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Punëtori për edukim për
bashkëmoshatarët

Gjatë muajve të korrikut, gushtit dhe nëntorit
2018, në kuadër të aktivitetit 1.3 të projektit
Të Rinjtë nga Mjediset Rurale për Integrim të
Maqedonisë në BE janë zhvilluar 5 punëtori për
edukim të bashkëmoshatarëve me anë të cilave
janë përhapur njohuritë e përfituara të të rinjve
trajnuar nga trajnimi për trajnues që u zhvillua
në qershor 2018. Përveç transferimit të njohurive
të përfituara, trajnuesit e rinj kanë praktikuar
aftësi të prezantimit për edukim të drejtpërdrejtë
dhe diskutim paneli me të rinjtë e rajoneve të
tyre. Të gjitha këto mbledhje ishin udhëhequr

me mentorimin e një eksperti për fascilitim dhe
koordinim.
Punëtoritë janë zhvilluar në Shtip, Pehçevë,
Dellçevë, Strumicë dhe Kopan dhe kanë marrë
pjesë nga 25 perona të rinj të rajonit. Pjesëmarrësit
u njoftuan me bazat e Bashkimit Evropian dhe më
tepër aspekte të procesit të aderimit të cilat janë
me rëndësi për personat e rinj.
Punëtoritë kanë kontribuar për informim më
të mirë të të rinjve për motivimin e tyre dhe
përforcimin e vetëdijes dhe për nevojën dhe
fuqinë e kontribuimit aktiv të të rinjve për një
integrim evropian të suksesshëm të Republikës së
Maqedonisë.
Gjatë punëtorive pjesëmarrësit ishin të ndarë në
grupe të vogla me detyre që të japin mendime
dhe rekomandime për mënyrat e pjesëmarrjes së
të rinjve në shoqërinë dhe rekomandime lidhur me
integrimin e Maqedonisë në BE pa kufizim për cilën
kanë të bëjnë. Secili grup me anë të përfaqësuesit
ka pasur detyrë të prezantojë punën në grupe dhe
të merr pjesë në diskutim.
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Rekomandimet që kanë dhënë të rinjtë kanë
përfshirë më tepër aktorë në rrethinën e tyre,
ndërsa mund të përmendën shkollat, politikanët
në nivelin kombëtar, mediet, autoritet lokale dhe
tjera të cilëve ju ishin rekomanduar se çfarë kanë
nevojë të rinjtë:
- Mobilitet, programe, kurse – më tepër
informacione
- Interesim më të madh për programet e
shkëmbimit të të rinjve
- Organizim i punës vullnetare
- Pjesëmarrje në arsimin joformal – PR edukime,
punëtori
- Aktivizim të këshillave rinore (themelimi i më
tepër organizatave rinore)
- Rritje të bashkëpunimit me organizatat rinore të
BE-së
- Zhvillimi i më tepër punëtorive edukative
- Themelimi i klubit për të rinj në secilën komunë
- Prezantimi i më tepërt i punës praktike në arsim
- Përfshirje në ndërmarrje të vogla dhe të mesme,
përgatitje për tregun e punës
- Njohje të gjitha diplomave tona me hyrje në BE

- Iniciativë për përmirësim të infrastrukturës
lokale
- Veprim në drejtim të rritjes së vetëdijes
ekologjike tek qytetarët

- Ndryshim të sistemit të funksionimit të partive
politike

- Të prezantohen masa më të rrepta dhe më
rigoroze për politikanët që keqpërdorin pozitat
e tyre

- Përfshirje të të rinjve në miratimin e ligjve

- Ulje të diskriminimit gjinor

- Përfshirje në debate me politikanë

- Liri të të folurit publik (medie)
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Punëtori informative për
përfshirje sociale
Gjatë muajit të tetorit 2018, me anë të projektit
“Të Rinjtë nga Mjediset Rurale për Integrim të
Maqedonisë në BE» janë zhvilluar 5 punëtori në
shkollat e mesme të Rajonit Lindor dhe Juglindor
edhe atë në Shtip, Radovish, Strumicë, Berovë dhe
Gjevgjeli. Grupet e synimit ishin nxënësit e vitit
të katërt dhe të rinj tjerë të interesuar që ishin të
informuar me anë të organizatave partnere lokale.
Punëtoritë kanë përfshirë moderator të Këshillit
Rinor të Maqedonisë i cili me anë të veglave
përkatëse ka edukuar të rinjtë për përfshirje sociale,
politika rinore, programe aktuale vendore dhe të
BE të synuar për të rinjtë në Maqedoni, mundësitë
për punësim dhe informacione tjera për aktivizëm
rinor. Pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që për
gjitha institucionet relevante siç janë qeveria,
komuna, shkolla, prindërit dhe aktorë tjerë të
përpilojnë mesazhe të shkurta me sugjerime për
përmirësim të ndonjë aspekti të jetës së tyre dhe
përditshmërisë. Në organizimin e ngjarjeve kanë
marrë pjesë organizata lokale partnere të projektit,
drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave.
Me këto ngjarje, vetëm në tetor, drejtpërdrejtë
kanë qenë të përfshirë 223 persona të rinj. Nga
këto ngjarje ishte përgatitur infografik që ka
përmbledhur konkluzionet kryesore të punëtorive.
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МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ

МЛАДИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РМ ВО ЕУ

200+
ОПШТИНА - 18 ПРЕПОРАКИ

П РЕ ПОР АКИ

* Вклучување на младите во повеќе активности на
ниво на општина
*Активирање на Локални младински совети

Креирани повеќе од 200 препораки од страна на
средношколци во 5 различни општини во РМ

Само 2 од 50
2
4%

ВЛАДА НА РМ - 1 2 П РЕПОРАКИ

Н Е В РАБОТ Е НОС Т

*Подобрување на културната интеграција и
социјалниот живот на младите
*Намалување на невработеноста и креирање на
механизми за намалување на невработеноста

Само 2 од 50 млади луѓе, знаат од прилика колкава е
младинската вработеност. И само 2 од 50 млади луѓе,
знаат што претставува Социјална Инклузија
48
96%

Уникатни
препораки

70

МИНИСТ ЕРС ТВО ЗА ОБРАЗО ВАНИ Е
И НАУКА - 14 ПРЕПОРАКИ
Креирани 70 уникатни препораки од страна на
средношколците од инсточниот и југоисточниот
регион на РМ, насочени кон 12 различни
институции

12

Мапирани
Институции

20

МА ПИР А НИ И НСТ ИТУЦ ИИ

15

Младите како најбитни институции кои сметаат дека
можат да влијаат кон полесна и подобра
интеграцијана Република Македонија во ЕУ се Влада
на РМ, Министерството за образование и наука и
Општините.

5

Ичилишта

5

14

МЛАДИ - 6 ПРЕ ПОРАКИ
11
8

6

5

Општина

МОН

Влада на РМ

Млади

224
250

Препораки
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150
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*Активни членови на општеството
*Активно вклучување на сите заинтересирани млади
во процесите на носење на одлуки

Училишта

СОРАБ ОТКА

Ученици

0

16

10

0

Општина

*Воведување на практична настава во сите образовни
институции (општи гимназии, средни стручни)
*Вложување во инфраструктурата во училиштата
*Подобрување на наставните програми и нивно
навремено ажурирање

УЧИЛИШТА - 7 ПРЕПОРАКИ

Соработка беше остварена со 5 Училишта во 5
различни Општини, каде 224 средношколци креираа
250 препораки за полесна и подобра интеграција на
Република Македонија во ЕУ

*Едукативни и креативни предавања
*Училишта без дискриминација
*Склучување на договори со приватни компании за
подобра практична настава

250

VOLLEYBALL IN 1895
Infographics are visual representations of data, making
complex info easier to share and digest. When making
your own, simply organize your images, charts, and text.
Finally, cite your sources.
This project is funded by EU
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Vegla për aktivizëm rinor
Gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2018, ishte angazhuar
një ekspert për përgatitjen e një manuali që do
të shërbejë si vegël për aktivizëm rinor. Ky është
krijuar që të ndihmojë fascilitatorët, trajnuesit
dhe ekspertët që punojnë në fushën e aktivizmit
rinor, të dizajnojnë dhe të realizojnë program për
aktivizëm rinor të të rinjve që janë të interesuar
të bëjnë ndryshime në komunitetin e tyre më
të ngushtë, komunë, qytet dhe madje shtet. Ky
program i krijuar për zbatim të trajnimeve është
program për udhëheqje shoqërore që promovon
dialogun ndërkulturor dhe përgjegjësitë shoqërore
si kompetenca kryesore udhëheqëse.

активизам

социјална
акција

еднаквост

соработка

ПРИРАЧНИК ЗА
МЛАДИНСКИ
АКТИВИСТИ
учество

обука

млади

инклузија

човекови
права

http://ruralnet.mk/wp-content/uploads/2018/12/Прирачник-за-младинскиактивисти-финален.pdf
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Forume për këshillim karriere
Më 11 dhe 12 dhjetor 2018 në Shtip dhe Strumicë,
si aktivitet i projektit “Të Rinjtë nga Mjediset
Rurale për Integrim të Maqedonisë në BE» janë
zhvilluar takime për këshillim karriere të të rinjve.
Në punëtorit kanë marrë pjesë më tepër se 130 të
rinj nga rajoni lindor dhe juglindor i planifikimit, si
anëtarë të organizatave joqeveritare si dhe nxënës
të shkollave të mesme, institucioneve lokale
publike dhe tjera. Një ekspert i rrjetit për zhvillim
rural të Kroacisë dhe kryetari i rrjetit për zhvillim
rural të Serbisë kanë prezantuar shembuj të
punësimit, rrjetëzimit dhe informimit të popullatës
rurale me anë të projekteve për turizëm rural dhe
prodhimtari të ushqimit ku bashkohen mundësitë
e njerëzve nga fshatrat fqinj për rritjen e ofertës
dhe konkurrencës. Gjithashtu ishin prezantuar
përparësitë për aplikantë deri në moshën 40 vjeçe
për masat në programin kombëtar për zhvillim
rural dhe IPARD programit. Në pjesën e dytë
përfaqësues të Këshillit Kombëtar të të Rinjve në
Maqedoni (KKRM) kanë prezantuar programin
shtetëror për garanci rinor, si dhe shembuj praktik
të zbatimit.

Profesorë të shkollave të mesme të rajonit gjatë
ngjarjes kanë zhvilluar bashkëpunim me firmat e
pranishme për vullnetarizëm dhe mësim praktik të
nxënësve. Një përfaqësues i Agjencisë së Punësimit
të Republikës së Maqedonisë ka prezantuar gjitha
programet e volitshme për të rinjtë e papunësuar
që janë në dispozicion në Maqedoni dhe shembuj
pozitiv nga zbatimi i tyre.

Persona të dalluar afarist nga Shtipi, z-nja Valentina
Krmova nga “Kontesa Krmovi DOOEL”, z-nja Roska
Grkova Stojanova, Spec. Fizioterapet “DOO FizioM” nga Radovishi dhe z. Krste Georgiev “Best Fud”
dhe Ljupço Eftimov “Eftimov DOOEL” me anë të
fjalimeve për motivacion kanë shpjeguar rrëfimin
e tyre të suksesshëm, problemet që i kanë pasur
me kuadrot e rinj dhe me qëndrimin e gabuar
e të rinjve që nuk mund të krijojnë karrierë në
Maqedoni. Ata kanë theksuar rëndësinë e praktikës
për të rinjtë që të përcaktojnë afinitetet e tyre dhe
të vazhdojnë me jetën dhe karrierën në drejtimin
e duhur.
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