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Да им овозможиме на младите луѓе да станат
активни, независни, способни и решителни граѓани
кои веруваат дека можат самостојно или здружено
да учествуваат и влијаат во позитивните промени
и развојот во општеството.

Младите луѓе да земат активно учество во развојот на
своите заедници и преку младински и социјален
активизам како моќни алатки за општествена
промена да одговорат на своите потреби во
заедницата.

Драги млади, пријатели и соработници,
Ми претставува чест и задоволство во име на
Младите можат да го претставам овој краток
извештај за 2016 година, чија главна водилка (како и во
годините претходно) е: Колку придонесовме за тоа
младите да станат активни, независни, способни и
решителни граѓани? Колку придонесовме младите да
можат да влијаат врз општествените промени во 2016
година? Инспирирани од двете прашања погоре и оваа
година нашиот фокус остана да ги поттикнеме
младите да работат на својот личен развој, на своите
лидерски способности, да преземат иницијативи и да
делуват во своите заедници.
2016 година за Младите можат беше и година во која се
случи една позначајна промена на организациската
структура која ни донесе ново тело во организацијата,
но и позитивно освежување, нова енергија и нов
предизвик.
Оваа година ќе ја запаметиме и по спроведувањето на
три акции кои во Младите можат го добија епитетот
„традиционални“.
Проектот „Make a change, be a volunteer!“ го одбележа
почетокот и крајот на 2016 година. Третото
продолжение од овој проект се комплетираше на
почетокот на годината со спроведување на трите
иницијативи водени од учесниците на проектот.
Првите три модули, викенд обуки од четвртото
продолжение на „Make a change, be a volunteer!“ се
реализираа на крајот на годината и од нив произлегоа
три нови иницијативи кои ќе се спроведат во
наредниот период од учесниците.

Втора година по ред го спроведовме и проектот
„Младински
лидерски
иницијативи“,
преку
организација
на
вториот
Лидерски
камп
и
спроведување на трите лидерски иницијативи од
страна на учесниците на овој проект.
Свое второ продолжение имаше и иницијативата
„Ослободија идејата“, концепт и настан преку кој
младите се натпреваруваа за најдобра идеја, а како
победник излезе иницијативата „Предизвикај се!“ која
се реализираше во наредниот период и им помогна на
младите да излезат од комфорната зона и да се
предизвикаат себе си.
Работевме и на вклучување на младите од општина
Центар во локална акција, преку проектот „Млади во
локална акција“.
Се надеваме дека почетокот во кој се наведени дел од
активностите спроведени во 2016 година ве поттикна
да пролистате низ овој извештај и да одблизу да ги
видите моментите, активностите и луѓето кои беа дел
од промената во 2016.
За крај, сакаме да им се заблагодариме на сите наши
пријатели, партнери и соработници кои придонесоа
во оваа година да имаме поактивни, независни и
решителни млади.
Со почит
Горјан Славковски
Извршен директор на Младите можат

„Крени глас за промена, спушти
рака за насилство “

Крени глас за промена, спушти рака за насилство е иницијатива на 5 млади кои лоцираа проблем и имаа
желба да го решат. Иницијативата го опфати психофизичкото насилство кај средношколците и
превенирање на истото. Целта на иницијативата беше да се подигне свеста кај средношколците за
постоењето на овој општествен проблем.
При планирање на самата иницијатива се склучи партнерство со СОУ Гимазија „Јосип Броз Тито“ –
Битола, СУГС,,Никола Карев” и ЗГА Форум 16 – Битола.
Битола
Реализацијата на оваа иницијатива започна со спроведуање на анкета на ниво на Скопје и Битола за да
се дознае колку средношколците се запознаени со терминот психофизичко насилство и колку се свесни
за постоењето на овој проблем. По сумирањето на анкетите, беа направени социјални експерименти за
тоа како средношколците реагираат на психофизичкото насилство.

Следна активност беше обука за подигање на свеста кај средношколците со која беа опфатени 20
средношколци од Скопје и 20 средношколци од Битола.
Битола
Завршната активност на оваа иницијатива беше јавна дебата на темата „Психофизичко насилство:
реалност или табу“ каде присуствуваа психолог, педагог и ученик и се дискутираше за
застапеноста на психофизичкото насилство помеѓу средношколците како и застапеноста на темата
во медиумите. Заклучоците од самиот настан беа споделени во медиумите за запознавање на
јавноста со мислењата и ставовите на средношколците за самиот проблем.
Проектот беше поддржан од Националниот младински совет на Македонија и беше спроведен во
периодот од јануари до април 2016 година.

Промовирајќи го волонтирањето како една од клучните
алатки за лично развивање како и предизвикување
промена во општеството 25 млади добија можност да
учествуваат на проектот Make a change be a volunteer
кој беше оддржан по 3 пат во Младите можат.
Откако беа спроведени 3 модули обуки за младите да се
запознаат со бенефитите од волонтирањето и процесот
на планирање иницијативи беа поделени во 3 групи кои
понатака лоцираа проблем и изнаоѓаа креативни
решенија за решавање на истите.
Темите на кои овие млади решија да работат во втората
фаза од проектот беа:
1. Кариерно насочување на младите;
2. Промовирање на волонтеризмот и волонтерските
акции;
3. Излегување на младите од позицијата на жртва.
Откако беа спроведени сите 3 иницијативи се оддржа
завршен настан каде сите 3 групи имаа можност да го
претстават сработеното во изминатите 3 месеци.

ОСВЕСТИ ГО ПРЕТПРИЕМАЧОТ ВО СЕБЕ
Овој настан посветен на претприемништвото
се одржа на иницијатива на 5 млади луѓе кои
благодарение на Младите можат имаа шанса да
бидат учесници во младинската размена во
Холандија
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Целокупното спроведување на иницијативата беше изведено под
менторство на членови на Извршниот одбор на Младите можат.

Ослободи ја идејата е иницијатива на
Младите можат која оваа година по втор
пат беше спроведена.
Потребата на која оваа иницијатива се
темели е непостоењето на простор или
малкуте можности кои младите ги имаат
за да ги ослободат своите идеи, мисли,
иницијативи и да тргнат во нивна
реализација. Оттука произлегува и целта
на иницијативата, да им се даде простор
на младите да ги изразат своите
креативни
идеи
и
иницијативи
за
подобрување на одредени аспекти од
нашето општество...

Ослободи ја идејата

...Иницијативата
неколку фази.

се

спроведе

во

Најпрво се отвори повик за групи на
млади луѓе (од 3 до 5 членови) кои
предлагаат свои идеи во претходно
одредена
апликација.
По
затворањето на повикот, тимот на
Младите можат детално ги прегледа
сите аплицирани идеи и ги избира
најдобрите 5.
Во следната фаза, тимовите со 5-те
најдобри идеи поминаа менторски
процес
на
усовршување
и
финализирање на идејата.

Во последната фаза, овие 5
тимови ги претставија своите
идеи на јавен настан – „Ден на
младински активизам“. Покрај
презентација на идеите на
тимовите, на настанот свој дел
со говори имаа и посветени
активисти од нашата држава.
Идеите на тимовите беа оценети
од публиката, како и од стручно
жири, а победи идејата со наслов
„Предизвикај се!“. Оваа идеја
како победник на настанот се
спроведе во следниот период со
поддршка од Младите можат.
Тимот кој победи доби награда,
патување во Грција.

Самата иницијатива беше поделена во две фази.
Најпрво беа снимени 2 видеа кои служеа како
промоција на самата иницијатива. Видеата беа
прикажани на неформална забава која го означи
почетокот на иницијативата каде сите присутни имаа
за задача да извршат мали предизивици.
Првата фаза беа онлајн предизивици кои беа
објавувани на неделно ниво на страната на Младите
Можат. Самите предизивици претставуваа мали
чекори кон најдобрата безија од себеси. Сите оние кои
ги извршуваа предизивиците го известуваа тимот
преку меил со фотографија или краток опис на
предизвикот кој го извршиле.
Сите оние кои направиле повеќе од 5 предизвици
продолжија во вторатафаза од иницијативата односно
3 викенд обуки за развивање на нивните вештини:

ПРЕДИЗВИКАЈ СЕ!
Победничката иницијатива од натпреварот ослободија ја
идејата беше спроведена во периодот од мај до ноември
2016 година.
Проблем: Недоволна посветеност на младите на својот личен
развој.
Цел: Поткревање на свеста за бенефитите од развивањето
на своите вештини.

1. Емоционална интелегенција
2. Менаџирање на време
3. Комуникациски и ораторски вештини
Секоја од обуките беше спроведена на тој начин на
учесниците го применат во пракса сето теоретско
знаење кое го стекнуваат па затоа како завршен
настан на самата иницијатива беше организирана
ораторска вечер каде секој од учесниците требаше да
подготви говор и да го претстави својот говор. На
самиот настан присуствуваа и говорници и оратори
кои ја претставија важноста на личниот развој и
младинскиот активизам кои и беа темите на
ораторската вечер. Ораторските говори беа оценувани
од судииод клубот на оратори како и од публиката
која присуствуваше на самиот настан. Победникот на
ораторската вечер доби и симболична награда.

Проектот „Младински лидерски
иницијативи“ се состоеше од два дела:
1. Лидерски камп кој што се одржа
5-11 мај во Пониква, Осогово. На
овој камп имаа можност да
присуствуваат 20 млади лидери
кои на 7 дневен интензивен
тренинг
преку
теоретски
предавања,
лични
и
тимски
предизвици,
рефлексии
и
евалуации работеа на развивање
на својот лидерски потенцијал, на
своите
лидерски
вештини
и
способности, ги осознаа своите
слаби и силни карактеристики и ја
почуствуваа моќта на тимската
работа.
На
самиот
камп
детектираа три проблеми : Висок
степен
на
сиромашптија
и
бездомници, Младите не се свесни
за придобивките од Неформалното
образование, Дискриминација на
маргинализирани групи.
Проект кој што втора година по ред се организираше од страна на
„Младите можат“ во соработка со „Симбиотика- институт за
индивидуален и организациски развој“ и SEED Швајцарија, а
поддржан од
„Civica Mobilitas„ и Швајцарскиот национален
младински совет.

2. По завршувањето на кампот, детектирањето на три
проблеми и поделбата во три групи, следуваше
тримесечен период во кои целта беше решавање на
претходно споменатите детектирани проблеми. За таа
цел овие млади лидери поделени во групи потпомогнати
од искусни ментори остварија три иницијативи :

2.1 Кревање на свеста кај младите за придобивките
од неформалното образование и личниот развој.
Во рамки на решавање на овој проект се спроведоа
два настани: „30 минути до Вселенска катастрофа“ и „
30 минути до експлозија“. На овие настани 40 млади
ентузијасти кои што се пријавија на претходно
објавениот повик имаа можност преку една од
алатките на Неформалното образование, друштвен
игри да се запознаат со истото. Иницијативата
заврши со еднодневна обука за комуникациски
вештини. Иницијативата имаше вкупен опфат од 40
млади кои што ги почуствуваа бенефитите на
Неформалното образование

Младински лидерски иницијативи

2.2. Социјална инклузија на лица со сетилна
попреченост.

Иницијатива која што не изобилуваше со голем број активности,
меѓутоа сепак оствари голем опфат. Иницијативата се
состоеше од два настани: „На кафе зад превезот“, настан кој
што се одржа во „Децата од нашата улица“ и чија што цел
беше социјална инклузија на лица со сетилна попреченост.
Учесниците на овој настан имаа можност да искусат една
секојдневна дружба на начин на кој некои млади го живеат секој
ден. Учесниците на настанот влегоа во чевлите на младите со
попречен вид, собраа храброст да го стават превезот зад
дискриминацијата и предрасудите кон овие лица. Овој настан
броеше околу 65 учесници. Вториот настан се одржа во „ЕУ
инфо центар“ и ја имаше истата цел, „Сите пречки се мали, ако
луѓето се големи“ се осоцијална инклузија на лица со сетилна
попреченост. Учесниците на овој настан чија што бројка беше
50-тина можеа да ги слушнат инспиративните приказни на
тројца говорници кои истакнаа дека попреченоста не е
препрека кон успехот, и понекогаш претставува предизвик да
ги надминеш границита на умот и да ја оствариш својата цел.
Покрај говорите, учесниците имаа можност и да уживаат во
перформансите на талентираните настапувачи. Културноуметничкото друштво „Битрикс“ имаше своја точка зад платно
преку која ја пренесоа пораката за еднаквост.

Младински лидерски иницијативи

2.3. Општество без сиромаштија и
бездомници

Иницијативата чија што визија беше општество без
сиромаштија и бездомници го решаваа детектираниот
проблем директно таргетирајќи ги бездомниците.
Имено тимот на млади ентузијасти кој работеше во
оваа иницијатива два месеца набавуваа храна и
средства за хигиена за пунктот за бездомници во
Момин поток кој го води Црвениот крст на град Скопје.
Благодарение на ентузијазмот на овие млади луѓе,
вторникот беше воведен како ден кога бездомниците во
пунктот ги добиваа своите услуги. Дотогаш
бездомниците одеа во пунктот само во петок.

Младински лидерски иницијативи
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Проектот „Млади во локална акција“ беше реализиран со поддршка од „АЛДА
„
Скопје“, во рамките на
проектот „Балканска регионална платформа за младинско учество и дијалог“.

МЛАДИ ВО
ЛОКАЛНА АКЦИЈА
Цел:
Зајакнување на цивилното општество преку промоција на
неформалното образование и младинското учество во локалните
граѓански и политички процеси во општина Центар.

Учесници:
Преку проектот „Млади во локална акција“ 12 жители на Центар
добија шанса да бидат дел од викенд обуки, каде учеа за
влијанието во заедницата, детектирање на локални проблеми,
тимска работа и планирање на иницијативи.
иницијативи
Теоретскиот дел резултираше со неколку практични иницијативи
чија цел беше да се мотивираат младите во Република Македонија
на поголем себеразвој преку разни вон-училишни активности.

МЛАДИ ВО ЛОКАЛНА АКЦИЈА

Имплементација на иницијатива

Од страна на учесниците беа организирани и одржани три отворени
работилници и тоа:
- работилница за кариерно насочување;
- работилница за уметност и;
- работилница за природни науки.
На самиот крај, преку отворена јавна дискусија беа промовирани
резултатите од проектот и се говореше за младинската работа како
алатка за личен и професионален развој. Прикажани беа и двете видеа кои
ги снимија и подготвија учесниците, а на кои успешни млади претприемачи
говореа за патот кој го изоделе додека да создадат успешна кариера.

Цел:
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Академија за младински
активизам
До јули 2017

Целта на проектот Академија за
младински активизам е да се
информираат младите за важноста и
придобивките од волонтирањето и
младинската работа, како и да се
зајакнат нивните професионални
вештини
преку
директно
инволвирање во локалните проблеми.
Проектот Академија за младински
активизам
се
состои
од
три
сегменти:
1. Make a change - Be a volunteer;
2. Младински локален активизам и;
3. Ослободи ја идејата и преземи акција.
Проектот
беше
спроведен
со
поддршка на Амбасадата на САД во
Република Македонија.

Со поддршка на Амбасадата на САД во Република
Македонија, во декември 20162016-та, по четврти пат
беше започнат проектот „Make a change, be a
volunteer!“, кој веќе традиционално ја промовира
важноста на волонтирањето и младинската работа
работа..
После три успешни изданија на иницијативата, 25
млади добија можност да бидат дел од едукативни
обуки и волонтерски иницијативи, како и да создадат
промени во својата заедница
заедница..
Проектот наиде на голем интерес од страна на
младите, а откако беше внимателно извршена
селекцијата, започнаа да се спроведуваат обуките:
обуките:
- дводневна обука за бенефитите од волонтирањето и
детектирање на проблеми
проблеми;;
- дводневна обука за тимска работа и лидерство и;
- дводневна обука за проектен менаџмент
менаџмент..

Преку индивидуална работа, преговори, работа во мали групи и презентација, учесниците успеаја да ги приоритизираат
проблемите на кои ќе работат: 1. Психо-физичко насилство; 2. Недоволно вонучилишни активности и; 3. Осудување на
различности (етноцентризам, сексуална, полова и расна дискриминација)

