девијантните појави
Формирање и поддршка на центри кои ќе работат со млади подложни на
зависности од различен вид
Вклучување на угостителските објекти во одредени активности и нивен
придонес во борбата против девијантните појави

5.3 Социјална заштита
Голем дел од младите луѓе спаѓаат во групата на маргинализирани млади. Три
групи на млади луѓе припаѓаат на групата најмаргинализирани – млади Роми,
млади со посебни потреби и млади кои живеат во руралните средини.
Сиромаштијата и негрижата на општеството се најголеми причинители за
зголемување на бројот на маргинализирани млади. Образованието е само еден
од факторите кои може да придонесат младите да се чувствуваат вклучени и
прифатени од општеството.
Образовните институции треба најмногу да се грижат за оваа категорија на
млади, но и локалната самоуправа има своја улога во намалувањето на бројот на
оваа категорија млади луѓе преку создавање предуслови за нивно вклучување во
секојдневните текови на општеството. Младите Роми се целна група на поголем
број НВОи и Декадата за Роми овозможи поголема ангажираност за нивна
инклузија. Сепак оваа категорија на млади сеуште се соочува со проблеми како
што се питачење, зависности и невработеност. Исто така за сите групи на
маргинализирани млади битна е нивната вклученост во редовните општествени
текови а не како посебни групи, бидејќи тоа доведува дополнително до
сегрегација и нивно исклучување.
НВОи работат само со одредена група на маргинализирани млади, така да некои
групи како што се младите со посебни потреби се запоставени. Институциите
или работат со индивидуални случаеви на маргинализирани млади, или
самоиницијативно во рамките на своите можности преземаат активности кои
немаат поголемо влијание во третирањето и решавањето на проблемите на овие
млади луѓе. Младите луѓе кои се маргинализирани се немоќни и
неорганизирани да преземат нешто за да ја подобрат својата ситуација и уште
повеќе се изолираат.
Социјална заштита – Препораки
 Кампањи за подигање на свеста кај заедницата за нивно вклучување во
решавањето на проблемите на маргинализираните млади луѓе
 Предвидување на активности за вклучување на маргинализираните луѓе, не
креирање активности само за нив
 Отворање на дневни центри или поинакви форми каде ќе можат да се дружат
маргинализираните млади луѓе со другите млади и каде ќе може да им
помогнат во задоволување на одредени нивни потреби; НВОи може да ги
водат ваквите центри
 Поголема координација меѓу сите надлежни институции и НВОи за
идентификување и прифаќање на млади луѓе кои припаѓаат во оваа
категорија, како и давање помош за нивно вклучување во тековите на
општеството, посебно во образовниот процес
 Изнаоѓање начини за поголемо вклучување во различни видови на
активности на младите од руралните средини; тоа може да бидат активности
кои ќе се организираат во руралните средини
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Прилог 2
Анкетно истражување за потребите и проблемите на младите во
Штип7
Во рамки на активностите од проектот „Поттикнување на Локалната
Самоуправа на О. Штип да се посвети на младинското прашање“ инспириран од
потребата за донесување на Младинска Локална Стратегија во Штип (процес
што веќе беше започнат, но не и завршен...), Младинските организации ВОДА
плус – Штип и Младински Клуб – Штип спроведоа анкетно истражување за
приоритетните интереси и проблеми на младите од Штип во периодот јуни –
август 2008.
Анкетниот прашалник е пополнет од 1340 млади (696 машки, 612 женски, 32 –
не одговориле) на возраст од 13 – 32 години, од кои повеќето живеат во град –
1081, 187 во село, а 72 не одговориле.

1. Како одговор на прашањето „Ве молиме, размислете и оценете колку се
младите во Штип среќни и задоволни од својот живот?“, на скала од 1-10,
испитаниците оцениле дека младите се просечно задоволни од својот
живот со средната оценка (5,5).

2. Испитаниците ги излистаа и најголемите проблеми на младите во Штип,
кои при анализата се групирани и рангирани по приоритет според бројот на
повторувања:
I – болестите на зависност
(1- алкохол; 2- дрога; 3- цигари; 4- зависност од Интернет)
II – делинквентно и асоцијално однесување меѓу младите
(насилство – недоволна безбедност во вечерните часови, тепачки
предизвикани од влијанието на алкохолот; дискриминација и поделеност
меѓу младите – по основа на економска состојба и етничка припадност;
проституција и сексуална злоупотреба/силувања; крадење; несовесно
однесување – кршење, предизвикување проблеми...)
III – финансиски проблеми и невработеност
(немање доволно пари, низок стандард на живеење, невработеност, слаби
можности за напредување...)
IV – нема доволно и разноликост на можностите за вечерно
излегување и забава
(нема летна дискотека, нема сигурни и незагадени шеталишта, потребни
се повеќе и од различен тип места за излегување...)
7

Овој краток извештај е доставен од страна на Младинската организација ВОДА плус – Штип за
потребите на подготвување на ЛСМ
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V – слаби можности за спорт, рекреација и спортски активности
(нема доволно спортски објекти и места за рекреирање; потребно е да се
организираат повеќе спортски активности...)
VI – проблеми во образованието
(средно – слаба дисциплина и незаинтересираност на учениците,
преоптеретеност на учениците со наставните програми, никој не ги
оценува професорите...; високо – високи школарини, потребен е нов
студентски дом, избор на факултети; недостаток од неформално
образование...)
VII – слаби можности за акивизам/волонтирање и креативно
изразување на младите
(младите се незаинтересирани воопшто за активно вклучување во
иницијативи
и
општокорисни
активности;
немотивирани
и
неинформирани млади; не постојат доволно младински НВО за
решавање на проблемите на младите и мал е бројот на организации во
кои младината може да учествува; недоволна инволвираност на младите
во донесување на одлуки кои се однесуваат на нив...)
VIII – емотивни и психолошки проблеми
(љубовни проблеми, проблеми во комуникацијата, психолошки
проблеми – слаба самодоверба, несигурност, стресови од различен
карактер; преоптовареност со физичкиот изглед и материјалните добра)
IX – кај младите недостига етичко и морално однесување, културна
едукација
X – животна средина и јавни сервиси
(недостаток од зелени површини – нема доволно паркови и зеленило;
недоволна грижа и свест на младите за околината; загаденост; недоволна
улична осветленост...)
XI – семејни проблеми
(слаба комуникација со родителите, разведени родители, семејно
насилство, несоодветна грижа за децата и недостаток од време на
родителите за да посветат внимание и да ги воспитуваат...)
XII – нема доволно културно-уметнички манифестации
XIII – незадоволителни можности за мобилност на младите
(нема можности за патување, затвореност)
Во рамки на истиот проект, беше организирана и забава за млади на отворено на
која присуствуваа над 500 млади, дел од кои (253) ја искористија можноста за
симболично гласање по однос на прашањето дали сметаат дека на О. Штип
и’ е потребно да се изработи и усвои Локална младинска стратегија. 246
млади гласале „ЗА“, ниту еден глас „против“ и 7 – „воздржани“.
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Во исто време, во кутијата за коментари и препораки, неколку од учесниците
оставиле свои мислења:
Коментари и мислења:
1. Јас мислам дека младите би требало да имаат подобра иднина.
2. Редно време беше некој да се посвети и на младите и да им се посвети дел од
скапоценото време. Доста се тие пороци и доста се распростануваат. Само
напред! Се’ повеќе вакви журки!!!
3. Да престанат да слушаат турбо музика, да не се дрогираат, да ги слушаат
родителите и послободно да се впуштаат во сексуални односи.
4. NO SMOKING!
5. Да стават чадор на местото К’ртеке.
6. Повеќе вакви журки, навистина ни фалат.
7. Треба да се засадат повеќе дрвја за да биде чист воздухот.
8. Да има повеќе журки!!!
9. Да има повеќе забави во градот и да се донесат повеќе личности од
естрадата; Поголем одзив да има, потребно е да се соопштува преку јавните
медиуми и во училиштата.
10. Младост, иднина, успех – се’ заедно се обединува и е остварување за една
држава, општество. Едукацијата на младите и посветеноста на нив значи
здрава и успешна генерација на млади – успех и среќа.
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Прилог 3
Истражување и утврдување на проблемите и недостатоците кои ја
засегаат младата популација од градот (Фондација за развој на
заедницата – ФРЛЗ)8
Во рамки на активностите од проектот „Младите за отворено општествоЛокални младински иницијативи“, ФРЛЗ спроведе истражување насочено кон
утврдување на конкретните проблеми кои ја засегаат младата популација од
Штип.
Како општ заклучок од истражувањето е дека проблемите кои ги наведоа
младите не се нешто ново туку постојат подолго време и намерно или не, не се
решаваат.
Од посебно значење за младите се следните области:
I. Екологијата и комуналната хигиена
a. Неодржување и запуштеност на зелените површини во централното
градско подрачје (Бриони, Безистен, Музеј)
b. Непостоење на зелени површини во останатите делови од градот (Сењак,
8-ми Ноември, Баби, Автокоманда )
c. Слаба хигиена во некои места од градот
d. Дивата населба пред месноста Мирјанина црква
e. Кучиња скитници
II. Спорт и спортски клубови
a. Непостоење на спортска сала и затворен базен
b. Запуштеност на спортски сали во рамките на училиштата (греење,
хигиена, опременост)
c. Запуштеност на останатите спортски терени (градски стадион, стадион
на суитлак)
d. Потреба од велоспиедски и трим патеки (кеј на Брегалница или Суитлак)
e. Потреба од подршка на спортските клубови од Локалната самоуправа и
пред се’ од бизнис секторот
III. Културно забавен живот
a. Непостоење на организирани хоби клубови до секаков вид каде што
младите би имале шанса продуктивно да го искористат своето слободно
време
b. Домот на младите – Што се случува?
c. Летно кино Бриони – Што се случува?
d. Не постои квалитетна алтернатива на кафе-баровите како места на забава
на младите
e. Местата за излегување не се генерациски поделени

8

Овој краток извештај е доставен од страна на ФРЛЗ – Штип за потребите на подготвување на
ЛСМ
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IV. Здравје и пороци
a. Се’ почеста употреба на наркотички средсва
b. Злоупотреба на алкохолот и цигарите како и непочитување на забраната
за точење алкохол на малолетници
c. Потреба од поголема едукација за ХИВ и СТД
V. Сиромаштија и невработеност
a. Се’ поголемиот број на бездомници кои просат во централното градско
подрачје
b. Потреба од згрижување на малолетните бездомници од ромска
националност
c. Се’ поизразено класно раслојување на населението кое резултира со
групирање и кај младите
VI. Партиципација во општествениот живот
a. Непостоење или недоволно функционирање на младинскиот сектор во
Штип
b. Слаба или речиси никаква партиципација на младинскиот сектор во
функционирањето на Локалната самоуправа
c. Потреба од НВО сектор кој на младите ќе им понуди можност за активна
општествена партиципација преку вклучувае во програми и проекти кои
решаваат младински прашања
d. Партизација на младите
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Прилог 4
Листа на учесници во процесот на креирање на ЛСМ9
Ќе биде внесена по завршување на сите настани.

9

Во листата се вклучени и имињата на лицата и институциите кои учествуваа во сите
активности поврзани со процесот на креирање на ЛСМ, вклучително и листите на учесници од
претходниот, а незавршен процес (2008 – 2009 год) со оглед на тоа дека и таа работа и
препораки се потврдени и инкорпорирани во овој документ.
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