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В
овед

ен говор

За нас како организација, тоа беше исто така година на 
предизвици, промени, планирања и раст. Во текот на целата 
2020 година останавме посветени да бараме решенија и брзо да 
се адаптираме на новите промени и актуелни трендови. Фокусот 
на работа го ставивме на обезбедување на поддршка на 
ранливите и маргинализираните групи млади, информирањето 
и дигиталното учење и учество на младите. 

Водени од новите предизвици пристапивме во усовршување на 
Европската алатка за дигитално учество OPIN која во новите 
трендови ќе го подобри дигиталното учество на младите при 
креирањето на политики и работевме на подготовка на 
прирачник кој ќе им помогне на младинските организации во 
дигитализација на младинската работа.  

2020 година беше година на неизвесност во која и светските 
развиени економии се соочија со својата неспремност да се 
справат со предизвиците на кои и никогаш не помислиле дека ќе 
се случат. Така и нашето општество, влезе во тунел во кој не се 
гледа крајот, делувајќи во исклучително тешки услови за да се 
одговори на предизвикот, да се задоволат потребите на сите 
негови чинители, а да се внимава на најранливата категорија во 
него, т.е. децата и младите. Во ваквото опкружување Коалиција 
СЕГА мораше да работи понапорно од кога било за да ги слушне 
гласовите на младите особено онаму каде е тоа најважно. 

Оваа година, подготвивме „Алтернативен извештај за 
спроведување на Конвенцијата за правата на детето“ и го 
доставивме до Комитетот за правата на детето при на 
Обединетите Нации во кој ги адресиравме  главните грижи 
околу спроведувањето на овој меѓународно ратификуван 
документ кај нас, со цел да влијаеме на обезбедување правата 
на децата и да создадеме околина во која детскиот/ученичкиот 
глас ќе биде слушнат. 
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Сакам да се заблагодарам за континуиранатата поддршка што ја дадоа нашите организации 
членки, меѓународните организации и сите останати партнери на СЕГА кои во текот на 2020 
помогнаа нашите барања, адресираните проблеми и идеи и гласот на младите да биде слушнат.

Зајакнувањето на ангажманот на нашето членство и проширувањето на нашата мрежа 
продолжува да биде во основата на нашата работа. Зголемениот интерес од организациите да 
аплицираат за членство во Коалиција СЕГА ги рефлектира овие напори и ние сме среќни што ќе 
растеме и диверзифицираме и понатаму. 

И во услови на пандемија работевме напорно и посветено за да ја поддржиме креативноста на 
младите и да им дадеме импулс на енергија на институциите, барајќи соодветни пристапи за да 
обезбедиме поддршка за вработување на младите во социјален ризик односно на младите Роми и 
младите во НЕЕТ (група која не е во образование, не е вработена и не е во процес на обука). 
Применивме нови пристапи во поддршка на вработливоста на младите (во партнерство со 
Програмата на Обединетите нации и поддршка на Швајцарската агенција за соработка) 
адаптирајќи ја Шпанската методологијата АКЦЕДЕР на локално ниво овозможувајќи на младите 
Роми да ги развијат своите вештини за вработливост и побрзо стигнување до вработување. 

Јас сум горд на секојдневната работа на нашите младински организации, тие сепак изнајдоа нови 
начини и дадоа многу потребен простор за младите да учат, да бидат поддржани и да се борат за 
своите права. Потребно е сега и нашите институции и нашето општества да го сторат истото. 
Подготвени сме да го предводиме патот, да го поддржуваме младинскиот развој и да им помагаме 
на институциите да ги надминат сите предизвици со кои се соочивме оваа година, да започнат со 
примена на Законот за младинско учество и младински политики и взаемно да ја трасираме 
патеката за социјална интеграција на младите во сите сфери на општеството. 

В
овед

ен говор
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88% 
од децата се сосема убедени во 

своето право да учествуваат во 

донесување одлуки

(Алтернативен Извештај 2020)

70% 
од децата учесници во 

истражувањето биле жртви на 

некаков вид на меѓуврсничко 

насилство

(Алтернативен Извештај 2020) 

48% 

 од децата на возраст од 11 – 17 

години сметаат дека воопшто не ги 

добиваат потребните знаења во 

училиштето

(Алтернативен Извештај 2020)

Проектот „Алтернативен извештај за Конвенцијата за правата на детето во 
Северна Македонија“ беше спроведен во периодот декември 2019 година – 
август 2020 година, со финансиска поддршка од Детската Фондација Песталоци. 
Главен продукт на проектот беше Алтернативен извештај за детските права во 
С. Македонија кој беше развиен во текот на 2020 година преку низа на 
истражувања и прибирање на податоци. Проектот придонесе кон јакнење на 
капацитетите на државните и локалните институции да развиваат и 
спроведуваат квалитетни политики за деца врз основа на препораките на 
Организацијата на Обединетите Нации. 

Алтернативениот извештај кој вклучи низа на препораки беше публикуван на 
Македонски и Англиски јазик и доставен до Комитетот за правата на детето при 
Обединетите Нации со што се обезбеди можност за влијание врз препораките на 
Комитетот за правата на детето за С.Македонија. 

Проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“ 
е финансиски поддржан од Детската фондација Песталоци и се спроведуваше во 
периодот од 2010 до 2020 година.

Како дополнителен резултат, а со цел да ги намали последиците од пандемијата 
врз образовниот процес, проектот директно поддржа 220 деца од ранливи групи 
од 3 училишта во Прилеп обезбедувајќи училишен прибор.

За потребите на проектот, а во насока на креирање на квалитетен и извештај, 
СЕГА воспостави партнерство со организациите „Отворете ги прозорците“ и 
„Македонскиот Центар за Граѓанско Образование“. Извештајот се фокусираше 
на недискриминација, правото на учество и здружување, пристап до и квалитет 
на образование, насилство врз децата како и капацитетите на институциите за 
адекватна примена на детските права.

Проект: „Алтернативен извештај за 
Конвенцијата за правата на детето во С. 
Македонија” 

Проектот вклучи сеопфатно истражување во кое 1606 деца на возраст од 10 – 17 
години од 25 градови го изразија своето мислење за нивото на почитување на 
детските права во локалната средина и училишниот живот. Исто така, своето 
мислење во однос на детските права го изразија и 350 наставници. Со 
истражувањето беа опфатени 63 основни и 47 средни училишта, 48 граѓански 
организации, 21 Центар за социјална работа како и 4 национални институции.
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50 претставници
 на организации и институции 

учествуваа на Панел дискусија 

за промоција за проектот

43 претставници
на организации и институции и 

млади присуствуваа на 

Завршната Конференција за 

промоција на постигнувањата 

од проектот

304 млади
директно беа вклучени во 

последователните (follow up) 

активности на локално ниво

  -  Промоција на европските вредности меѓу младите на локално и национално 
ниво.

Проект: “Младите и европските вредности” 

Проектот „Младите и европските вредности“ придонесе кон развиен и одржлив 
граѓански сектор кој адекватно ги адресира потребите на младите на Р.С. 
Македонија. Целта на проектот беше да се Зајакнат капацитетите на 
младинските организации во Р.С. Македонија во согласност со европските 
трендови и практики кон подобрување на благосостојбата на младите. Согласно 
на потребите на младинските граѓански организации проектот предвидe 
методологија која опфати два клучни сегменти:

 - Процес на јакнење на капацитетите на младинските организации во 
Македонија за промоција на европските вредности на младите;

Примарната целна група на проектот беа младинските организации и 
организациите кои работат со млади.

Преку проектот, СЕГА ги постигна следните резултати:

Во процесот на јакнење на организациските капацитети беа вклучени 10 
младински организации и 20 нивни претставници. Секоја од вклучените 
организации на обуката спроведија два настани на локално ниво. Настаните беа 
организирани со средношколци, студенти и млади на локално ниво и се 
реализираа во согласно препораките и мерките за превенција од КОВИД19.

европските практики и трендови во своето организациско и програмско 
работење.

  -  Зајакнати знаења и вештини на 10 младински организации за интегрирање на

Проектот „Младите и европските вредности“ е финансиски поддржан од Генерален 
Секретаријат и се спроведуваше во периодот од 18.10.2019 до 30.11.2020 година.

Панел дискусијата се одржа на 03 февруари 2020 година во Граѓанскиот 
ресурсен центар во Скопје. Со цел промоција на сите постигнувања во рамките 
на проектот, СЕГА организираше еднодневна Завршна Конференција на 09 
ноември 2020 година. На Конференцијата учествуваа 43 претставници на 
институции, организации, медиуми, млади и сите младински организации 
директно вклучени во проектот. На настанот се промовираа резултатите од 
проектот, Анализата, постигнувањата од спроведените последователни 
активности на локално ниво, заклучоци и препораки за новите алатки кои ги 
применуваат граѓанските организации.

Крајни корисници на проектот беа млади на возраст од 15 – 29 години кои живеат 
во Р.С. Македонија.

 - Идентификувани потребите на младите во поглед на примената и 
придобивките на европските вредности во нашето општество

4



М
л

а
д

и
н

ск
о

 уч
е

ств
о

„Заедница и 
форум на Опин“

 заедница за размена на знаења 

и совети за користење на 

алатката ОПИН 

Материјали за е-
учење

ресурси засновани на текст и 

аудио материјали

„Жива 
Лабораторија со 

најдобри 
практики”

секција за најдобри практики

Проект: “Дигиталното учество на младите е 
лесно / (ДИГИ) - Digital Youth Participation Made 
Easy (DIGY)” 

Проектот „ДИГИ - Дигиталното учество на младите е лесно“ има за цел да го 
зголеми младинското е-учество преку обезбедување ресурси и процес на 
градење на капацитети на заинтересираните организации кои планираат да ја 
користат алатката за е-учество на младите ОПИН.

Електронските материјали за учење ќе бидат интегрирани на веб страната 
ОПИН, професионална дигитална алатка за електронско учество на младите, 
достапна на 10 европски јазици (www.opin.me). Целта на проектот е да се зајакне 
и збогати европската инфраструктура за електронско младинско учество, преку 
развивање на следните Интелектуалните производи:

  - Заедница на иницијатори за проекти и простор за размена на знаења и совети 
за користење на алатката ОПИН ( Заедница и форум на ОПИН );
  - Високо-квалитетни материјали за е-учење и видео обуки, ресурси засновани 
на текст и аудио материјали (Mатеријали за е-учење);
  - Секција за најдобри практики (Жива Лабораторија со најдобри практики);

Коалиција на младински организации СЕГА е партнер на проектот DIGY, кој е 
финансиран и поддржан од Германската Национална агенција за образовни програми и 
мобилност преку програмата Еразмус+, Клучна акција 2, Стратешко партнерство и 
иновации и се спроведува во периодот од 01 септември 2019 до 31 август 2022 година.  

Младинските работници ќе имаат корист од овие иновативни и подобрени 
ресурси, преку зголемување на бројот проекти за електронско младинско 
учество и развивање на потенцијалот на е- учество на младите во сите европски 
земји. Резултатите од проектот ги развива Конзорциум од 7 партнери од цела 
Европа.

Координатор на проектот: NEXUS Институт за управување со соработка и 
интердисциплинарно истражување, Германија.

  - Навигација и оптимизација на корисничкиот интерфејс на ОПИН со цел да 
се гарантира лесна конфигурација на платформата (Ре- дизајнирање на 
ОПИН).

Партнер организации: Agency Zaghzagh од Малта, Creativitas од Литванија, Heart 
of Slovenia од Словенија, Youth Horisons од Грузија, Liquid democracy од 
Германија и Coalition of youth organizations SEGA од Република Северна 
Македонија.
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Обука 
за млади лидери на проектот 

C.O.D.E. aBc

2 младински 
размени

младински размени во Шербург, 

Франција и во Бад Бланкенбург, 

Германија 

 - Младинска размена во Шербург, Франција. 30 млади од 14 до 18 години 
учествуваа на размената, од Франција, Германија и Македонија.

CODE aBc е долгорочен проект кој се спроведува во партнерство на Коалиција на 
младински организации СЕГА, Landesjugendwerk der AWO Thüringen од Германија и 
Maison Pour Tous Leo Lagrange од Франција. Проектот се спроведува во периодот од 
2018 до 2022.

Во проектот Courage to Open Doors of Europe C.O.D.E aBc се вклучени млади од 
14 до 18 години и младински лидери до 30 години, кои преку младински размени 
се запознаа со млади од други држави, нивните култури, традиции и јазик, и 
истражуваа нови места и заедно работеа на темите: Интеркултурно учење, 
Недискриминација, Интеркултурна комуникација, Предрасуди и стереотипи, 
Детски и човекови права и слично.

За таа цел преку проектот се одржа:

 - 7 дневна обука за младински лидери одржана во Бад Бланкенбург во 
Германија. Целта на обуката беше младинските лидери од Македонија, 
Франција и Германија да се стекнат со вештини и знаења за меѓународна 
младинска работа и заедно да испланираат активности и програми што ќе се 
спроведуваат на следната размена на млади во Франција и Германија 2019 
година и Македонија 2020.

 

 - обука за младински работници (10 учесници од Битола, Прилеп, Штип и 
Кавадарци).

Проектот имаше за цел активно да ги вклучи младите луѓе на работилници и 
дискусии за да ги прошират своите перспективи, да ги надминат границите и 
разликите, да ја искоренат дискриминацијата и да ги почитуваат човековите 
права. 

  -  Младинска размена во Ерфурт и Бад Бланкенбург, Германија. 30 учесници на 
размената (8 млади и 2 младински лидери од Македонија). 

Проект: „CODE aBc“
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“Dyouth 
expedition” 

 алатка за електронско учење со цел 

да се обезбедат висококлавитетни 

услуги на младите луѓе во ситуација 

на НЕЕТ

Специфична цел на проектот беше размена на најдобри практики преку 
креирање на алатка за е-учење наменета за младински работници за 
зајакнување на претприемништвото кај младите и за спречување на социјална 
исклученост на младите. Главната цел на проектот беше зголемување на 
квалитетот на дигиталната младинска работа за зајакнување на младите за да 
станат активни граѓани во општеството.

Проектот “DYouth expedition” го спроведува Коалиција на младински 
организации СЕГА во партнерство со EPI од Полска кои работат на 
унапредување на квалитетот на дигиталната младинска работа во 
спречувањето на младите да станат НЕЕТ преку размена на најдобри практики 
преку комбинирање на офлајн и онлајн методи во претприемачко учење.

Иновативноста на проектот произлегува од стратешкиот и структуриран пристап 
во споделување искуства и најдобри практики, а од друга страна, градење на 
капацитети за младински работници од Македонија и Полска. Младинските 
работници од Македонија и Полска ќе научат нови методи и техники за 
информирање на младите и комбинирање на офлајн и мрежни методи во 
претприемничко учење. Покрај тоа, проектот преку краткорочна активност за 
обука на персоналот предвидува градење на капацитети меѓу младинските 
работници. Проектот вклучува истотака и европска димензија на учење и 
споделување на искуства преку својот финален производ, пакет алатки за е-
учење за младински работници, комбинирајќи ги офлајн и онлајн методите во 
претприемничко учење, што ќе биде вреден извор корисен за сите европски 
младински организации.

Проектот “DYouth expedition” е ко-финансиран и поддржан од Европска Унија и се 
спроведува во периодот од 21.09.2019 до 31.03.2021 година.

Проект: “DYouth expedition”

Дополнително, проектот е комплементарен на активностите поврзани со 
размена на искуства меѓу младинските работници. Пакетот со алатки за е-учење 
(E-toolkit) за младински работници како финален производ од проектот ќе биде 
вреден ресурс за комбинирање на офлајн и онлајн методите во претприемничко 
учење и ќе биде корисен за сите европски младински организации. Создавањето 
на лесна за употреба и ефикасна методологија / модули за самостојно учење на 
интернет за младинска работа со NEET комбинирајќи ги офлајн и онлајн 
методите во претприемничко учење ќе биде вградено директно на веб-
страниците на партнерите. Преку ова, младинските работници и другите 
иницијатори во Европа добиваат сеопфатен материјал кој им ја дава целата 
поддршка потребна за успешно спроведување на дигитална младинска работа 
со NEETs. Овој пристап ќе ги охрабри младинските работници да размислуваат 
пошироко за директна младинска работа со NEET и спречување на младите да 
станат NEET . Проектот се спроведува со поддршка од Национална агенција за 
образовни програми и мобилност, преку програмата Еразумс+, Клучна Акција 2, 
Стратешки партнерства - размена на добри практики.
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14 млади 
се вклучени во обука за 

животни вештини и 

вработливост

Структурна 
соработка

со локалните институции 

(Центар за социјална работа и 

Центар за вработување)

1 вработено 
младо лице 

1 реализирано 
практиканство

Проект: “Зајакнување на младите преку нови 
можности во Прилеп”

Проектот „Зајакнување на младите преку нови можности во Прилеп“ има за цел 
да се придонесе кон подобрување на вработливоста и активно учество на 
пазарот на трудот на млади во Прилеп.

Целна група се млади на возраст од 16 – 35 години од Прилеп. 

Преку групите се опфатени млади лица чија позадина е од семејства во социо-
економска исклученост од различни причини (сиромаштија, невработеност, 
злоупотреба, криминал, миграција, етничко малцинство итн.). Овие млади луѓе 
од тешка семејна позадина се соочуваат со многу предизвици да влезат во 
животот на возрасните и на пазарот на трудот бидејќи често тие не добиваат 
адекватна финансиска, социјална и емоционална поддршка од нивните 
семејства.

 - Подигната свест на локалната заедница за потребата од социјална 
интеграција на ранливите млади во Прилеп.

  -  Подобрени компетенции на ранливите млади за вработување во согласност 
со актуелните потреби на пазарот на трудот.

Финансиска поддршка: СОС Детско Село Северна Македонија, во рамките на 
проектот Зајакнување на младите преку нови можности (YEEP), кој се спроведува од 
СОС Детските села во 5 земји од регионот. Проектот се спроведува во периодот од 
01.06.2020 до 31.05.2022 година. 

Проектот започна во јуни 2020 година и во период до декември беа опфатени 14 
млади лица, кои беа вклучени во обуки за Зајакнување на животни вештини и 
вработливост. Во рамки на оваа програма, беше обезбедено практиканство и 
беше поддржано вработување.

Очекувани резултати: 

  -   Зајакнати вештини за вработливост на ранливите млади од Прилеп.
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130 лица
вклучени во програмата

16 лица
ја завршиле програмата 

ACCEDER

12  вработени 
лица

3 реализирани 
практиканства

 - Методологијата ACCEDER е прфатена од ранливите групи и води кон 
зголемување на нивните можности за вработување

Преку програмата беа поддржани 12 вработувања и беа реализирани 3 
практиканства, додека пак 16 лица ја завршија програмата.

Проектот е составен од збир на активности кои ги следат предложените чекори 
во прирачникот за работа по Шпанската методологија за поддршка на 
вработливоста на младите Роми (ACCEDER) и истите се спроведуваат преку 
следниве фази:

Фаза 4: Кариерно советување

 - Воведени можности за вработување на младите Роми преку стратешко 
партнерство со локалниот приватен сектор

Со проектот во период до декември беа опфатени 130 лица, кои активно беа 
вклучени во индивидуални средби, кариерно советување, работилници за 
вработливост и поддршка до вработливост.

Фаза 2: Информации и прием /Основна проценка на вештините и способностите

 - Зајакнување на знаењата и вештините на младите Роми, за успешно 
интегрирање на пазарот на трудот 

Фаза 6: Пристап на пазарот на трудот  и негово следење

Фаза 1: Дисеминација и контакт со заедницата

Целта на проектот е да се зголемат компетенциите за вработување на 
ранливите младински групи со фокус на ромското население. 

Проект: “Зајакнување на вештините за 
вработливост на ранливите групи во Прилеп”

Фаза 3:Проценка на вработливоста (и нацрт на индивидуален пат на 
вработување)

Фаза 5: Обука

Преку проектните активности ќе се постигнат следниве резултати:

Проектот се спроведува со финансиска поддршка од УНДП во периодот од 01.03.2020 
до 30.06.2021 година. 
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со Полска  Португалија

Партнерство

Проект: “My career, our game”

Проектот „Моја кариера, наша игра“ - (”My career, our game)” го спроведуваат 
партнери од Македонија, Португалија и Полска од различен профил (коалиција 
на младински организации, универзитет и асоцијација) кои работат на 
иновативен пристап за развивање на методологија за рано кариерно 
насочување преку гејмификација како пријателски пристап кон младите за 
спречување да станат НEET. 

Иновативниот пристап дополнително ќе го поттикне и поддржува 
висококвалитетното насочување во кариерата, вклучително и информации за 
кариерно насочување, информации за правата на работа, можности за 
вработување и образование, можности за слободно движење и поддршка за 
сите млади луѓе. 

 - Извештај за компаративна анализа што содржи препораки за позитивни и 
иновативни пристапи при дефинирање на методологија за рано кариерно 
насочување за спречување на младите да станат НЕЕТ.

Проектот се спроведува со поддршка од Полската Национална агенција за образовни 
програми и мобилност, преку програмата Еразумс+, Клучна Акција 2, Стратешки 
партнерства - иновации. Проектот се спроведува во партнерство на Коалиција СЕГА,  
EPI од Полска и Универзитетот Де Равеиро од Португалија во перидот од 01.06.2020 
– 30.11.2021 година. 

 - Пилотирање на програми за рано кариерни насочување во Македонија, 
Полска и Португалија.

Главна цел на проектот е зголемување на квалитетот на младинската работа во 
превенција на НEET во Европа. Преку проектот, партнерите ќе придонесат кон 
воведување на иновативна методологија за рано кариерно насочување како 
одржлива алатка за спречување на младите луѓе да станат НЕЕТ.

Главните резултати од проектот со директно влијание врз примарната целна 
група ќе бидат:

 - Иновативна методологија за рано насочување во кариера преку 
„Гејмификација“.

Друг иновативен аспект понуден преку овој проект е користење на 
Информатички Технологии во креирање на методологија за работа со млади со 
цел да се превенира да станат НЕЕТ, и за младински работници во Европа, 
придонесувајќи кон зголемување на квалитетот на работата на младите. Со цел 
да се постигне ова, проектот ќе развие и спроведе сеопфатна методологија за 
рано кариерно насочување како инструмент за спречување на младите да 
станат НЕЕТ, како и „Гејмификација“ на дефинирани методи со цел полесен 
пристап до младите и да се промовира пријателски пристап кон младите, нудејќи 
им можност на младинските работници од цела Европа лесно да ја 
имплементираат и мултиплицираат методологијата со младите во нивните 
заедници и да ги зголемат своите знаења и вештини за спречување на НEET.
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69 млади
вклучени во активностите на 

Инфо Клубот за 2020 година

12 настани 
(инфо денови и работилници) 

реализирани во 2020 година   - обуки за вработливост за млади лица,

  - кампања за промоција на активните мерки од ОП,

За оваа цел, Инфо Клуб Штип воспостави секојдневна комуникација со 
претставниците на Центарот за вработување од Штип, стопанските комори, 
приватниот деловен сектор, Центарот за социјална заштита во Штип, 
регионалниот центар за унапредување на претприемништвото, граѓанските 
организации кои работат во Штип. 

  - бизнис кафе настани за вмрежување на компаниите со младите,

Постоењето на младински информативен клуб во Штип ќе им помогне на 
студентите и невработените млади да се запознаат со придобивките што се 
нудат преку мерките од Оперативниот план за вработување на Владата на 
Република Северна Македонија и неговите компоненти кои се фокусираат на: 
Самовработување, вклучително и млади лица со попреченост, како и општинско 
корисни работи во заедницата и обуки за стручни занимања што ги бараат 
работодавачите. Од друга страна, секојдневната работа во Инфо клубот Штип е 
наменета за да ги вклучи и младите луѓе во НЕЕТ ситуација и да ги промовира 
активните мерки за оваа целна група на терен. Инфо Клуб Штип обезбедува 
директна комуникација со младите и им помага да аплицираат за најсоодветни 
активни мерки на пазарот на трудот или други можности за вработување и обука 
и да ги реализираат своите работни аспирации и потенцијали.

Очекувани резултати:

 - Потенцијалните работодавци од регионот на Штип се информирани за 
придобивките од планот за вработување на оперативната акција во 2020 година 
и го поддржуваат Инфо Клубот
  - Младите од Штип на возраст од 15 до 29 години ги зголемија своите 
капацитети за вработување поврзани со полесен пласман на пазарот на 
трудот.

  - планинарење и други спортски активности.

Проектот се спроведува со финансиска поддршка од УНДП во периодот од 10.06.2020 
до 09.08.2021 година. 

Проект: “ИНФО Клуб Штип”

Главна цел на проектот инфо Клуб Штип е да се зајакнат капацитетите на 
младите луѓе од 15 до 29 години во Штип (студенти, млади невработени и НЕЕТ) 
за полесно влегување на пазарот на трудот со користење на активни мерки и 
можности за вработување во рамките на Оперативниот план за АВРСМ за 2020.

Инфо Клубот Штип во периодот од јуни до декември 2020 има реализирано 
серија на активности на локално ниво како:

  - кампања за информирање на младите за активни огласи за вработување,

 - Студентите и невработените млади луѓе во Штип се информирани за 
активните мерки на пазарот на трудот и можностите за вработување во рамките 
на Оперативниот план од страна на Владата за 2020 година.
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Соработки и вм
реж

увањ
а

поддржани со хигиенски 

производи

760 Роми 

Онлајн кампања 
на социјалните 

медиуми 

Проектот исто така спроведе онлајн кампања со цел да се подигне свеста за 
примена на препораките и мерките за заштита од COVID-19. Кампањата опфати 
повеќе од 13 000 млади лица.

Проект: “Поддршка на маргинализирани групи 
кон превенција од COVID-19 во Прилеп”

Целта на проектот „Поддршка на маргинализираните групи кон 
превенција од COVID-19 во Прилеп“ беше да се зајакнат капацитетите на 
локалните власти во Прилеп за адресирање на потребите на луѓетo во 
ризик во време на пандемија. Овој проект беше поддржан од НВО „Група 
484“ и Норвешка Амбасада и беше спроведен во периодот од јули – 
ноември 2020 година.

Преку проектот лицата во ризик од Прилеп, со фокус на Ромската популација, 
беа оспособени да одржуваат високо ниво на хигиена со цел спречување на 
ширење на COVID-19. Активностите вклучија поддршка на 760 Роми приматели 
на Гарантирана Минимална Помош преку донација на 10000 маски и 2000 
антибактерски сапуни. Во насока на дополнителна поддршка на Ромското 
население, проектот обезбеди 8700 медицински маски за граѓански организации 
кои работат со Роми.

Во рамките на проектот беа подобрени условите на институциите одговорни за 
образование и социјална грижа во насока на превенција од COVID-19. Проектот 
поддржа 10 основни училишта, 5 средни училишта, 6 градинки, 3 Центри за деца 
со попреченост и локалниот Дом за стари лица. Со поддршката беа обезбедени 
медицински маски, средства за дезинфекција на раце и површини и 
антибактериски сапун. Дополнително за училиштата беа обезбедени 
безконтактни диспанзери и безконтактни термометри за безбедно и непречено 
спроведување на образовниот процес во време на пандемија.

Преку проектот беа постигнати следниве резултати: 
 - Ромската популација во Прилеп беше соодветно информирана за позитивните 
мерки за превенција од ширење на COVID-19

 - Подобрени услови на институциите одговорни за образование, воспитување и 
социјална грижа во насока на превенција од COVID-19

Проектот беше финансиски поддржан од Граѓанската Организација Група 484 од 
Белград, во рамките на Проектот: Поддршка на Мигранти и локални заедници во Црна 
Гора, Северна Македонија и Србија, кој е финансиран од Норвешка Амбасада во 
Белград, Србија и се спроведуваше во периодот од 01 јули 2020 година – 30 октомври 
2020 година.

 - Лицата во ризик од Прилеп се способни да одржуваат највисоко ниво на 
хигиена за да спречат ширење на COVID-19

12

25 локални 
институции 

поддржани со средства за 

дезинфекција 



3 креативни 
работилници

“Trust, Peace and Tolerance in the 

world”

Завршен настан 
со цел 

споделување на 
резултатите

Проектот го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со 
VIFIN – Videnscenter for Integration - Данска (водечка организација), ALDA - Франција, La 
Piccionaia – Италија, ЛДА – Црна Гора, ЛДА – Босна и Херцеговина, Association for 
Developing Volunteering Work – Словенија и Urban Development Center – Србија, а е 
финансиран од Еразмус+ програмата. Проектот се спроведе во периодот од 
01.03.2019 – 28.02.2021 година.

Последователно следеа работилниците со пораките од локалните волонтери и 
најмладите од локалната заедница.

Во октомври во просториите на Коалиција СЕГА беше одржана првата 
креативна работилница на тема „Доверба, мир и толеранција во светот“ како дел 
од проектот. Главната цел на работилницата беше да се наслика платно со 
шарена порака што локалната младина сака да им ја испрати на мигрантите.

Проект: „ИМПАКТ – Вклучувањето е важно! 
Користење на изведувачка уметност кон 
кохезија и толеранција”

Главна цел на проектот „ИМПАКТ – Вклучувањето е важно! Користење на 
изведувачка уметност кон кохезија и толеранција“, е да се промовира 
социјалното вклучување преку развивање на уметнички стратегии, техники и 
методологии насочени кон бегалците и граѓаните на локално ниво.

Партнерите учествуваа на неколку сесии на педагошката работилница во 
Виченца во Италија, што обедини уметници од сите вклучени заедници. Сесиите 
беа корисни и посветени да обезбедат високо ниво на размена на најдобри 
практики, земајќи ги предвид различните локални контексти на земјите од 
проектот.

Во декември, Коалиција СЕГА организираше локален настан, чија главна цел 
беше споделување на резултатите од проектот и  подигнување на свеста за 
богатството на различностите.
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Вмрежување и 
културна 

соработка

Проект:“ACHIEVE”

Проектот ACHIEVE има за цел да го развие идентитетот на ЕУ почнувајќи од 
размислувањето за заедничката историја, уметност и религии помеѓу градовите 
од Централна и Југоисточна Европа како алатка за борба против растечкиот 
евроскептицизам.

Од 19-ти до 21-ви февруари, СЕГА беше дел од состанокот што беше 
организиран во Големата сала на Домот на националните малцинства во Прага.

Вториот ден имаше сесија посветена на презентација на локалните настани што 
секоја организација ги реализира на својата територија.

- промовирање на знаење за сопствената култура, а потоа и за другите вклучени 
земји

На првиот ден од состанокот, претставниците од секоја земја направија кратка 
презентација која се состоеше од три аспекти: општи карактеристики на 
територијата од која доаѓаат, елементи што го претставуваат идентитетот на 
територијата поврзана со уметност, историја, музика, танц, гастрономија, 
типични производи, религија и како културното наследство на територијата е 
препознаено од нивните сопствени жители.

Во 2020 година се постигнаа следниве резултати: 

На последниот ден имаше состанок на кој беа споделени упатствата за следните 
активности поврзани со Мапата на глобално граѓанство.

Коалиција на младински организации СЕГА е партнер на проектот “ACHIEVE” кој го 
спроведува Локалната самоуправа во Брегање и е  поддржан од програмата Europe for 
citizens. Проектот се спроведува во партнерство со 13 организации и локални 
самоуправи од цела Европа во периодот од 01.06.2019 – 31.05.2021 година. 

- поттикнување на дискусија за концептите на идентитет и евроскептицизам, чии 
причини ќе бидат испитани на локално ниво во сите таргетирани земји и 
споделени за време на меѓународни настани. Мрежата на градови ќе сподели 
алатки и методи за создавање контра-наратив евроскептицизмот.
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ЕУ мрежа од 34 
младински 

организации

Проект: “Соработка за граѓанско општество – 
European Network“

Проектот овозможи создавање на мрежа ширум ЕУ со дефиниран годишен план 
за работа, кој има за цел:

Коалиција на младински организации СЕГА беше партнер на проектот European 
Network (616412-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-CSC-YOUTH), спроведуван од 
партнер организацијата United societies of Balkans од Грција. Проектот имаше за 
цел иницирање и создавање на неформална ЕУ Мрежа од 34 младински 
организации кои делат слични вредности и се посветени на создавање 
долготрајни синергии во областа на младите. Оваа неформална мрежа е 
поддржана од програмата Еразмус +, Клучна акција 3 (EACEA/45/2019 - Support 
for Policy reform, Civil Society Cooperation in the Field of Youth). 

 -  Воспоставување ефикасно, одржливо партнерство и структура за размена на 
добри практики, компетенции, информации и увид помеѓу 34 младински 
организации кои ќе бидат цврста почетна точка за создавање нови заеднички 
проекти и долготрајна соработка;
 - Зајакнување на работата на младите на локално ниво преку обезбедување 
активности за организациите за градење капацитет, развој на одржливост, 
формирање локални конзорциуми, споделување знаење и ширење на добри 
практики;
 - Овозможување на младите да го постигнат својот целосен потенцијал како 
активни граѓани, информирајќи ги за Еразмус + и Европскиот Солидарен Корпус 
како програми што го поддржуваат нивниот личен, социјален и професионален 
развој.

Спроведени активности во рамките на проектот:

- Онлајн обука за споделување на добри практики (peer to peer) помеѓу партнер 
организациите;
- Креирање на мрежата за соработка TUNE, составена од 34 младински 
организации од ЕУ, избор на лого за мрежата;
- Редовни месечни онлајн состаноци.

Проектот е финансиран од Евроспска комисија и се спроведува во партнерство на 
Коалиција на младински организации СЕГА, во партнерство со USB Грција 
(организација координатор) и 34 младински организаци ширум Европа, Еразмус+, 
Клучна Акција 3, структурен дијалог и Соработка за граѓанското општество од 
Европската комисија. Проектот се спроведе во периодот од 01.09 – 31.12.2020 година. 
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Проект: „Јакнење на транспарентноста и 
отчетноста на Коалиција СЕГА“ 

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведуваше проектот „Јакнење на 
транспарентноста и отчетноста на Коалиција на младински организации СЕГА“, со 
поддршка на програмата за мали грантови „Одржливо граѓанско општество: државно 
финансирање за граѓански организации“ од проектот „Саморегулација на граѓански 
организации “ кој го спроведуваат  Македонски центар за меѓународна соработка 
(МЦМС) со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и 
Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од 
Словенија (ЦНВОС) со поддршка на ЕУ. Проектот се спроведува во пеиодот од 
01.03.2020 – 31.01.2021 година. 

Преку проектот се подобрија комуникациските практики на СЕГА кои беа 
усогласени со актуелните трендови за ефикасно пренесување на клучните 
информации кои се важни за информирање и ангажирање на младите и 
младинските организации. Исто така, преку проектот ќе се подобри чувството на 
сопственост од страна на организациите членки кои ќе добијат поголема улога 
во процесите на креирање на програми, политики но и донесување на одлуки на 
сите нивоа. За крај, преку проектната поддршка се ажурираа политиките на 
СЕГА за подобро внатрешно управување но и донесување на нови политики и 
процедури кои обезбедија адаптирање на современи практики и усогласеност 
со позитивната законска регулатива.

Преку проектот се постигнаа следните резултати:

  - Ревизија на Прирачникот за оперативни правила и процедури

Проектот „Јакнење на транспарентноста и отчетноста на Коалиција СЕГА“ има 
за цел да придонесе кон подобрување на транспарентноста и отчетноста на 
Коалиција СЕГА кон своите членки и кон јавноста.

Проектот предвиде методологија која се фокусираше на партиципативен и 
консултативен пристап. Во рамките на активностите се јакнеа капацитетите и се 
градеше тимот преку работилници, обуки, анализа и ревизија на политики преку 
консултативен пристап. Исто така, се креира визуелизирање на одредени 
практики за да се олесни разбирањето на организациите членки. СЕГА ги 
мереше постигнувањата на употребената методологија преку “pre-and-post 
survey” (анкета).

  - Креирана комуникациска стратегија на СЕГА
  - Креирање на политика за партиципативно развивање на Годишна програма 
и Стратешки план
  - Обука на тема „Транспарентност, отчетност и видливост на граѓанските 
организации“
  - Видео за дисеминација на проектот и видливост на резултатите на проектот
  - Изготвени четири процесни мапи

Подобрен имиџ 
пред своите 

конституенти

Развиени 
стратешки 

пристапи за 
партиципативност

Подобрен начин 
на комуникација 
со целните групи 
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Управниот одбор на Коалиција СЕГА, во 2020 година се состана три пати преку онлајн 
состанок на 02 април, 19 октомври и на 17 ноември.

На состаноците се дискутираше за имплементацијата на тековните активности на СЕГА, 
промената на интерните политики на СЕГА, подготовка на комуникациската стратегија на 
СЕГА се разгледуваа новите апликации за членство во Коалиција СЕГА.

Онлајн Собранието на Коалиција СЕГА во 2020 година се одржа на 24 ноември. 
На седницата на Собранието на СЕГА беше усвоен записникот на претходната седница на 
Собранието, беа разгледани и усвоени Програмскиот извештај за работата на СЕГА за 
периодот на 2020 година, Финансискиот извештај за работата на СЕГА за периодот на 2020 
година, Годишната програма на СЕГА за 2020 година, Извештајот за работата на Управен 
Одбор за периодот на 2019 година и ревидирање на членството на Коалиција СЕГА, 
Презентација на нови процедури за партиципативен процес во работата на СЕГА, 
Разгледување на Предлог промени на Статут и Деловници на СЕГА, Ревидирање на Модел 
на членство во Коалиција СЕГА, Преглед на можности за вклучување на членките во 
активности на СЕГА, Влијание на КОВИД-19 на работењето на НВО секторот, Изготвување 
на предлог мерки или поддршка на постоечки од други организации за поддршка на 
младинските организации и доставување до Влада, АМС или Советот за соработка на ГО.

Собранието го верификува мандатот на новите придружни членки на Коалиција СЕГА кои 
беа примени во претходниот период на годината, а тоа беа: Здружението Инклузија од 
Охрид и Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес.

До 31 декември 2020 година во Коалиција СЕГА членуваат вкупно 21 младински 
организации (10 основни и 11 придружни организации членки).
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Во 2019 година Законот за основно образование беше усвоен од Собранието и ги содржи одредбите 
за детско учество кои беа предложени од СЕГА. Во насока на поддршка на примена на законот, 
Коалиција СЕГА во партнерство со Бирото за развој на образованието, подготви Водич за ученичко 
учество, ученичко организирање и заштита на детските права во основните училишта. 

Коалиција СЕГА даде значаен придонес во креирањето на првата Национална Стратегија за Млади 
[2005-2015]. СЕГА беше исто така активно вклучена во фасилитирањето на процесот на креирање 
на нова Национална Стратегија за млади 2016 – 2025 во партнерство со Агенцијата за млади и спорт 
и канцеларијата на УНДП во Скопје.

СЕГА успешно го воведе моделот за младинско учество во рамките на општините „Совет на млади“ 
кој преку статутарни одлуки во голем број општини, вклучувајќи го и Град Скопје, ги постави првите 
практики за гарантирање на институционалното учество на младите во општините. Започнувајќи од 
2010 година, СЕГА ја воведе практиката на креирање на Локални Младински Стратегии, при што беа 
опфатени 12 општини и Градот Скопје. Искуствата од овие модели се вградени во Законот за 
младинско учество и младински политики во чија подготовка активно учествуваше Коалиција СЕГА. 
Законот беше усвоен во јануари 2020 година. Од 2015, СЕГА континуирано работи на развивање и 
пилотирање на иновативни алатки за дигитално младинско учество, преку европската платформа 
за младинско учество OPIN.

СЕГА е национална платформа на младински организации во Северна Македонија, со повеќе од 16 
години искуство во застапување за потребните законски промени за младинско учество, 
информирање, вработување и активизам на младите. СЕГА работи на развивање и примена на 
младински политики на локални и национално ниво, ги поврзува и јакне младинските организации со 
цел активирање на младите и подобрување на условите на нивниот личен и професионален развој 
во Република Северна Македонија.

Врз база на европските искуства и стандардите на Европската Агенција за Младинско 
Информирање и Советување (ERYICA), a во насока на зголемување на информираноста на 
младите во 2010 година СЕГА во Прилеп го отвори првиот „Младински Информативен и 
Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Македонија, додека во 2015 го отвори „Младинскиот 
Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во Кавадарци. Во соработка со УНДП, СЕГА 
воспостави и два Младински Инфо Клубови во Битола и Штип [2014]. Во 2009 година подготви 
Алтернативен извештај за имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето во Македонија. 
Извештајот беше презентиран во 2010 година пред Комитетот за Правата на Детето при 
Обединетите Нации во Женева. СЕГА ја продолжи практиката на следење на примената на детските 
права, преку мониторинг процеси [2011-2013] и генерираше периодични и годишни извештаи. Во 
2017, СЕГА заедно со Младинскиот Образовен Форум и Првата Детска Амбасада во светот Меѓаши, 
го водеше консултативниот процес за законско регулирање на ученичкото учество и организирање 
корезултираше со Нацрт текст за Измени и дополнувања на Законот за основно и средно 
образование.
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 - Општина Гази Баба

Врз база на европските искуства и стандардите на Европската Агенција за Младинско Информирање и 
Советување (ERYICA), a во насока на зголемување на информираноста на младите во 2010 година СЕГА 
во Прилеп го отвори првиот „Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ во 
Македонија, додека во 2015 го отвори „Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА“ 
во Кавадарци. Во соработка со УНДП, СЕГА воспостави и два Младински Инфо Клубови во Битола и 
Штип [2014].

Почнувајќи од 2012 година СЕГА континуирано ја спроведува програмата Македонскиот Модел на 
Обединети Нации, преку која младите се стекнуваат со вештини за истражување, јавно говорење, 
дебата, развивање конфликти, носење на одлуки со консензус како и развивање на лидерски вештини 
кај младите.

Коалиција СЕГА е основана во 2004 и во моментов во мрежата членуваат 21 младински организации. 
СЕГА е членка на меѓународни мрежи и асоциации, во моментот СЕГА членува во Асоциацијата на 
Агенции за Локални Демократии (ALDA), CIVICUS, Европската Мрежа за

Донаторска поддршка

Од 2017 година, СЕГА е особено фокусирана кон поддршка на социјалното вклучување на ранливите 
групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд, и во таа насока 
воспостави 4 Младински Инфо Кариерни Центри во Прилеп, Битола, Штип и Скопје со цел поддршка на 
младите лица во ризик кон вработување. Исто така, СЕГА испорачува услуги за унапредување на 
можностите за вработување на социјално ранливите и исклучени млади, со акцент на млади од 
семејства приматели на социјална парична помош и Роми, применувајќи различни признаени 
методологии.

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

Организациските и проектните активности на СЕГА во 2020 година беа поддржани од следните 
донатори:

 - Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија

Иновации за инклузија и Европската мрежа YouthProAktiv.

 - UNDP
 - СОС Детско Село

 - Детска Фондација Песталоци (Pestalozzi Children’s Foundation)

 - Национална агенција за европски програми и мобилност -ERASMUS +
 - Програма Europe for citizens
 - МЦМС – БЦСДН - ЦНВОС
 - Програма за децентрализирана соработка меѓу регионот Нормандија, Франција и Република Северна 
Македонија
 - Граѓанска Организација Група 484 - Норвешка Амбасада во Белград, Србија
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