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Млади во локална акција
Млади во локална акција
Проектот „Млади во локална акција“ започна во ноември 2016та. Целта на
проектот беше да се мотивираат младите од Општина Центар да преземат
иницијатива и да ја спроведат на локално ниво. Поделен во 2 сегменти на јакнење
на капацитети и имплементација на иницијатива, проектот се спроведе во период
од 5 месеци. Првиот дел од проектот беше со цел да ги надгради личните
капацитети на 12 млади од Општина Центар. Преку 2 викенд обуки, учесниците во
проектот стекнаа вештини за проектно планирање, тимска работа, лидерство и
техники за детектирање проблеми. По обуките, учесниците работеа на
спроведување на две иницијативи кои започнаа од декември 2016 и завршија во
февруари 2017.

Проектот „Млади во локална акција“ започна во ноември 2016та. Целта на
проектот беше да се мотивираат младите од Општина Центар да преземат
иницијатива и да ја спроведат на локално ниво. Поделен во 2 сегменти на јакнење
на капацитети и имплементација на иницијатива, проектот се спроведе во период
од 5 месеци. Првиот дел од проектот беше со цел да ги надгради личните
капацитети на 12 млади од Општина Центар. Преку 2 викенд обуки, учесниците во
проектот стекнаа вештини за проектно планирање, тимска работа, лидерство и
техники за детектирање проблеми. По обуките, учесниците работеа на
спроведување на две иницијативи кои започнаа од декември 2016 и завршија во
февруари 2017.
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Академија за младински
активизам
Декември 2016 – Октомври 2017

Академија
за
младински
Декември 2016 – Октомври 2017
активизам

Цел: Активирање на младите во
општеството и поттикнување

младински активизам. Проектот
„Академија за младински

активизам“ беше составен од
програми за:
-

Волонтирање – “Make a
change: Be a Volunteer”

-

Локален активизам –
“Младински Локални
Иницијативи”

-

Младински натпревар –
“Ослободи ја Идејата”

Исто така “Мотивациски
Викенд 4” беше спроведен во
рамки на проектот. Во
„Академија за младински
активизам“ беа вклучени
директно повеќе од 100
млади. Опфатот преку јавни
настани, иницијативи, обуки
и работилници достигна
бројка поголема од 600
млади. Проектот беше
поддржан од Американската
амбасада во Скопје.

Цел: Активирање на младите во
општеството и поттикнување
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Програма за
волонтирање –
Make a change: BE a
Volunteer vol. 4
Декември 2016 – Март
2017
По четврти пат Младите
Програма
за можат ја спроведоа
програмата
за волонтирање
a change:
Декември
2016––Make
Март
волонтирање
BE a Volunteer.
25 млади беа дел од
2017
програмата за
развивање преку
Make
aлично
change:
BEсерија
a
обуки и предизвикување позитивна промена
Volunteer
vol.
4 спроведување
во
општеството
преку
иницијатива.

Со

промовирање

на

волонтирањето како алатка за личен развој се
спороведоа 3 иницијативи испланирани и
спроведени

целосно

од

учесниците

на

програгамата. Притоа, учесниците стекнаа
лични

вештини

волонтирање

и

и

пријателства

активно

преку

работејќи

на

личниот развој. Првата фаза на програмата
беше составена од три модули на обуки каде
учесниците научија повеќе за волонтирање,
тимска

работа

и

проектно

планирање.

Понатаму, како следна фаза на програмата
беше спроведувањето на три волонтерски
иницијативи.

Преку

дополнителни

нив

вештини

тие
и

стекнаа
искуство.

Поделени во 3 тима, тие одлучија да
спроведат

иницијативи

на

предходно

детектирани социјални проблеми. Темите на
иницијативите беа:
По четврти
патнасилство
Младите можат ја спроведоа
Семејно
програмата
за волонтирање
Make a change:
Нетолеранција
и дискриминација
BE a Вон-наставни
Volunteer. активности
25 млади во
беасредните
дел одучилишта (организирање клубови во училиштата)
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Програма за локален активизам - Младински
локални иницијативи
Во Општина Ѓорче Петров #МладитеЗаЃорче ја подигнаа свеста на граѓаните за младинскиот активизам во
период од 9 месеци. Преку дружби, јавни настани и активно лобирање, 20 млади од општината се вклучија и

Програма за локален активизам - Младински
од 10.000 следбеници, додека пак
на јавните настани
вкупната посетеност изнесуваше повеќе од 300 млади.
локални
иницијативи

придонесоа кон развивање на младински активизам на локално ниво. На социјалните мрежи опфатија повеќе

Програма за локален активизам - Младински локал

Во Општина Ѓорче Петров #МладитеЗаЃорче ја подигнаа свеста на граѓаните за младинскиот активизам во
период од 9 месеци. Преку дружби, јавни настани и активно лобирање, 20 млади од општината се вклучија и
30 Млади од Општина Ѓорче Петров, Аеродром и Карпош се активираа во својата општина. Учесниците
придонесоа кон развивање на младински активизам на локално ниво. На социјалните мрежи опфатија повеќе
поминаа низ 3 модули на обука преку кои се запознаа со планирање на иницијатва, тимска работа и
од 10.000 следбеници, додека пак на јавните настани вкупната посетеност изнесуваше повеќе од 300 млади.
детектирање локални младински проблеми. По оваа фаза, се испланираа и спроведоа 3 иницијативи за:
-

Заштита на животната средина во Аердором

-

Зголемување на свеста за загадувањето на воздухот во Карпош

-

Младински активизам во Ѓорче Петров
#БидиЕкоЛогичен беше иницијатива со

активностивокои
вклучуваа
онлајн
кампања
30 Млади од Општина Ѓорче Петров, Аеродром и Карпош се активираа
својата
општина.
Учесниците
за подигање
на свеста за
загадениот
поминаа низ 3 модули на обука преку кои се запознаа со планирање
на иницијатва,
тимска
работа и
воздух.и спроведоа
Оваа иницијатива
имаше
детектирање локални младински проблеми. По оваа фаза, се испланираа
3 иницијативи
за: опфат
поголем од 21.000 на социјалните мрежи.
- Заштита на животната средина во Аердором
Со тоа информираше за потребата за
-

Зголемување на свеста за загадувањето на воздухот во Карпошрешавање

-

Младински активизам во Ѓорче Петров

на

овој

проблем.

Преку

промотивни пораки ги потсети младите на
важноста за превенирање на загадувањето
на воздухот во Скопје.
07

Ослободи ја
Со

цел

идејата

поттикнување

младински

активизам

на

и

младите

за

мотивација

да

Ослободи ја

преземат иницијатива за некоја општествена
промена

се

Идејата.
Започна

со

организираше

идејата
пријавување

Ослободи

на

идeи

ја

како

креативни предлог решение на предизвици
во заедницата. Потоа, 5 иницијативи поминаа
низ фаза на менторирање и доработување на
идеите со цел финализирање на процесот на
планирање на идејата.
5-те предлог иницијативи од 25 млади ги
таргетираа
нееднаквост,

општествените
екологија,

теми

родова

социјално

претприемништво, неформално образование
и семејно насилство.
„Ослободи ја идејата“ се одржа во Кино
Култура со публика од 150 присутни. 5
предлог иницијативи беа презентирани и
жири комисија и публиката избра најдобра
иницијатива. „BikeUP“ беше победничката
иницијатива која планираше да ја подигне
свеста кај младите за вело- културата преку
јавен настан. Тимот освои наградно патување
во Грција. Туристичката агенција „ИнТравел“
верувајќи во младите и како поттик за
општествена промена го обезбеди наградното
патување.
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Мотивациски
Викенд 4
Мотивациски
Викенд 4

Поведени од мотивацискиот пулс, по четврти пат и оваа година го
организиравме
Мотивациски викенд. Викенд, наменет за
мотивација, инспирација, вмрежување и успех. Викенд, исполнет со
дружење, одлични мотивациски говори, корисни работилници и
млади кои сигурно чекорат по патот кон успех и себе-реализација.
Традиционално, Мотивациски викенд опфати говори за мотивација
и работилници за развој на вештини. Преку 8 лични приказни на
успешни млади личности и 4 работилници за поттикнување на
личен развој, над 200 млади се мотивираа. Беа споделени
инспиративните приказни за успесите, но и за предизвиците на
патот до успехот. На мотивациската сцена своите животни приказни
ни ги споделија:
Дарко Јовчевски, ко-основач и ко-сопственик на Вело кафе
Марко Кртолица, најинспиративнот асистент, според
анкетата на Факултети.мк
Снежана Лупевска Созен, новинарка, уредник и продуцент
Петар Ниновски, основач и извршен директор на Brainster
Војкан Крстевски, ко-основач на Final Frontier Gamesкомпанија за дизајн и производство на друштвени игри
Анита Кирковска, NASA Datanaut и Growth Hacker во
Adeva
Лабина Митевска, добро познатата актерка и продуцентка
од Македонија, но со светска кариера
Димитар Попов, основач на Reborn и видео продукцијата
Reborn Studio

Беа спроведени 4 работилници во склоп на Мотивациски Викенд наменети за развој на вештини:
-

Мотивациски
Викенд 4

„Работни стилови“ - Маја Смилевска од Бизнис Академија Смилевски
„Брендирање и дигитална маркетинг комуникација на старт-ап“ - Љупка Наумовска од Ханибиз
Поведени
од мотивацискиот
пулс,Станковски
по четвртиод
„Crowdfunding како алтернативен начин на финансирање“
- Иван
Јованов и Илија
„Лидери за едукација, активизам и развој“
пат и оваа година го организиравме Мотивациски викенд. Викенд,
„Креирај го својот кариерен пат за 60 минути“ - Ирена Чаушевска од Newman's Business Accelerator
наменет за мотивација, инспирација, вмрежување и успех. Викенд,
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исполнет со дружење, одлични мотивациски говори, корисни

За прв пат Младите можат организираа
тренинг курс поддржан од Еразмус +
програмата на Европска Комисија.
Надграување на животните вештини

Preparing for the BIG
world

беа овозможени на 28 млади од Чешка,
Литванија,

Шпанија,

Македонија,

Словачка и Македонија.
Преку 7 дневен тренинг курс во Охрид,

Preparing for the BIG
world

учесниците работеа на својот личен
развој и надградување на личните
вештини сѐ со цел да се надополни
празнината на вештините стекнати од
формалното образование и барањата
на вештини на пазарот на труд.
Младите на овој тренинг курс ги
надградија своите вештини како:
Тимска работа и лидерство
Креативно

решавање

на

проблеми
Комуникациски вештини
Меѓукултурно разбирање
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Академија за
младински
активизам
Академија за
Ноември 2017 – Јули 2018
младински
активизам
Ноември 2017 – Јули 2018
Младите можат започна со спроведување на
„Академијата за младински активизам“ од
декември 2017 година. Составена од 3
сегменти кои целат промовирање на
младински активизам и волонтерство.
Овогодинешната Академија е составена од:
Make a change: BE a volunteer vol.5,
Ослободи ја Идејата и Младински локални
иницијативи кои ќе се спроведуваат до Јули
2018 година.
Овој проект е со поддршка од Schüler Helfen
Leben која е една од најголемите фондации
за млади на ниво на Европа.
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Програма за волонтирање
Make a change: BE a
Volunteer vol.5
Во декември 2017 започна програмата за волонтирање од

Програма за волонтирање
a volunteer vol.5. 25мина имаа можност да се запознаат
Make
a change: BE a
директно со волонтирањето, придобивките од истото
Volunteer
како и можностите vol.5
кои можат да се искористат. По 3

Академијата за младински активизам – Мake a change: BE

модули за тимска работа и лидерство, волонтирање и
проектно планирање младите детектираа општествени
проблеми

и

креативни

решенија

на

истите.

Детектираните теми за спровеување на иницијативите беа:
Ниско ниво на вело-култура
Низок степен на младински активизам
Кариерно насочување на средношколци
На

овие

теми

ќе

бидат

спроведени

3

месечни

иницијативи од страна на учесниците поддржани од
Младите можат.

Еразмус
+
програма
Во

декември

2017 започна програмата за волонтирање од Академијата
за младински активизам – Мake a change: BE a volunteer
vol.5. 25мина имаа можност да се запознаат директно со
волонтирањето,

придобивките

од

истото

како

и

можностите кои можат да се искористат. По 3 модули за
тимска работа и лидерство, волонтирање и проектно
планирање младите детектираа општествени проблеми и
креативни решенија на истите. Детектираните теми за
спровеување на иницијативите беа:
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Еразмус + програма

Gender Equality Training course
Gender Equality Training course

Улогите на родовите во општеството ги мотивираше 40 млади од 6 земји да
учествуваат во младински тренинг наменет токму за родовата еднаквост. Диктирањето
на улогите на родовите од страна на општеството создаваат стигми, стереотипи и
предрасуди кои овие млади ги мапираа. Тренингот се одржа во Топола, Србија во
Јули. Учесниците се едуцираа и информираа за родовата еднаквост на повисоко ниво.
Младински работиници и волонтери беа дел од тренингот и стекнаа комуникациски,
презентациски и тимски вештини. Проектот беше поддржан од Erasmus + програмата
на европската комисија.
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Улогите на родовите во општеството ги мотивираше 40 млади од 6 земји да

MediaACT – Activating
Critical Thinking
Повеќе од 30 млади од 10 земји учествуваа

MediaACT – Activating
Critical Thinking

во тренингот за поттикнување критичко

размислување кај младите. 8 дневниот
тренинг се одржа во јануари во Злин,
Република Чешка. Целта на тренинот беше
да се градат капацитетите на младите за
третирање на сензитивните проблеми во
Европа и промовираат решенија за истите.
Преку форми на неформално образование,

учесниците стекнаа повеќе вештини и
знаења

за

комуникациски

медиумска

писменост

размислување.
поддршка

и

Тренингот

од

Еразмус

+

технологии,
критично
беше

со

програмата.

Back to Basics

Младите можат беше дел од младинската
размена Back to Basics која се одржи од 27ми
јули до 11ти август 2017 година во Омен,

Back to Basics

Холандија. Фокусот на оваа младинска
размена беа комуникацијата и соработката
како клучни за личен и професионален
успех. 5 учесници од Македонија имаа

Back

to
Повеќе од 30 млади од 10

учествуваа

да

претприемачки

ги

развијат

вештини,

да

своите
стекнат

комуникациски вештини, тимски вештини и

Basics
земји

можност

во

тренингот

за

да се пронајдат себеси и да ги осознаат и
надминат своите лимити.
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Break the myth – spread the word
„Break the myth – spread the word“ беш едногодишен проект со поддршка на Еразмус + програмата на
Европската комисија. Проектот целеше да ги мотивира младите да ги надминат стереотипите и
предрасудите преку директно работење со нив. Се спроведоа серија од младински размени кои таргетираа
разрешување на предрасуди врз основа на возраст, националност и пол/род. По размените, се спроведуваа
три месечни онлајн кампањи за подигање на свеста. Младите можат, заедно со уште 5 партнери од Полска,
Србија, Босна и Херцеговина, Словенија и Грција учествуваше во проектот.

Break the myth – spread the word

X What`s
and Y walk
into a X
barand Y walk into a
my age
bar
again?
„Break the myth – spread the word“ беш
едногодишен проект со поддршка на Еразмус + програмата на Европската комисија. Проектот целеше да
ги мотивира младите да ги надминат стереотипите и предрасудите преку директно работење со нив. Се
спроведоа серија од младински размени кои таргетираа разрешување на предрасуди врз основа на возраст,
националност и пол/род. По размените, се спроведуваа три месечни онлајн кампањи за подигање на
свеста. Младите можат, заедно со уште 5 партнери од Полска, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија и
Грција учествуваше во проектот.

What`s my age
again?X and Y walk
into a bar

5 млади од Македонија беа дел од 30те млади кои

Третирајќи

имаа можност да бидат дел од младинската

предрасудите врз различни основи, оваа размена

4размена „What`s my age again“. Проектот се одржа

доведе 30 млади во Скопје. Овој пат размената

во февруари во Целје, Словенија. Целејќи да го

целеше да се разрешат стереотипите врз основа на

третира

според

националноста. Преку неформални пристапи се

годините, оваа размена ги збогати знаењата на

мапираа митовите и се разрешија стереотипите врз

учесниците за предрасуди и стереотипи преку

основа на националноста. Учесниците стекнаа

секојдневен пример на предрасуда врз основа на

презентациски вештини, мултикултурно учење и

возраста. Оваа младнска размена беше поддржана

искуство во планирање и спроведување онлајн

од Еразмус + програмата на Европската Комисија.

кампања.

стереотипот

за

однесувањето

ги

стереотипите,

митовите

и
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