$

$

СоДржина

За проектот

(Велес)

Предизвици на
младите во општина

Велес

(Кочани)

За Младите можат

Младински политики
и застапување

(Велес)

Велес

Младински политики
и застапување

(Кочани)

Заклучоци од
истражувањето

Демографски податоци
за истражувањето во

Демографски податоци
за истражувањето во

Кочани

(Велес)

Заклучоци од
истражувањето

Предизвици на
младите во општина

Кочани

Зошто младинско
учество?

Кочани

Велес

(Кочани)

За проектот
Поттикнати од секојдневната работа со млади луѓе кои живеат, студираат и
работат во Скопје и потребата од зголемување на бројот на организации и
неформални активности во општините Велес и Кочани, одлучивме овој проект
да го спроведеме на локално ниво, токму во овие две општини. Целта на
истражувањето е преку квантитативна и квалитативна анализа да се
идентификуваат потребите и предизвиците кои младите луѓе ги имаат во
општините Велес и Кочани. Добиените резултати од истражувањето, односно
идентификуваните потреби и предизвици ќе послужат за планирање и
имплементација на тримесечни локални младински иницијативи за
застапување. Овие иницијативи ќе овозможат подобрување на младинските
предизвици на локално ниво, зајакнување на капацитетите на младите за
вклучување во процесите на донесување на одлуки, како и зголемување на
соработката помеѓу локалните власти, организации, училишта и останати
чинители кои се значајни за младите луѓе.
„Идентификувај → Инспирирај → Делувај“ – пристап кон младинските
проблеми по кој Младите можат е позната и на основа на кој до сега се
имплементирани голем број успешни проекти. Од септември, 2018та година
започна уште еден едногодишен проект во рамките на организацијата преку
кој ќе ги идентификуваме младинските потреби и предизвици на локално ниво
и ќе ги инспирираме младите, по што тие ќе делуваат за адресирање и
решавање на истите. Проектот се спроведува на локално ниво, во општините
Велес и Кочани.
Преку наведениот пристап Младите можат во текот на своето постоење успеа
да реализира над 40 успешни иницијативи. Клучното тука е што овие
иницијативи произлегуваа од млади луѓе кои никогаш претходно не биле
активни граѓани или пак делумно биле вклучени во општествените процеси.
Токму поради неговата успешноста го користиме истиот овој пристап. Исто
така овој пристап директно опфаќа решавање на идентификуваниот
проблем на овој проект. Преку овој пристап, младите ќе започнат да бидат
активни во своите локални заедници, ќе се запознаат со работата на
локалните власти, ќе генерираат решенија за предизвиците во своите
заедници и ќе придонесат за нејзин развој.
„Младински локални иницијативи“, е проект кој Здружението на граѓани
Младите можат го имплементира, a e поддржан од Здружение за едукација
Младиинфо Интернационал преку проектот “Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey”. Проектот “Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey” е
финансиран од страна на Европска Унија и спроведуван од страна на 5
организации од регионот (Mladiinfo International од Македонија, Fondacija Ana
I Vlade Divac од Србија, NVO Prima од Црна гора, Partners Albania од Албанија
и Community Volunteers Foundation од Турција).
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За Младите можат
Младите можат е здружение на граѓани, формирано од млади за млади во
2009 година во Скопје. Постоиме 9 години и броиме над 30 активни членови и
над 700 млади луѓе кои биле дел од нашите активности, кои придонесуваат во
работата на организацијата.
Постоиме за 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. Веруваме дека младите луѓе можат да земат активно
учество во развојот на своите заедници и преку младински и социјален
активизам како моќни алатки за општествена промена можат да одговорат
на своите потреби во заедницата.
Цели во кои веруваме и ги застапуваме се: зголемување на свеста кај
младите луѓе за активно граѓанство; давање можности на младите луѓе за
реализација на младински иницијативи и креативно изразување на нивните
мислења и ставови; иницирање на личен развој на младите луѓе преку
младинска работа и неформално образование и промоција на човекови
права и слободи на младите луѓе.
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Зошто младинско
учество?
Младите се фактор за промени, потенцијал за кој треба да се охрабрува и
поддржува, пред се од нивните општества. Затоа, нивната улога во денешните
општества е од големо значење за демократските процеси, па заради тоа
нивното оспособување, развој и подготвеност се од клучно значење. Во
Македонија младите сочинуваат речиси една четвртина од целото население,
или поточно 480.828 жители од вкупно 2.022.547 на возраст од 15-29 години. Во
Република Македонија не постои организиран и системски пристап во
подршка на младинското учество, додека прашањата на младите се
адресираат од различни институции на национално и локално ниво.
Воспоставните практики, непостоењето на претставнички тела, ниската
запознаеност на младите со претставниците на претставничките тела во
образовниот систем говорат за исклученост на младите од ваквите процеси, и
причините кои водат кон незапознаеност и апатија. Меѓутоа, младите како
група постојано се соочуваат со бројни предизвици, испреплетени меѓу
неактивноста во заедницата, недостатокот на лична одговорност и етнички
тензии.
Младинското учество го дефинира пред се односот помеѓу младите и
институциите односно донесувачите на одлуки. Оттаму младинското учество
подразбира вклучување на младите во процеси на носењето на одлуки кои се
од клучно значење за нив, активно учество на младите со генерирање на идеи
и предлози за унапредување на положбата на младите во општеството, како и
активно граѓанство и придонес во заедницата од страна на младите.
Меѓутоа активното учество самото по себе не подразбира само вклучување
во одредена активност, туку тоа е процес во кој младите ги идентификуваат
своите потреби, бараат решенија, планираат и имплементираат активности и
имаат можност да носат одлуки во своите заедници и општеството во целина.
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Цел и методологија
на истражувањето
Актуелната ситуација со младите на локално ниво, ја поттикна потребата да се добијат
конкретни податоци за вклученоста на младите во процесите на донесување одлуки и
нивното учество во општествените текови на локално ниво. Во таа насока, Здружениe на
граѓани Младите можат спроведе истражување во општините Велес и Кочани, во
периодот октомври – декември 2018, користејќи два пристапи:

Квалитативен пристап преку спроведување на фокус групи
Квантитативен пристап преку спроведување на теренски анкети
Преку квалитативниот пристап беа спроведени вкупно 4 фокус групи, од кои 2 беа во
општина Велес и 2 во општина Кочани.
Вкупно 16 млади, жители на општината Кочани учествуваа на двете фокус групи, од кои 6
се машки, а 10 се женски.Во општина Велес, на двете фокус групи учествуваа 17 млади
од кои 12 се женски, а 5 се машки.
Преку квалитативниот пристап од вкупниот број млади луѓе во општина Велес, на возраст
од 15 до 29 години кој изнесува 10 174, беше дизајниран примерок според застапеност на
млади луѓе по почетни точки во урбани и рурални делови од општината. Со теренското
истражување во општината Велес се опфатија вкупно 90 испитаници, од кои 45 (50%)
беа машки и 45 (50%) беа женски.
Во општината Кочани, од вкупниот број на млади луѓе кој изнесува 7 376, беше дизајниран
примерок според застапеност на млади луѓе по почетни точки во урбани и рурални
делови од општината. Со теренското истражување во општината Кочани се опфатија
вкупно 91 испитаник, од кои 46 (50.5 %) беа машки и 45 (49.5%) беа женски.
Анализата на спроведеното истражување ги сумира резултатите од квалитативната
анализа (фокус групи) и квантитативната анализа (теренско истражување) во двете
општини, во 4 области и тоа:
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Велес

Квалитативна анализа
Во овој дел младите дискутираа за нивната вклученост во процесот на
волонтирање, начините на коишто волонтирале и очекуваните придобивки од
волонтерството. Најголем дел од присутните дотогаш немаа воопшто
волонтирано. Од оние неколкумина коишто имаа волонтирано, начинот на
којшто го правеле тоа бил преку локални граѓански организации. Најчесто
беа споменувани организациите Црвен крст и Младински образовен форум,
каде што младите се вклучувале како волонтери при органзација на
младински активности.
Како најчести причини за невклучување во волонтерски акции младите ги
наведоа малиот број на граѓански организации коишто дејствуваат на
локално ниво и недостатокот од информации за тоа каде и на каков начин
можат да волонтираат.
Едногласно, младите одговорија дека иако не волонтираат во моментов,
дефинитивно се замислуваат како волонтери во нивната заедница, иако
можеше да се забележи дека тоа би било не толку често, дури и еднократно.
„Кога би волонтирал би се чувствувал општествено корисен“ - машко, 18
год., учесник на фокус група.
Квантитативна анализа
На локално ниво, според податоците добиени од теренските анкети,
претставени на графиконот 1, само незначително мал дел (13.3%) од
испитаниците во моментов се вклучени во некоја организација или младински
клуб. Половина од испитаниците (51.1%) никогаш досега не биле вклучени, а
35.6% во моментов не се, но некогаш порано биле вклучени во организација
или клуб.
Дали моментално си или некогаш си бил/а вклучен/а во некоја
организација или клуб?

51.1%

35.6%
13.3%

Графикон 1.
сега не сум, но порано
бев вклучен/а
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Испитаниците коишто никогаш не биле вклучени во некоја организација или
клуб беа запрашани кои се причините заради тоа. Речиси еднаков е
процентот на оние коишто одговориле дека се занимаваат со други работи во
нивното слободно време (26.7%) и оние што како причина ги навеле обврските
коишто ги имаат во училиште или на работа (25.6%). 13.3% како причина за
нивната невклученост го навеле недостатокот од информации за тоа каде би
можеле да се вклучат
Зошто не си дел од некоја организација/клуб?

Графикон 2.

Да, имам волонтирано
Не, никогаш немам
волонтирано
Не сака да одговори

47.8%
47.8%
4.4%

Графикон 3.
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Од испитаниците коишто одговориле дека досега имаат волонтирано може да се
забележи дека започнале преку некој близок којшто им препорачал да се вклучат во
одредена организација. Па така, 13.3% одговориле дека нивен другар/ка им
препорачале да волонтираат, 11.1% се млади коишто добиле препорака од член на
организацијата во којашто волонтираат, а 7.8% волонтираат бидејќи член од нивното
семејство веќе бил вклучен во слични активности. (графикон 4)

Како започна да волонтираш?

13.3%

Другар/ками
мипредложи
предложи
Другар/ка
дасе
севклучам
вклучам
да

11.1%

Членод
одорганизацијата
организацијата
Член
мими
предложида
дасе
се
вклучам
предложи
вклучам

7.8%

Другчлен
членод
одмоето
моето
Друг
семејствобеше
беше
вклучен
семејство
вклучен

7.8%

Дознавпреку
преку
флаери/
Дознав
флаери/
социјалнимрежи/медиуми/
мрежи/медиуми/
социјални

2.2%

Сакав
Сакав да
направам
нешто
направам нешто
ново во животот
ново
животот

5.6%

Бевзаинтересиран/а
заинтересиран/а
Бев
заза
областаво
вокоја
која
волонтирав
областа
волонтирав

Графикон 4.
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Кои се причините што те мотивираат да волонтираш?
Зборувајќи за причините коишто ги мотивираат младите да волонтираат, најголем
број од испитаниците или 26.7% одговориле дека волонтирањето го гледаат како
шанса за стекнување со нови знаења и вештини. Близок е бројот на оние коишто
волонтираат за да запознаат нови луѓе и да стекнат пријатели (23.3%). Од друга
страна, многу е мал бројот на испитаници коишто волонтираат бидејќи
целта/каузата за којашто волонтираат им е лично важна (3.3%).

Графикон 5.

Половина од испитаниците (51.1%) најверојатно е дека би волонтирале во
заедницата доколку имаат можност и време, а исто така значително висок е и
процентот (31.1%) коишто сигурно би волонтирале.

51.1%

31.1%

11.1%

0%

6.7%

Графикон 6.
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Запрашани во кои од наведените области би сакале да волонтираат, одговорите на
испитаниците се поделени и различни. Сепак, 16.7% од испитаниците би
волонтирале во активности поврзани со култура и уметност, 15.6% би волонтирале за
заштита на животната средина, а 11.1% во активности насочени кон правда и
човекови права.

Во која од наведените области волонтираш/би сакал да волонтираш?
16.7%

6.7%

15.6%

5.6%

11.1%

4.4%

7.8%

1.1%

6.7%

1.1%

6.7%

1.1%

6.7%

1.1%
6.7%

Графикон 7.

Најголем дел од испитаниците (24.4%) би волонтирале преку организација на
настани, а 18.9% би волонтирале преку водење или учество во кампања.

На каков начин најверојатно би волонтирал/а?

24.4%

18.9%

6.7%

6.7%

8.9%

3.3%

3.3%
Графикон 8.
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Во однос на тоа колку често би волонтирале, на прво место е бројот на испитаници
кои би волонтирале неколку пати во месецот (34.4%), а веднаш зад нив 32.2% од
испитаниците одговориле дека би волонтирале само неколку пати во годината. Мал
е бројот на испитаници кои би волонтирале секојдневно (3.3%).

Колку често волонтираш/би волонтирал/а?
3.3% 2.2%
7%

20%

32.2%

34.4%
Графикон 9.

На крај од оваа секција младите беа запрашани кои се според нив очекувани
придобивки од волонтирањето. Повторно имаме поделени мислење помеѓу
младите, меѓутоа најголем дел од испитаниците (22.2%) одговориле дека се
чувствуваат задоволни кога ќе постигнат резултати или некаква промена. Речиси ист
е процентот на испитаници кои одговориле дека за нив е важно животното искуство
кое го носи волонтирањето (21.1%).

Кои се според
тебе очекувани
придобивки од
волонтирањето?

22.2%

21.1%

17.8%

5.6%

4.4%

3.3%

17.8%

6.7%

0%

Графикон 10.
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Квалитативна анализа
Генерално, младите не се задоволни со животот во општината Велес. На прашањето
што е она што им се допаѓа во општината младите немаа одговор. Младите
сметаат дека нема привлечни знаменитости, активности, места за млади луѓе. Како
најголем предизвик го наведуваат недостатокот од културни манифестации,
кадешто младите талентирани луѓе би можеле слободно да се изразуваат и би
имале со што да се занимаваат, за да излезат од секојдневната монотоност.
Младите не се чувствуваат поддржани да ги реализираат своите идеи, што кај нив
создава апатија, незаинтересираност и неприфаќање. Дефинитивно, областа
култура е она што е доминантно во идеите на младите. Непостоењето на младински
културен центар и функционално кино е она што најмногу им недостига на младите
во општината Велес.
Зборувајќи за граѓанскиот ангажман и личната одговорност во подобрувањето на
животот, младите сметаат дека сами и без поддршка од повозрасните не би
можеле ништо да решат. Па така, тоа јавува апатија и незаинтересираност кај
младите што може да се види и од најголемиот број на млади кои одговорија дека
никогаш се немаат вклучено во иницијатива за да решат некој проблем во
општината или пак да адресираат важност за некој проблем којшто ги засега.
Младите веруваат дека можат да направат нешто како група, но не како поединци и
без поддршка.
Речиси без исклучок, сите млади би се иселиле од општината, но не само од
општината, туку би се иселиле и надвор од државата. Сметаат дека во државата
нема услови за развој и напредок и нема иднина за младите.

„Велес би било идеално место за живеење кога општината повеќе би се
консултирала со младите и општо со јавноста за сите прашања“ - женско,
18 год., учесник во фокус група
„Младите во Велес не се поддржани никако во нивните идеи ниту пак во
нивна реализација“ - машко, 27 год., учесник во фокус група
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Квантитативна анализа

Преку квантитативното истажување младите беа прашани дали некогаш работеле
индивидуално или во група за да решат некој проблем во нивната општина.
Податоците се претставени во графикон 11.Огромен број од испитаниците, никогаш
не работеле на решавање на некаков локален општествен проблем (85.6%

85.6%

Дали
некогаш
си
работел/а
индивидуално, со друг или во група за
да решиш/те некој проблем во
твојата општина?

12.2%

2.2%

о%

Графикон 11.

Не, никогаш

Да, но не во
последниве 12 месеци

Да, во последниве
12 месеци

Не сака да
одговори

Понатаму, испитаниците имаа можност да го споделат задоволството од животот во
општината Велес. 36.7% од испитаниците ниту се задоволни, ниту не се задоволни од
животот во општината. 34.4% делумно се задоволни од животот во општината.
Целосните податоци се претставени на графикон 12.

Генерално, колку си задоволен со општината во којашто живееш (многу сум
задоволен/на е највисоко, а воопшто не сум задоволен/на е најниско)?
8.9%

6.7%

13.3%

34.4%

36.6%
Графикон 12.
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Во следниот графикон можеме да го погледнеме мислењето на младите во однос
на тоа кој е најголемиот проблем во општината Велес според нив.Според
резултатите, најголем број од испитаниците 41.1% сметаат дека слабата економија
и невработеноста е најголемиот проблем во општината. Понатаму, 20% од
испитаниците како најголем проблем го гледаат недостатокот на можности за
млади луѓе, а за 13.3% од испитаниците тоа е загаденоста на животната средина.
Кој е најголемиот проблем во твојата општина?
Слаба економија
и невработеност
Недостаток на можности
за млади луѓе
Загаденост на
животната средина
Недостаток на културни
манифестации и места

41.1%

Алкохолизам и наркоманија

2.2%

20%

Меѓуетничка нетолеранција

1.1%

13.3%
10%

Лоша инфраструктура

5.6%

Нетранспарентност и
недостаток на информации

3.3%

Неквалитетно образование

3.3%

Дискриминација и предрасуди

0%

Насилство и криминал

0%
0%

Графикон 13.

Размислувајќи за проблемите во општината, испитаниците беа запрашани колку
сметаат дека лично можат да променат, односно да направат нешто за да ги
решат. Речиси половина, односно 43.3% од испитаниците се целосно разочарани,
односно сметаат дека не можат да направат сосема ништо. 32.2% сметаат дека
можат само малку да направат.

Размислувајќи за проблемите во твојата општина, колку сметаш дека ТИ лично
можеш да промениш, односно да направиш нешто за да ги решиш?

Малку можам да направам нешто
Делумно можам да
направам нешто
Можам многу да направам/
променам нешто
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1.1%

Не сака да одговори

43.3% 32.2% 16.7% 6.7%

Не можам да направам ништо

Графикон 14.

На погоре наведеното прашање се надоврзува и следното мислење на младите во
општината Велес.

Одбери една од следниве изјави:

58.9%

36.7%

4.4%

Јас имам лична одговорност
да се ангажирам и да
направам нешто да го п
одобрам општеството

Подобрувањето на
општеството е работа
на други или на
политичарите

Не сака да одговори

Графикон 15.

Двата најдобри начини за вклучување на младите од општината Велес, во
општествените текови се преку граѓански организации (37.8%) и преку социјалните
мрежи (31.1%).

Кој е најдобриот начин да ги вклучиш младите во твојата општина
во општествените текови?

Графикон 16.
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За крај на оваа секција младите беа запрашани дали би се отселиле од нивната
општина и доколку да, каде би било тоа. 34.4% доколку имаат можност веднаш би се
отселиле, а повеќе од половина (52.2%) веројатно би се отселиле од општината.

Дали доколку имаш можност би се отселил/а од твојата општина?

Да, веднаш би се отселил/а

Веројатно не би се отселил/а
Никогаш не би се отселил/а

0%

Не сака да одговори

52.2% 34.4% 12.2% 1.1%

Веројатно би се отселил/а

Графикон 17.

Доколку се отселиш од твојата општина, каде би се преселил?
86.7% 13.3

Во Скопје

Графикон 18.
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Квалитативна анализа
Од мислењата на младите може да се заклучи дека не се запознаени со поимот
младинска политика. Учесниците го разбираат терминот како ставови за младите и
политика наменета за младите. Како пример го наведуваат случајот со екстерното
тестирање во средните училишта, како политика која беше наметната на младите
без нивна консултација. Заклучокот е дека на младите им е потребно објаснување
за терминот младинска политика.
Во однос на вклученоста на младите во процесите на донесување одлуки на
локално ниво, тие сметаат дека воопшто не се вклучени. Честопати се консултирани,
најчесто во образовните институции, меѓутоа нивното мислење сепак не се зема во
предвид при носењето на одлуките.
Младите не се вклучени во креирање на програмата за млади во рамки на
општината, но навистина би сакале. Знаат дека постои таа можност, но општината
не е отворена за младите да пристапат. Во процесите на префрлување
одговорност од едни на други надлежни, иницијаторот ја губи мотивацијата и
трпението. Младите досега не оствариле соработка со општината. Сепак, постои и
ниска заинтересираност од страна на младите за учество во креирањето на
политиките за млади на локално ниво.

„Иако бараат од нас да кажеме што мислиме секогаш на крај некој друг ја
донесува одлуката“ - женско, 17 год., учесник во фокус група
Квантитативна анализа
Во овој дел од истражувањето младите одговараа на прашања поврзани со нивната
вклученост во донесувањето на младинските политики и процесите на донесување
на одлуки на локално ниво.
Најпрво, 74.4% од испитаниците не се запознаени со тоа што е младинска политика.
Од оние кои одговориле дека знаат што е младинска политика како примери за
младинска политика беа наведени следниве:

Дали знаеш што е младинска политика?

не
да

74.4%
15.6%

Графикон 19.
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Огромен број од испитаниците (64.4%) сметаат дека воопшто не се вклучени во
процесите на носење одлуки во општината, додека само 13.3% сметаат дека
донекаде се вклучени во носењето на одлуките на локално ниво.

Колку сметате дека лично сте вклучен/а во носењето одлуки во Вашата
заедница?
64.4%

Воопшто не вклучен/а

15.5%

Ниту вклучен/а ниту невклучен/а

13.3%

Донекаде вклучен/а

3.3%

Донекаде невклучен/а

3.3%

Не знам/Одбива да одговори

0%

Целосно вклучен/а

Графикон 20.

Оние испитаници коишто сметаат дека воопшто не се вклучени во донесувањето на
одлуките во општината Велес, беа прашани поради што не се вклучени. 24.4% од
испитанците сметаат дека тоа е поради непостоењето на механизам за соработка
помеѓу граѓаните и општината. Од друга страна, 13.3% од испитаниците, велат дека
невклученоста е поради личната незаинтересираност.

Поради што не сте вклучени во носењето на одлуки?

24.4%

11.1%

10%

3.3%

Графикон 21.
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Испитаниците исто така беа прашани дали некогаш учествувале во подготовка на
програма или буџет за млади во рамки на општината Велес. Огромни 90% од
испитаниците одговориле дека никогаш немале можност да учествуваат во ваков
процес. 6.7% имале можност, но сепак не учествувале.

Колку сметате дека лично сте вклучен/а во носењето одлуки во Вашата
заедница?
Никогаш не сум имал/а можност да учествувам

90%

Сум имал/а можност, но не сум учествувал/а

6.7%

Да, имам учествувано во последните 12 месеци

2.2%

Да имам учествувано, но не во последните 12 месеци

1.1%

Не сака да одговори

0%
Графикон 22.

Графикон 22 дава приказ на запознаеноста на младите од општината Велес со
работата на локалните власти и распределбата на буџетот. Повторно, огромни
68.9% од испитаниците воопшто не се запознаени, а само 1.1% целосно се
запознаени.

Колку си запознаен/а со работата на локалните власти и распределбата
на буџетот?
1.1%

11.1%

18.9%

68.9%

Воопшто не сум запознаен/а

Целосно сум запознаен/а

Делумно сум запознаен/а

Не сака да одговори

Делумно не сум запознаен/а
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Графикон 23.

Велес - предизвици
Во последната секција на прашања, младите одговараа за предизвиците во нивната
општина во неколку категории. Секој од испитаниците селектираше три понудени
предизвици, од секоја категорија за коишто смета дека се најзначајни за младите во
неговата/нејзината општина.
Најпрво, младите одговараа за предизвиците во категоријата воспитно-образовен
процес. Може да се забележи јасна поделеност на мислењата за најголемите
предизвици на младите.

Селектирај три најважни предизвици на младите во поглед на
воспитно-образовен процес:

14.4%
14.4%
14.1%
14.1%
10.7%
9.3%
8.1%
7.8%
6.7%
1.1%

24

Во однос на вработување, најчест предизвик којшто го селектираат испитаниците е
недостатокот на работни места (29.3%). Веднаш потоа следуваат и немање на
соодветни вештини и искуство (22.6%) и партизираност и непотизам (22.2%).

Вработување

29.3%
22.6%
22.2%
16.7%
9.3%
Во однос на категоријата инфраструктура, како најголеми предизвици младите ги
сметаат немањето на велосипедски и пешачки патеки (23.4%) и лошата
инфраструктура на улиците (22.7%).

Инфраструктура
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Немање велосипедски и пешачки патеки

23.4%

Лоша инфраструктура на улиците

22.7%

Немање улично осветлување

11.5%

Небезбедност во сообраќајот

11.2%

Проблеми со јавен градски превоз

10.4%

Преголем број на автомобили

8.9%

Недостаток на сообраќајна сигнализација

7.4%

Пренаселеност

4.5%

Како најголем предизвик во категоријата животна околина, младите ја сметаат
преголемата загаденост на воздухот во Велес (21.5%).

Животна средина

Преголема загаденост на воздухот

21.5%

Отпад и загаденост на јавни површини

19.3%

Недостаток на систем за селекција на отпад

15.2%

Недоволен број на зелени површини и паркови

14.4%
11.9%

Негрижа за уличните животни

10%

Немање чиста вода за пиење

7.8%

Најголеми предизвици за младите во категоријата младинско учество се немањето
информации за можности за млади (24.8%), како и недостатокот на граѓански
организации коишто делуваат на територија на општина Велес (20.7%).

Младинско учество
Немање информации за можности

24.8%

Недостаток од граѓански организации

20.7%

Недостаток од настани и програми
за вклучување на младите

15.2%

Лична неодговорност и немање
само-иницијативност

11.9%

Недоверба во граѓанските организации

11.1%

Невклученост и недостаток на консултација со младите
во работата на општината/локалната власт

11.1%

Недостаток на меки вештини/на неформално
образование генерално
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5.2%
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Квалитативна анализа
Зборувајќи за вклученоста на младите во волонтерски активности во општината
Кочани, најголем дел од средношколците се вклучени во училишните заедници преку
коишто делуваат во рамки на средното училиште. Од останатите млади,
неколкумина имаат учествувано во волонтерски активности во рамки на локални
младински клубови, како што е Црвениот крст.
Под волонтирање младите подразбираат доброволно учество, своја желба да
направиш нешто за други луѓе без да очекуваш нешто за возраст.
Ги мотивира дружба, стекнувањето на нови познанства и тоа што се свесни дека
можат да помогнат на околината.

„Ќе направиш некој друг среќен и со тоа и ти ќе бидеш среќен“ – машко, 18год,
учесник на фокус група во Кочани.

Доколку би имале можност или време можат да се замислат како волонтери во
заедницата. Забележително е постоење на желба, потреба и мотивација кај
младите.

„Потребен е поголем број на организации за да се подигне свеста кај младите и
да имаат желба да волонтираат“ - женско, 16 год., учесник во фокус група

Квантитативна анализа

Според податоците од теренските анкети, половина од испитаниците (50.5%)
никогаш не биле вклучени, а само 8.8% моментално се вклучени во некаква
организација или клуб?

Дали моментално си или некогаш си бил/а вклучен/а во некоја
организација или клуб?

50.5%

40.7%

8.8%

сега не сум, но порано
бев вклучен/а
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Графикон 1.

Од оние испитаници коишто никогаш не биле вклучени во некаква организација или
клуб, најголемиот дел од нив (30.8%) како причина ги наведоа нивните веќе постоечки
обврски во училиште или на работа. 27.5% одговориле дека се занимаваат со други
работи во нивното слободно време. Останатите резултати се прикажани на
графикон 2.

Зошто не си дел од некоја организација/клуб?

30.8%

27.5%

18.7%

11.0%

0%

0%
Графикон 2.

Дали некогаш си учествувал/а во каква било волонтерска работа или
активност?
Кога
станува
збор
за
вклученоста на младите во
волонтерски
активности
ситуацијата е следната.
Половина од испитаниците
(50.5%) немаат волонтирано,
а 49.5% имаат.

Да, имам волонтирано
Не, никогаш немам
волонтирано
Не сака да одговори

50.5%
49.5%
0%

Графикон 3.

30

Испитаниците коишто имаат волонтирано, беа запрашани како започнале. Речиси
половина од нив (24.2%) одговориле дека нивен другар/ка им препорачале да
волонтираат. Останатите одговори се претставени на графикон 4.

Како започна да волонтираш?

24.2%

Другар/ка ми предложи
да се вклучам

6.6%

Друг член од моето
семејство беше
вклучен

13.2%

Член од организацијата ми
предложи да се вклучам

Сакав да
направам нешто
ново во животот

3.3%

Бев заинтересиран/а
за областа во која
волонтирав

5.6%

Дознав преку флаери/
социјални мрежи/медиуми/

0%
Графикон 4.
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Запрашани кои се причините заради коишто волонтираат, одговорите се следните:
40.7% од испитаниците сакаат да им помогнат на луѓето, да ги подобрат работите во
заедницата. Речиси сличен е процентот на испитаници кои како причини ги навеле
шансата за стекнување нови знаења и вештини (18.7%) и запознавањето на нови луѓе
и пријатели (17.6%).

Кои се причините што те мотивираат да волонтираш?

18.7%
17.6%
4.4%
2.2%
1.1%
1.1%
1.1%
0%
0%
13.2%
Графикон 5.

На графикон 6 е претставена фрекфенцијата на одговори дали доколку имаат
можност и време младите можат да се замислат како волонтери во заедницата.
36.3% од испитаниците сигурно можат да се замислат, додека 42.9% најверојатно
можат да се замислат. Од резултатите може да се заклучи дека постои желба за
волонтирање.

42.9%

36.3%

14.4%

4.4%

2.2%

Графикон 6.
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Кога станува збор за областите во кои младите би волонтирале, најголем дел од нив
(26.4%) би волонтирале во работа поврзана со млади и деца, надвор од
формалното образование. Останатите резултати се претставени на графикон 7.

Во која од наведените области волонтираш/би сакал да волонтираш?

26.6%

3.3%

16.5%

3.3%

13.2%

2.2%

11%

2.2%

11%

1.1%

4.4%

1.1%

4.4%

0%
0%

Графикон 7.

Најголем дел од испитаниците (24.4%) би волонтирале преку организација на
настани, а 18.9% би волонтирале преку водење или учество во кампања.

На каков начин најверојатно би волонтирал/а?

26.4%

26.4%

8.9%

3.3%

12.1%

11.1%

8.9%

0%
Графикон 8.
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Во однос на фрекфенцијата на вклучување на младите во волонтерски активности,
значително мал број на испитаници би волонтирале секојдневно (4.4%). Највисок е
процентот на испитаници кои би волонтирале неколку пати во месецот (28.6%).

Колку често волонтираш / би волонтирал/а?

4.4%

6.6%

22%

12.1%

4.4%

28.6%

22%

Графикон 9.

На крај од секцијата за волонтирање, испитаниците беа прашани кои се според
нив очекуваните придобивки од волонтирањето. Најголем број од нив
(28.6%) одговориле дека тоа е задоволството од постигнатите резултати или промена
кои ги носи волонтирањето. Идентичен е процентот на испитаници кои како
придобивка ги навеле среќавањето на луѓе и стекнувањето пријателства (20.9%) и
уживањето да се дава помош и да се биде несебичен (20.9%). Графикон 10

28.6%

20.9%

20.9%

12.1%

6.6%

3.3%

3.3%

0%

0%
Графикон 10.
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Квалитативна анализа
Младите во општина Кочани се вклучени во локални младински организации како
што се Светла иднина и Црвен крст. Дел од младите изјавија дека повремено се
организираат во групи заради спроведување на еколошки акции во општината или
пак во рамки на средношколските заедници, како претставници на своите врсници.
Во однос на животот на младите во општината сите млади разговараат за тоа што не
им се допаѓа и се забележува свесност за постоењето на младинските предизвици,
но никогаш не се нашле во ситуација да преземат нешто, бидејќи немале можност
или не верувале дека можат да сменат нешто.
Сметаат дека се послободни во нивната општина, бидејќи е мало место, сите се
познаваат, можат да излезат во секое време и се чувствуваат безбедно. Сепак,
сметаат дека може и подобро да биде организиран нивниот живот. Потребна е
промена на менталитетот за волонтерството, младите сметаат дека треба да
посветуваш време за општо добро а не за личен профит и бенефит. Постои
скептицизам помеѓу младите, бидејќи не веруваат дека во блиска иднина тоа ќе се
промени.
За било каква промена треба да се започне од образованието, реформи во
образовниот систем бидејќи сметаат дека од процесите излегуваат „полуписмени
млади“.
Младите имаат поделено мислење - дел од присутните велат дека би се преселиле,
а дел велат дека би останале и би вложувале. Мотивот за иселување е потрагата по
квалитетно образование, повисоки плати, подобар живот. Во странство има повеќе
можности и за образование и за вработување. Во другите држави не
дискриминираат на никаква основа, има подобри услови за живот и повеќе се цени
знањето и квалитетот. Би се преселиле во друга држава, но во друг град во
Македонија не.

„Градот Кочани би бил идеално место за живеење доколку ние младите би
имале поголем избор на работи кои би ни влијаеле во иднина. Овде многу ректо
се случува млад човек да основа кариера“ - машко, 18 год. учесник во фокус
група
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Квантитативна анализа
Во однос на ангажираноста на младите во нивната локална заедница, од
спроведените теренски анкети се забележува низок степен на вклученост во
опшествените текови. Само 14,3% од испитаниците индивидуално или во група
работеле на решавање на некаков проблем во нивната општина во изминатите 12
месеци. Високи 62.6% од испитаниците, пак никогаш досега не го сториле тоа.
Графикон 11

62.6%

Дали некогаш си работел/а
индивидуално, со друг или во
група за да решиш/те некој
проблем во твојата општина?

19.8%

14.3%

3.3%

Графикон 11.

Не, никогаш

Да, но не во
последниве 12 месеци

Да, во последниве
12 месеци

Не сака да
одговори

Запрашани за задоволството од нивниот живот во општината, 45.1% од испитаниците
одговориле дека делумно се задоволни, додека пак 20.9% не се задоволни.
Графикон 12

Генерално колку си задоволен со општината во која што живееш?
5.5%

3.3%

20.9%

25.3%

45.1%

Графикон 12.

0%
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Следствено на претходното прашање, 39.6% од испитаниците сметаат дека
најголем проблем во општината Кочани е слабата економија и невработеноста.
Понатаму, 20.9% од испитаниците како најголем проблем го наведуваат
недостатокот од културни манифестации и места, а пак за 15.4% од испитаниците
тоа е недостатокот на можности за млади луѓе.

Кој е најголемиот проблем во твојата општина?
Слаба економија
и невработеност

39.6%

Алкохолизам и наркоманија

2.2%

Недостаток на културни
манифестации и места

20.9%

Меѓуетничка нетолеранција

2.2%

Недостаток на можности
за млади луѓе

15.4%

Дискриминација и предрасуди

2.2%

Загаденост на
животната средина

6.6%

Лоша инфраструктура

5.5%

Неквалитетно образование

3.3%

Нетранспарентност и
недостаток на информации

2.2%

Насилство и криминал

0%
0%

Графикон 13.

Висок е процентот на испитаници кои сметаат дека лично тие малку можат да
направат нешто за да ги подобрат проблемите во нивната локална заедница
(37.4%). Веднаш по нив, 28.6% од испитаниците воопшто не сметаат дека тие лично
можат да направат нешто. Графикон 14

Размислувајки за проблемите во твојата општина, колку сметаш
дека ти лично можеш да промениш, односно направиш нешто за да ги решиш?

Можам многу да направам/
променам нешто

37.4% 28.6% 25.3% 6.6%

Не сака да одговори

2.2%

Малку можам да направам нешто
Не можам да направам ништо
Делумно можам да
направам нешто

Графикон 14.
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Од друга страна пак, младите чувствуваат лична одговорност да променат нешто во
нивната локална заедница. 50.5% од испитаниците сметаат дека тие имаат лична
одговорност да се ангажираат и да направат нешто за да го подобрат општеството.

Одбери една од следниве изјави:

50.5%

42.9%

6.6%

Јас имам лична одговорност
да се ангажирам и да
направам нешто да го п
одобрам општеството

Подобрувањето на
општеството е работа
на други или на
политичарите

Не сака да одговори
Графикон 15.

Според мислењето на мнозинството од испитаниците, најдобар начин да се вклучат
младите во општествените текови е преку граѓанска организација (31.9%). 26.4%
како најдобар начин ги сметаат организираните јавни настани, а за 25.3% од
испитаниците тоа се социјалните мрежи.

Кој е најдобриот начин да ги вклучиш младите во твојата општина
во општествените текови?

Графикон 16.
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Речиси половина од испитаниците (45.1%) доколку имаат можност веројатно би се
иселиле од општината Кочани. 33% веднаш би се иселиле.

Дали доколку имаш можност би се отселил/а од твојата општина?

Да, веднаш би се отселил/а

45.1%

Веројатно би се отселил/а

33%

Веројатно не би се отселил/а

9.9%

Никогаш не би се отселил/а

9.9%

Не сака да одговори

2.2%
Графикон 17.

Високи 95.6% би се иселиле надвор од Македонија.

Доколку се отселиш од твојата општина, каде би се преселил?
95.6% 4.4%

Во Скопје

Графикон 18.
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Квалитативна анализа
Генерален заклучок е дека младите не се запознаени со младинските политики и не
знаат да ги идентификуваат. Не биле вклучени во процес на креирање на
младинска политика и не се вклучени во донесување на одлуки во нивната заедница.
Не се запознаени со можностите и ситуациите каде и на каков начин можат да
влијаат.
Не ја имаат прочитано програмата на општината и распределбата на буџетот,
велат дека никој не им споделил, но всушност и никогаш не побарале такви
информации. Младите сметаат дека сами не можат никако да постигнат било
каква промена за да решат некој од младинските проблеми. Можеби кога би
имале поддршка тоа би можело да се реализира. Тие имаат идеи, но сметаат дека
не можат ништо да реализираат без финансиски средства. Процесот на
одобрување средства и поддршка од општина е многу долг и комплициран.

„Мислам дека ако поднесе еден млад човек предлог или барање до
општината нема да биде сфатен сериозно бидејќи фокусот не е на
младите, туку на бизнисите.“ - женско, 25 год. учесник на фокус група
Квантитативна анализа
Резултатите од теренските анкети исто така покажуваат дека огромен процент од
младите не знаат што е поимот младинска политика (85.7%).

Дали знаеш што е младинска политика?

не
да

Графикон 19.
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85.7%
14.3%

Исто така висок е процентот на млади коишто сметаат дека воопшто не се вклучени
во носењето на одлуки во нивната локална заедница (62.6%). Само 3.3% од
испитаниците сметаат дека целосно се вклучени во носењето на одлуки. Од
испитаниците коишто сметаат дека не се вклучени во носењето на одлуки во
нивната локална заедница, најголем дел како причина го навдуваат непостоењето
на механизам за соработка помеѓу граѓаните и општината (35.2%).

Колку сметате дека лично сте вклучен/а во носењето одлуки во
Вашата заедница?

62.6%

Воопшто не вклучен/а

14.3%

Ниту вклучен/а ниту невклучен/а

11%

Донекаде вклучен/а

5.5%

Донекаде невклучен/а

3.3%

Целосно вклучен/а

3.3%

Не знам/Одбива да одговори
Графикон 20.

Поради што не сте вклучени?

11.0%

35.2%

4.4%

5.6%

4.4%

Графикон 20.

0%
Графикон 21.
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Негативни се резултатите и во однос на вклученоста на младите во подготовката на
програмата и буџетот на општината Кочани. 83.5% од испитаниците сметаат дека
на општината. Следствено, 70.3% од испитаниците воопшто не се запознаени со
работата на локалните власти и распределбата на буџетот.

Дали некогаш си учествувал/а во подготовка на програма или буџет за
млади во рамки на твојата општина?
Никогаш не сум имал/а можност да учествувам

83.5%

Сум имал/а можност, но не сум учествувал/а

6.6%

Да имам учествувано, но не во последните 12 месеци

6.6%

Да, имам учествувано во последните 12 месеци

4.4%

Не сака да одговори

1,1%
Графикон 22.

Колку си запознаен/а со работата на локалните власти и распределбата на
буџетот?
1.1%
3.3%

12.1%
13.2%

70.3%
Графикон 23.

Воопшто не сум запознаен/а

Целосно сум запознаен/а

Делумно сум запознаен/а

Не сака да одговори

Делумно не сум запознаен/а
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Кочани - предизвици
За најголемите предизвици одговараа и младите од општината Кочани. Секој од
испитаниците селектираше три понудени предизвици, од секоја категорија за
коишто смета дека се најзначајни за младите во неговата/нејзината општина.
Како најголеми предизвици во категоријата воспитно-образовен процес, младите ги
наведуваат немањето на практична настава (18.6%) и лошите услови во училиштата
(18.2%).

Селектирај три најважни предизвици на младите во поглед на
воспитно-образовен процес:

Немање практична настава

18.6%

Лоши услови во училиштата

18.2%

Недостаток на доволно стручен кадар
(млади професори, нови методи на учење)

14.6%

Недостаток на програми за кариерно насочување

14.2%

Неможност за влијание врз управувањето
во училиштето

9.1%

Невклученост во процесите на донесување одлуки

8.4%

Недостаток на воспитниот дел од процесот
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8%

Недостапност до службите

6.2%

Непостоење на ученичко тело во училиштата

2.6%

Речиси е идентичен бројот на испитаници коишто сметаат дека најголеми
предизвици во категоријата вработување се недостатокот на работни места (26.4%)
и партизираност и непотизам (25.6%).

Вработување

26.4%
25.6%
17.9%
16.5%
13.6%

Во однос на инфраструктурата во општина Кочани, најголем дел од испитаниците
сметаат дека предизвик за младите е немањето на велосипедски и пешачки патеки
(22.7%).

Инфраструктура

Немање велосипедски и пешачки патеки

22.7%

Небезбедност во сообраќајот

18.7%

Недостаток на сообраќајна сигнализација

16.5%

Лоша инфраструктура на улиците

15.8%

Проблеми со јавен градски превоз
Преголем број на автомобили

7%

Немање улично осветлување

5.5%

Пренаселеност
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9.9%

4%

Дискутирајќи за животната околина во општина Кочани, според мислењето на
најголем дел од испитаниците, предизвици се негрижата за уличните животни (21.9%)
и отпадот и загаденоста на јавните површини (21.1%). Исто така, немањето на свест
и лична одговорност младите го гледаат како голем предизвик (19.6%).

Животна средина

Негрижа за уличните животни
Отпад и загаденост на јавни површини

21.9%
21.1%
19.6%

Недоволен број на зелени површини и паркови
Недостаток на систем за селекција на отпад
Преголема загаденост на воздухот
Немање чиста вода за пиење

16.3%
12.6%
7.4%
1.1%

Во однос на младинското учество во општина Кочани, најголем број од
испитаниците, како предизвик го гледаат немањето информации за можности за
млади (24.5%).

Младинско учество

Немање информации за можности

24.5%

Недостаток од настани и програми
за вклучување на младите

19.8%

Недостаток од граѓански организации

19.0%

Невклученост и недостаток на консултација со младите
во работата на општината/локалната власт

12.1%

Лична неодговорност и немање
само-иницијативност
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11%

Недоверба во граѓанските организации

8.8%

Недостаток на меки вештини/на неформално
образование генерално

4.8%

49

Демографски податоци
за истражувањето во Велес
Пол
Возраст

50% 50%

31.1%

28.9%

40%

15-19

20-24

25-29

Етничка припадност
Населено место
85.6%

85.6%

Град

Село

92.2%

Македонска

6.7%

Ромска

Турска

Степен на завршено образование
Средно образование

77.8%

Додипломски студии

14.4%

Магистерски студии

3.3%

Основно образование

2.2%

Незавршено основно образование

1.1%

Не сака да одговори

1.1%

Занимање
Вработен/а во приватен сектор

26.7%

Невработен/а

24.4%

Средношколец/ка

21.1%

Студент/ка

18.9%

Вработен/а во јавен сектор

3.3%

Неформален ангажман–хонорарно вработен/а

3.3%

Самовработен/а
Не сака да одговори

51

0%
2.2%

Демографски податоци
за истражувањето во Кочани
Пол
Возраст
49.5%

55.5%

29.7%

30.8%

15-19

20-24

39.6%

25-29

Етничка припадност
Населено место
75.8%

24.2%

Град

Село

98.9%

Македонска

Ромска

Степен на завршено образование
Средно образование

61.5%

Основно образование

24.2%

Додипломски студии

12.1%

Незавршено основно образование

1.1%

Магистерски студии

1.1%

Не сака да одговори

0%

Занимање
Студент/ка

27.5%

Средношколец/ка

25.3%

Вработен/а во приватен сектор
Невработен/а

17.6%

Вработен/а во јавен сектор

3.3%

Неформален ангажман–хонорарно вработен/а

3.3%

Самовработен/а
Не сака да одговори

53

22%

0%
1.1%

