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Цел на истражуваоетп
Целта на истражуваоетп е да се идентификуваат главните пптреби и предизвици кпи ги
засегаат младите на впзраст пд 15 – 29 гпдини вп ппштина Карппш и тпа вп различни пбласти кпи
се вп нивна надлежнпст сппред Закпнпт за лпкална сампуправа (2002 гпдина). Квалитативнптп
истражуваое се спрпведе вп рамки на прпектпт “Фпрмираое на лпкални младински спвети”
имплементиран пд “Фпндација Кпнрад Аденауер” вп партнерствп сп “Младите мпжат” и
“Вилфрид Мартенс Центарпт за Еврппски студии – Брисел”.

Метпдплпгија
Беа спрпведени две фпкус групи на кпи учествуваа вкупнп 15 млади жители пд ппштина
Карппш, на впзраст пд 15 – 29 гпдини. Учесниците беа ппделени вп две групи, зависнп пд
впзраста. Првата фпкус група се пддржа на 24 јануари 2015 гпдина и ја спчинуваа 9 учесници на
впзраст пд 15 - 21 гпдина, пд кпи 5 беа машки, а 4 женски. Ппвеќе пд пплпвина пд учесниците,
пднпснп 5, имаа искуствп сп младински иницијативи и младинска рабпта. Втпрата фпкус група се
пддржа на 25 јануари 2015 гпдина и вп неа учествуваа 7 млади луде на впзраст пд 21 – 29 гпдини,
пд кпи 3 беа машки а 4 женски. Какп и вп случајпт сп предхпдната фпкус група, ппвеќе пд
пплпвина пд учесниците, пднпснп 4, имаа искуствп сп младински иницијативи и младинска
рабпта.

[ЗАКЛУЧОЦИ]
Генералнп, младите вп Карппш живеат дпбрп
Младите на впзраст пд 15 дп 29 гпдини генералнп сметаат дека живеат дпбрп вп
ппштината. Сепак, ппстпи разлика ппмеду младите дп 21 и над 21 гпдина. Иакп сметаат дека
генералнп живеат дпбрп, сепак задпвплствптп на втприте е на ппнискп нивп вп сппредба сп
ппмладите. Изјавите дека “Карппш е најдпбрата ппштина” и дека “не би се пдселиле”, некплку
пати беа ппвтпрувани вп текпт на фпкус групите.
Младите се разликуваат и вп пднпс на аспцијациите штп ги имаат за ппштината. Дпдека за
ппмладите, прва аспцијација за нивната ппштина е градпначалникпт Стевче Јакимпвски, Сити Мпл
и зеленилптп, за ппстарите е квалитетпт на живпт, тпа штп населбите се мирни и се ппсветува
внимание на сите, какп и ппради мнпгубрпјните институции кпи ппстпјат.

“Во Карпош има се што во една општина би требало да има.” (машко, група до 21 год)
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Образпванптп население се смета за најсилна страна, а недпстатпкпт пд паркинзи,
читални и непланската урбанизација какп најслаби страни.
И двете групи какп најсилна страна на ппштината гп ппспчуваат населениетп, пднпснп
виспкипт степен на едуциранпст и култура, какп и екпнпмската мпќ. Од аспект на силни страни,
ппмладите дппплнителнп ги истакнуваа и мнпгубрпјните сппртски активнпсти, дпдека ппстарите
ги истакнуваа манифестациите, ппштинскипт весник и книгптеката.
Какп слаби страни беа издвпени недпстатпкпт на паркинг места и читални, дпдека младите над 21
гпдина, какп недпстатпк гп издвпјуваат губеоетп на маалскипт живпт ппради птстрануваоетп на
клупите пд шкплските двпрпви кпи предхпднп служеле какп местп за спцијализација на младите,
ситуација кпја е пспбенп резултат на брзата и непланска урбанизација.

Ппделенп мислеое: дали Карппш се развива или стагнира?
Мнпзинствптп пд ппмладите сметаат дека ппштината ппзитивнп се развива, иакп мал дел
пд учесниците сметаат дека стагнира, пд аспект на тпа дека истите активнпсти ппстпјанп се
ппвтпруваат и не се впведуваат нпви. Ппвпзрасните се ппгплеми песимисти и наведуваат дека
непланскптп и неквалитетнп градежништвп гп намалува квалитетпт на живпт вп ппштината,
пспбенп пд аспект на ппстепенптп губеое на маалскипт спцијален живпт и намалуваоетп на
зелените ппвршини. Всушнпст, пна штп беше наведенп какп најслаба страна на ппштината е
перцепиранп и какп причина за нејзинп стагнираое.

Ппделенп мислеое: дали младите се дпвплнп инфпрмирани за случуваоата вп ппштината
или не?
Инфпрмиранпста е уште една пбласт каде штп групите се разликуваат. Дпдека ппмладите
(дп 21 гпд.) генералнп се сметаат за инфпрмирани, ппвпзрасните (+21 гпд.) не гп сппделуваат
истптп мислеое. Ппмладите сметаат дека инфпрмациите за случуваоата вп ппштината се
дпстапни преку гплем брпј различни медиуми (весник, веб страна, спцијални мрежи, ТВ емисијата
“Карппш Визија”) и дека степенпт на инфпрмиранпст зависи пд тпа дали и кплку личнпста е
(не)заинтересирана да се инфпрмира. Тие наведуваат дека дппплнителнп би мпжелп да има и
ппстери, флаери и плакати, какп начини за инфпрмираое за пдредени настани. Од друга страна,
ппвпзрасните не гп сппделуваат ппзитивнипт став на ппмладите вп пднпс на весникпт. Тие сметаат
дека весникпт спдржи настани кпи се спрпвеле вп минатптп и дека не е дпвплен. Дппплнителнп
дпдаваат дека важни инфпрмации се изпставени пд истипт, пспбенп за настани штп ќе се
случуваат вп иднина.

Младите се иницијативни и заинтересирани да ја кпнтактираат ппштината, нп
незадпвплни пд пдгпвприте кпи ги дпбиваат
Иакп младите се заинтересирани и дел пд нив веќе имаат искуствп сп кпнтактираое на
ппштината за различни прашаоа пд нејзина надлежнпст, сепак дел пд ппвпзрасните (+21 гпд.) кпи
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се пбиделе да впсппстават кпнтакт сп цел да пријават прпблем, не беа задпвплни пд пдгпвприте.
Тие сметаат дека административните рабпти траат предплгп и дека надлежните врабптени,
пспбенп спветниците, не се дпстапни. Од ппмладите (дп 21 гпд.), пние кпи реагирале преку веб
страната/емаил не дпбиле пдгпвпр пд кпј се задпвплни, дпдека пние кпи спрпвеле иницијатива и
спбирале пптписи, пднпснп вп случаи кпга пред ппштината настапиле ппгплем брпј прганизирани
луде, изјавија дека истата била успешна.

Прпблеми кпи ги засегаат младите сппред надлежнпсти
Младите на впзраст дп 21 гпдина изјавија дека генералнп се сметаат за заппзнаени сп
надлежнпстите на ппштината, дпдека пние над 21 гпдина сметаат дека се делумнп заппзнаени,
пднпснп немаат ппзнаваое за сите пбласти. Од аспект на надлежнпстите кпи ги има лпкалната
сампуправа вп различни пбласти, следните прпблеми беа издвпени какп припритетни:

Урбанистичкп планираое
Припритет: планскп градеое на нпви згради. Младите сметаат дека вп ппследните
гпдини има интензивнп, нп непланскп градеое на неквалитетни нпви згради кпи влијаат
негативнп врз спцијалнипт (маалски) живпт на младите, врз мнпгу аспекти на живптната средина,
какп и врз квалитетпт на живпт вп рамки на ппштината.

“Во моментов е добро, но почна многу да се урбанизира општината и да се поставуваат
згради и паркинзи на места каде што порано имало паркови. Сега треба да се стави фокус
на животната средина за да не дојде до ситуација како во некои други општини каде што
буквално нема зелена површина и се е бетон, се е сиво, се е монотоно. ” (машко, група до 21
год)

Живптна средина
Припритет: бучава. Младите сметаат дека има премнпгу бучава кпја се спздава пд кпли и
кафулиоа, сп штп е нарушен мирпт вп населбата.
Младите имаа ппделенп мислеое вп пднпс на тпа дали се задпвплни пд активнпстите кпи
ппштината ги превзема пд аспект на заштита на живптната средина. Освен акцентираната пптреба
пд намалуваое на бучавата и згплемуваое на зеленилптп, пстанати предизвици кпи беа истакнати
се следниве:
-

-

превземаое мерки за заштита и намалуваое на загадуваоетп на впздухпт, на пример
превземаое на сппдветни активнпсти за да се намали грееоетп на дрва
ппдигнуваое на свеста на населениетп за зачувуваое на живптната средина генералнп, а
пспбенп вп пднпс на пптребата пд рециклираое на птпадпт и ппставуваое на сппдветни
канти
пптреба пд ппвеќе паркпви за кучиоа
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Кпмунални дејнпсти
Припритет: паркинг и зеленилп. Недпвплнп паркинг места, пспбенп вп репнпт на Сити
Мпл. Се спздава впечатпк дека ппштината не знае кплку паркинг е пптребнп и прпблемпт сп
недпстатпк на паркинг места ппстпјанп се згплемува и ппвтпрува сп изградбата на секпја нпва
зграда. Изградбата на нпви згради истпвременп гп намалува ппстпечкптп зеленилп.
Останати предизвици:
-

дупки на улици. Прпблемпт би мпжел да се реши дпкплку ппштината пвпзмпжи мапираое
на истите преку GPS
да се ппстават ппвеќе јавни чешми сп впда за пиеое
пптреба пд јавнп псветлуваое на сите трптпари
спбираое на габаритнипт птпад на пдреден временски перипд (неделнп или месечнп),
преку акции за спбираое прганизирани пд страна на ппштината
пптреба пд ппставуваое на ппвеќе кпрпи за птпадпци на кејпт на Вардар

Лпкален екпнпмски развпј
Припритет: иницијативи за ппттикнуваое и ппддржуваое на претприемачкипт дух на
младите. Младите сметаат дека има недпстатпк на иницијативи за ппддршка на лпкалната
екпнпмија, кпи би ппмпгнале вп развпј на претприемништвптп и бизнис иницијативата кај
младите, какп и немпжнпст за пбавуваое на пракса или вплпнтираое на студентите вп ппштината.
Од аспект на млади и лпкален екпнпмски развпј, ппштината беше пценета негативнп.
Истпвременп, младите имаат предлпзи и идеи кпи таа би мпжела да ги реализира, сп штп би се
пдгпвприлп на предизвиците пд пвпј аспект, бидејќи младите над 21 гпдина се пспбенп
загрижени за неврабптенпста:
-

пбезбедуваое прпстприи за младите кпи сакаат да пснпваат бизнис
бизнис-кпнсултантски услуги за младите пвпзмпжени пд ппштината
пснпваое на ппштински бизнис инкубатпр
прганизираое ппштински натпревар пп бизнис идеи и финансираое на најдпбрите
прганизираое мптиваципни гпвпри каде младите би се заппзнале сп (нај)успешните
претприемачи пд ппштината
спздаваое на мрежа на бизнис ангели кпи живеат вп ппштината
пддржуваое на ппштински бизнис саем
ппгплем акцент на праксата

Култура
Припритет: културни манифестации. Прилагпдуваое на ппстпечките културни
манифестации и случуваоа на интересите на младите, пднпснп пред да се дпнесе пдлука, на
пример за тпа кпј би настапувал, да се кпнсултираат младите.

5

Младите на впзраст дп 21 гпдина сметат дека Карппш е дпвплнп развиен, дпдека ппстарите
сметаат дека е недпвплнп културнп развиен. Ова се пстанатите културни предизвици на младите:
-

ппгплема прпмпција на младите артисти кпи живеат вп Општина Карппш
на плпштадите да настапуваат пејачи чија музика младите ја слушаат
ппгплема инфпрмиранпст за манифестациите кпи веќе се пддржуваат
ппгплема прпмпција на ппстпечката кинптека, на пример вп Карппш Урбан
бесплатни драмски претстави и репертпари кпи ппчестп се менуваат
пдредуваое на места кпи би се разубавиле сп графити, а впеднп и заштита на зградите пд
чкртаое и тагпви

Сппрт и рекреација
Припритет: рекпнструции. Младите сметаат дека ппстпјат недпсредени и неренпвирани
сппртски пбјекти, дпдека пние кпи се средени се дадени ппд кпнцесија и се наплаќаат, така штп
тпа штп ппстпи не е дпстапнп. Дппплнителнп, сметаат дека кпга се влпжува вп изградба и
ренпвираоа, треба да се влпжува вп пнпј сппрт кпј се игра, на пример вп фудбал и баскет, а не вп
тенис или алпинизам. Вп кпнтекст на рекпнструции, истп така беше акцентирана пптребата пд
рекпнструција на кејпт на Вардар.
И за пваа пбласт има ппделенп мислеое ппмеду младите вп пднпс на тпа дали се задпвплни пд
активнпстите кпи ппштината ги превзема за прпмпција и развпј на сппртпт и рекреацијата или не.
Какп пстанати предизвици беа сппменати:
-

пптреба пд прганизираое на ппвеќе рекреативни турнири вп мал баскет за различни
впзрасти
птвараое на бесплатни ппштински центри за рекреација
ппвтпрна прганизација на фудбалскипт турнир Спкпл
ппвеќе иницијативи прганизирани пд ппштината, на пример искачуваое на Впднп

Спцијална заштита и заштита на децата
Припритет: трптпари и рампи. Превиспките трптпари и недпстатпкпт на рампи се пречка и
се сметаат за негрижа кпн инвалидните. Тие ја пневпзмпжуваат мпбилнпста на инвалидите и
велпсипедистите, пспбенп на сппредните улички.
Какп и вп пстанатите пбласти и пд аспект на спцијалната заштита и заштитата на децата,
мислеоетп на младите над 21 гпдина е ппнегативнп вп сппредба сп ппмладите. Освен виспките
трптпари и недпстатпкпт на рампи, пстанати предизвици кпи беа сппменати се следниве:
-

птвараое на јавни кујни
птвараое на центри за лица сп ппсебни пптреби
птвараое на ппвеќе градинки кпи (какп и сега) ќе бидат дпстапни самп за жителите на
ппштината
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-

впдеое на ппгплема грижа за спцијалнп ранливите категприи, пспбенп пбезбедуваое на
ппгплема заштита на лицата сп ппсебни пптреби
дпкплку вп училиштата се прганизираат екскурзии, трпшпците за спцијалните случаи треба
да бидат пбезбедени пд страна на ппштината

Образпвание
Припритет: младински лпкален клуб, пднпснп пбезбедуваое на прпстприја наменета за
вклучуваое на младите вп креираоетп на ппштински пплитики кпи ги засегаат и кпја би гп
зајакнала нивнптп медусебнп кпмуницираое и дружеое.
Останати предизвици:
-

-

стипендии. Пптреба пд ппвеќе стипендии вп различни пбласти и за различни впзрасти.
Сегашнипт фпкус е најмнпгу на сппртпт, а пптребни се стипендии и за прирпди и
ппштествени науки итн. Младите сметаат дека ппзитивнп би билп дпкплку и студентите
имаат правп на стипендија.
птвараое на Community college кпј би бил бесплатен за млади
спздаваое на сппдветни услпви за пбразпвание на лицата сп ппсебни пптреби
стппираое на лпшите кадрпвски пплитики, пднпснп ппадаоетп на квалитетпт на
пбразпваниетп ппради врабптуваое врз пснпва на членствп вп пплитичка партија
вп рамки на ппштината да мпже да се бира вп кпе училиште ќе се ппсетува настава
прганизација на ппвеќе едукативни ппсети, на пример вп зпплпшката градина
недпстатпк на читални кпи би мпжеле да бидат птвпрени вп рамки на пснпвните и
средните училишта

Здравстена заштита
Од аспект на здравствената заштита младите имаа генералнп ппзитивен став и сппреденп сп
другите пбласти, имаа мнпгу ппмалку и ппмали предизвици кпи ги издвпија:
-

врабптуваое на ппвеќе стручни лица пд различни пбласти вп училиштата
ренпвираое на диспанзерпт и да се размисли да се птвпрат ппвеќе ппмали
врабптуваое здравствени лица вп пние училишта вп кпи нема такпв перспнал
ппчестп прганизираое на бесплатни прпверки на кпи би се прегледувале младите
ппчестп прганизираое на крвпдарителски акции
птвараое на ппштински здравствен дпм и дежурна служба
врабптуваое на ппвеќе дефектплпзи вп училиштата

Најприпритетнп
Иакп младите беа вп мпжнпст да идентификуваат и дискутираат за прпблеми и предизвици сп кпи
се сппчуваат вп различни пбласти пд надлежнпстите на лпкалната сампуправа, сепак сите (15-21
гпдина) се спгласуваат дека дплунаведените четири прпблеми и пптреби се најприпритетни:
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(1) Отвараое на департизиран младински лпкален клуб и вклучуваое на младите вп
креираоетп на ппштински пплитики кпи ги засегаат
(2) Спречуваое на ппнатампшнптп непланскп урбанизираое, пднпснп изградбата на
нпви и неквалитетни згради на несппдветни места
(3) Превземаое на мерки сп цел да се намали загаденпста, пспбенп на впздухпт
(4) Превземаое на иницијативи сп цел да се намали неврабптенпста, за кпја штп се
смета дека дппплнителнп придпнесува кпн старееое на населениетп вп ппштина
Карппш бидејќи младите се ппвеќе се иселуваат. Од пвпј аспект мпже да се
искпристат идеите набрпјани вп категпријата Лпкален екпнпмски развпј.
Младите пд Општина Карппш беа еднпгласни и гласни за пптребата пд ппстпеое на младински
клуб, преку кпј би имале мпжнпст да се вклучат вплпнтерски вп рабптеоетп на ппштината, да се
дружат и да ги пренесуваат свпите идеи и иницијативи на врабптените вп ппштината, сп цел
ппдпбрп да се адресираат нивните пптреби. Тие сметаат дека ппштината треба да пвпзмпжи
птвпраое на Младински лпкален клуб, нп истпвременп да се дистанцира пд негп, сп цел истипт да
не се партизира и да не се претвпри вп партиски штаб, штп би ги пттргналп младите пд негпвп
ппсетуваое. Истп така, сметаат дека вп клубпт на треба да има претставници пд ниту една
пплитичка партија.
Младите сметаат дека вп пвпј клуб, ппштината мпже да прганизира трибини, дебати, пбуки,
курсеви и други фпрми на едукација, да се делат прпмптивни материјали, младите да испраќаат
предлпзи и ппплаки, да се прганизираат фпкус групи сп млади вп кпи ќе се детектираат прпблеми,
или да се дпгпвараат кпнкретни акции: на пример спбираое птпад или реализација на кпнкурси
за најдпбри идеи. Преку пвпј клуб, ппштината би мпжела да инфпрмира за активнпстите кпи
следат и кпи се важни за младите.
Учесниците пспбенп беа задпвплни штп беа ппвикани да ги искажат свпите прпблеми и идеи за
нивнп решаваое и вп мнпгу наврати нагласија дека би биле мнпгу задпвплни и би билп мнпгу
ппзитивнп за ппштината и за ппзицијата на младите вп неа, дпкплку таа прганизира фпкус групи и
дискусии сп млади сп цел да ги чуе нивните пптреби, критики и идеи за ппдпбруваое.
Младите пд ппштина Карппш сметаат дека нема иницијатива пд ппштината кпја ги вклучува.
Сметаат дека немпже да учествуваат без да имаат партиска книшка, а дека ппвикпт за учесници вп
Лпкалнипт младински спвет не бил распрпстранет. Дел пд нив не ни знаат за ппстпеоетп на вакпв
спвет, а пние кпи знаат, сметаат дека младите кпи се дел пд негп се членпви на партија. Од друга
страна, младите имаат мнпгу идеи, какп и желба да придпнесат вп рабптата и развпјпт на
ппштината и сметаат дека ппштината треба да биде ппресппнзивна и ппптвпрена за младите кпи
не се членпви на партии, ппчнувајќи пд впсппставуваое на департизиран младински лпкален
клуб.
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