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Здружение на граѓани Младите Можат



Младите можат е здружение на граѓани формирано од млади за млади
на 28 мај 2009 година. Оваа 2022 г. одбележуваме 13 години постоење,
повеќе од 10 000 млади  вклучени директно во проекти, програми,
настани и активности и над 100 активни членови кои секојдневно
придонесуваат во растењето и успехот на организацијата а со тоа и во
правење на позитивни промени за нашата младина и нашата заедница.

За Здружение на граѓани Младите Можат

Области во кои работиме
Ментално здравје

Кариерно советување

Волонтирање и активизам

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.

Зошто постоиме?

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.

Во што веруваме?



За проектот Младински Локални Банки
Младински Локални Банки е проект кој нуди уникатен и несекојдневен пристап
кон решавање на едно од најгорливите прашања во македонското општество –
невработеноста на младите! Концептот на младинската банка е многу повеќе од
само обуки и тренинзи, овозможувајќи конкретно искуство и директно учество на
младите во решавање на локалните проблеми. 

Младинските банки претставуваат иновативен модел и програма за создавање
грантови преку кои се овозможува финансирање на локални акции од
неформални групи млади со цел унапредување на заедницата. Проектот има за
цел да поттикне вработување на младите, давајќи им можност да ги стекнат
потребните вештини, истовремено учествувајќи во развојот на локалната
заедница.  Младите ќе имаат можност да ги реализираат своите идеи за
поквалитетен живот во заедниците користејќи неповратни средства за проекти. 

Проектот има за цел да создаде механизам за соработка помеѓу локалната власт
и младите, што резултира со финансирање на младински проекти од страна на
општината. Целиот процес за основање на младинската локална банка трае една
година и за тоа време ќе им се овозможи на 10 млади луѓе од општината да
дејствуваат како креатори на промени во нивните заедници и да станат дел од
одборот на локалната банка. Со обезбедување пристап и видливост до
секојдневното функционирање на локалната власт, младите кои ќе бидат
вклучени ќе станат уште помотивирани, ќе започнат да ги разбираат работите и
ќе развиваат начин на размислување со доза на одговорност и отчетност кон
заедницата.



Проектот се спроведува во 4 фази

1. Анализа „Потребите на младите на локално ниво“

Истражувањето ќе ги идентификува главните потреби и предизвици со
кои се соочуваат младите на возраст од 15-29 години во општината. 

2. Формирање на одбор на Младинската Локална Банки 

10 млади луѓе од општината ќе имаат можност да формираат одбор на
младинската локална банка и да дејствуваат како креатори на
промени во нивната заедница. Членовите на Одборот ќе имаат обука
каде детално ќе бидат запознаени со младинските политики во
општината, лидерство, комуникација, употреба на медиумите,
критичко размислување, застапување, тимска работа и процес на
следење.

3. Локални младински проекти  

Се отвара јавен повик, каде што неформална група на млади може да
аплицирање за решавање на локален проблем. Одборот на локалната
банка донесува одлука за реализација на проектите.

4. Промоција на резултати и размена на искуства  

Откако младите успешно ќе ги реализираат своите проекти, тие ќе
бидат промовирани пред пошироката јавност преку отворен
заеднички настан за споделување искуства.



Улогата на општината
Улогата на општината во успешна реализација на проектот е навистина важна.
Самиот проект има за цел да воспостави механизам на локална соработка
помеѓу општината, младите и локалната бизнис заедница. Тоа значи дека
општината треба да биде вклучена во сите активности во рамки на проектот,
почнувајќи од спроведување на анализата па се до завршниот настан. 

Клучниот момент на поддршка од страна на општината е обезбедување на
буџет за младинската банка што ќе се користи за поддршка на спроведувањето
на проектите за млади во нивната општина. Тоа значи дека општината
допринесува кон формирање на поголем фонд на локалната банка, што
истовремено значи дека ќе можат да бидат поддржани поголем број на
младински проекти за подобрување на локалната заедница. Исто така,
општината ќе треба да назначи одговорно лице од општината, кое ќе споделува
информации со учесниците за улогата на општината и можностите што ги нуди
за младите, и заедно со менторот ќе биде поддршка на членовите на одборот на
локалната банка. 

Општината треба да претставува канал на комуникација помеѓу младите и
локалната бизнис заедница. На тој начин, ќе се мотивираат локалните бизниси
да нудат поддршка на локалната банка и на тој начин да го зголемат фондот за
реализација на младинските проекти.



Историјат на спроведување на Младински
Локални Банки во Република Северна Македонија
На глобално ниво YouthBank International постои од јуни 2014 година, врз
основа на модел кој бил развиен уште во 1999 година. Денес, овој концепт се
спроведува во 25 земји од светот, меѓу кои и нашата држава. Кај нас концептот
започнува да се разработува во 2017 година преку Мрежа на младински банки-
Македонија, која е неформалнa мрежа на граѓански организации и има за цел
да застапува создавање услови за што поголема младинска вработеност
преку моделот на младински банки. Во 2019 година Здружение на граѓани
Младите Можат станува дел од Мрежата, и од тогаш започнува нашата
мотивираност овој концепт да го спроведеме во поголем број на општини. 

Во текот на 2021 година за прв пат го спроведовме проектот Младински
Локални Банки, кој беше финансиски поддржан од Амбасада на САД во 
 Северна Македонија. Таа година, за прв пат 3 општини од град Скопје се
приклучија кон механизмот на соработка помеѓу локалната власт и младите.
Општина Аеродром, општина Карпош и општина Ѓорче Петров беа првите
општини во кои беа формирани младински локални банки. Вкупно 30 млади
станаа дел од одборите на локалните банки. Како резултат на проектот беа
имплементирани три младински проекти. Поради успешната реализација,
одлучивме да продолжиме со реализација на овој концепт. Во 2022 година,
добивме поддршка од Европската комисија и одлучивме за прв пат Младински
Локални Банки да се спроведе и надвор од град Скопје. Општина Крива
Паланка е првата општина која го прифати концептот на локална банка и
овозможи 10 млади да станат дел од одборот. Исто така ја продолживме
успешната мисија и во град Скопје, па така општина Центар во текот на 2022
година ја формираше својата младинска локална банка. Како резултат на овие
соработки, беа имплементирани два младински проекти.



5 општини

5 формирани одбори

4 реализирани проекти

50 членови на младинските банки

5 спроведени анализи

100+ вклучени млади



Преку младински активизам до нов дизајн на
игралиштето во ОУ„Петар Поп Арсов“

Младинската банка на општина Карпош во соработка со младите се вклучија
во креативен процес кој создаде нов изглед на игралиштето во основното
училиште „Петар Поп Арсов“. Еден од главните проблеми детектиран преку
спроведената анализа беше токму тоа- недостиг од простор за спортски
активности. Неформална група на млади аплицираше со оваа иницијатива,
одборот ја оцени како соодветна и се започна со нејзина имплементација.  Ова
е успешна приказна која покажува дека постоењето на младинска локална
банка создава можност да се реагира на локално ниво и да се вклучат млади
од општината во еден креативен процес на промени.



Поставена библиотетска куќа во просториите на 
ООУ „Димитар Македонски“
Преку сорабоотка со општина Аеродром, имаме уште една успешна приказна.
Младинската локална банка успеа да изгради мала библиотетска куќа за
потребите на учениците од основното училиште „Димитар Македонски“ во
населба Лисиче. Целта е во рамки на училиштето учениците да имаат простор
каде што меѓусебно ќе можат да разменуваат книги. Една од потребите на
младите во општината беше подобрување на културниот и образовниот живот
во општината. Веруваме дека ова можеби е мал, но многу значаен чекор кој го
превзема одборот на младинската банка заедно со неформална група на
млади, се со цел да се задоволи потребата на младите жители од општината.



Ново создадено младинско катче на градскиот
плоштад во Крива Паланка
Благодарение на проектот Младински Локални Банки и упорноста на одборот
на младинската банка, во општина Крива Паланка се создаде ново младинско
катче на градскиот плоштад. Младите од општината ги детектираа проблемите
со кои се соочуваат низ годините и одлучија да креираат место кое ќе биде
само за нив. Младинското катче на градскиот плоштад ќе служи за дружба,
релаксирање, „трачарење“ и ќе го задоволи еден од основните проблеми на
младите според анализата „Потребите на младите на локално ниво“- а тоа е
недостаток на можности за младите. Искрено веруваме до младинскиот дух и
дававме целосна поддршка на одборот за да ја продолжи својата работа и
издејствува уште поголеми промени за младите од општината.



Поставена изложба на фотографии и уметнички
дела „Младите за општината!“
Младите од општината ги детектираа проблемите со кои се соочуваат низ
годините и одлучија дека ваков тип на настан е одличен почеток за промени во
општината и зголемен број на културни настани за младите. Изложбата
„Младите за општината!“ го решава еден од главните проблеми детектиран во
анализата „Потребите на младите на локално ниво“- а тоа е недостаток на
културни настани за младите. Дополнително, како втор најголем проблем е
загадувањето на животната средина. Одборот на младинската банка
издејствува и во соработка со општината се поставија канти за селектирање
во Младинскиот центар Матично. Кантите беа дизајнирани од страна на млади
креативци од општината.



Дополнителни линкови

Анализа „Потребите на
младите на локално
ниво“- 2019

Анализа „Потребите на
младите на локално
ниво“- 2022
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