
“Младите од 
руралните средини  за 

интеграција на Македонија во ЕУ”

   Партнери во проектот: 

   Донатор: 
Информации за контакт: 

ЦНВП – Подружница во Република 
Македонија, 

ул. Мирка Гинова бр.13, 1000 Скопје;
Тел: 02 3217 322;
email: saso.petrovski@cnvp-eu.org 

Мрежа за рурален развој на 
Република Македонија, 

ул. “Коста Веселинов” бр. 3а, 
1000 Скопје; 
Tel: 02 3075 506; 
email: info@ruralnet.mk   
www.ruralnet.mk 
FB: www.facebook.com/
RuralDevelopmentNetwork

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)  

E-Билтен Бр. 1 Јануари - Јуни 2018

Овој проект е финансиран од Европската Унија
Оваа публикација е изработена со помош на Европската унија. Содржината на оваа публикација е 

одговорност на CNVP Фондацијата и на ниеден начин не ги отсликува ставовите на Европската унија.

mailto:saso.petrovski@cnvp-eu.org
mailto:info@ruralnet.mk
http://www.ruralnet.mk
http://www.facebook.com/RuralDevelopmentNetwork
http://www.facebook.com/RuralDevelopmentNetwork


E-Билтен Бр. 1 Јануари - Јуни 2018

“Младите од руралните средини  за интеграција на Македонија во ЕУ”

Овој проект е финансиран од Европската Унија

  Донатор: 

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)  

Вредност на проектот: 

163.786 €

Период на имплементација: 

19.12.2017 – 18.06.2019 

                                                             
  Целни групи и корисници:

 • Ученици од руралните средини од Источна и 
Југоисточна Македонија

 • НВО од Источна и Југоисточна Македонија

 • Млади луѓе, жители од руралните средини во 
Источна и Југоисточна Македонија

 • Локални и национални институции кои ќе 
имаат корист од постигнатите резултати на 
проектот

  Партнери во проектот: 

Фондацијата за поврзување 
на природни вредности и 
луѓе (CNVP)

Мрежа за рурален развој на 
Македонија

Мрежа за рурален развој на 
Хрватска

Мрежа за рурален развој на 
Србија

Проектот е дизајниран за да ги поттикне млади-
те од руралните средини и граѓанските органи-
зации од Источниот и Југоисточниот плански 
регион во Македонија да придонесат во демо-
кратските процеси на владеење вклучувајќи 
ги сите засегнати страни како и поттикнување 
на граѓанско учество и приспособување кон 
предизвиците за интеграцијата во ЕУ.

Извештајот за Младите на ЕУ од 2015 ја по-
тенцира важноста за учеството на младите во 
процесот на придружување во ЕУ и развојните 
процеси во земјата. Воедно, ЕУ ги охрабрува 
земјите да создадат еднакви можности за 
образование на младите и на пазарот на тру-
дот, да го промовираат граѓанскиот активизам, 
социјалната вклученост и солидарноста помеѓу 
младите.  

   Цели на проектот:

1. Подобрување на капацитетот на мла-
динските граѓански организации и 
младите од руралните средини за 
креирање и спроведување на јавните 
политики преку структурен дијалог со 
носителите на одлуки;

2. Зајакнување на капацитетите на мла-
дите од руралните средини за подобра 
конкурентност на пазарот на трудот. 

   Очекувани резултати:

1. Зголемено знаење на младите од рурал-
ните средини за прашањата поврзани 
со ЕУ интеграцијата;

2. Подигање на свеста кај младите од 
руралните средини за зголемување на 
можностите за градење кариера;

3. Зајакнување на капацитетите на прет-
ставници од младински организации за 
младински активизам;

4. Креирање на “Регионална Младинска 
Платформа”;

5. Генерирање на можности за ефикасен 
дијалог за политиките за одржлив раз-
вој и ЕУ интеграција со посредство на 
Регионалната Младинска Платформа;  
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   Предвидени активности во проектот

Работен пакет 1: 
Градење на капацитетите на младите од 
руралните средини

	Мапирање на младински организации и 
ученици кои се активни во младинските  
политики и нивната запознаеност со 
прашањата поврзани со интеграцијата 
во ЕУ.

	Организирање на програма за обучу-
вање на тренери за младите од рурал-
ните средини за прашања поврзани со 
интеграцијата во ЕУ.

	Организација на работилници преку 
кои обучените тренери ќе го прошират 
стекнатото знаење помеѓу младите од 
руралните средини.  

Работен пакет 2: 
Подигнување на свесноста кај младите од 
руралните средини

	Организација на форуми за советување 
на учениците за градење на кариера.

	Организирање на регионални работил-
ници за младите од руралните средини 
за можностите за учество во образовни-
те програми на ЕУ.  

Работен пакет 3: 
Поттикнување на младинскиот активизам кај 
младите од руралните средини 

	 Спроведување на информативна кам-
пања – организација на настани во 5 
подрегиони на тема младински активи-
зам. 

	Подготовка и одржување на веб-стра-
ница за постојано информирање за 
проектните активности.

	Подготовка и дистрибуција на елек-
тронски билтени.

Работен пакет 4: 
Формирање на Регионална Младинска 
Платформа

	 Креирање на “Регионална Младинска 
Платформа“.

	 Состаноци на млади луѓе и локални 
носители на одлуки за промовирање на 
руралната младинска платформа. 

Работен пакет 5: 
Подобрување на дијалогот

	 Спроведување на активности на ло-
кално ниво од страна на младите од 
руралните средини и нивните граѓански 
организации.

	 Спроведување на натпревар за локални 
медиуми на тема на позитивни примери 
на младински активизам. 

	Организација на Национална Тркалезна 
Маса на тема “Гласот на руралната мла-
дина во Македонија”.
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Преку проект на ЕУ ќе се работи 
на задржување на младите во 
руралните средини!

Градење на капацитетите на младите со цел 
да станат фактор во креирањето на локалните 
политики за развој е целта на проектот „Мла-
дите од руралните средини за интеграција на 
Македонија во ЕУ“.

Проектот беше промовиран на 27.02.2018 во 
Скопје при што истиот е финансиран со сред-
ства од ЕУ, а го спроведуваат четири органи-
зации. Лидер на проектот е Подружницата во 
Македонија на Организацијата за поврзување 
природни вредности и луѓе (CNVP) со седиште 
во Хаг, Холандија, а партнери во имплемен-
тацијата на проектот се Мрежата за рурален 
развој на Р. Македонија, Мрежата за рурален 
развој на Хрватска и Мрежата за рурален раз-
вој на Србија.

На промотивниот настан беше истакнато дека 
проектот ќе се фокусира на младите од Источ-
ниот и Југоисточниот плански регион во Маке-
донија каде што организациите спроведувачи 
на проектот ќе се обидат да ги анимираат мла-
дите и граѓанските организации што работат со 
младите да ги зајакнат нивните капацитети за 
младински активизам, градење на кариера и да 
ги оспособат за влијание во носењето полити-
ки на локално ниво.

Секојдневната миграција на младите од селото 
во урбаните центри, па и надвор од државата 
е сериозен проблем. Преку овој проект, ќе се 
адресираат потребите на овие млади на пови-
соко ниво, при што истите ќе се поддржат да се 
доближат до изворите на идеи и иницијативи, 
како и до финансиски средства за да ги реали-
зираат нивните потреби.

Проектот ќе трае 18 месеци, односно до јуни 
2019 година.

http://mk.ruralnet.mk/files/2018/04/proekt-na-eu.jpg
http://mk.ruralnet.mk/files/2018/04/134132569-e1519745195104.jpg
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Мапирање на активни рурални млади и ГО 
во Источниот и Југоисточниот регион

Методологија и примерок

Клучни наоди:

• 310 одговори се собраа преку теренско 
истражување користејќи структуриран 
прашалник

• 16 интервјуа со акција на 
граѓанските организации од 
источниот и југоисточниот регион на 
Република Македонија, користејќи 
полуструктуриран прашалник

Истражувачкиот тим успеа да стигне до цел-
ниот број на испитаници во период од две 
недели, со што превенира големите политички 
настани во државата да влијаат врз одговорите.

За ова истражување, тимот користеше ком-
биниран методолошки пристап, кој се смета 
за соодветен за испитување на двете главни 
целни групи - квантитативен пристап за сред-
ношколците и квалитативен пристап кон ГО во 
регионот. За средношколците вклучени во ова 
истражување беше креиран структуриран пра-
шалник, додека за собирање на податоци од 
претставниците на ГО беше дизајниран соодве-
тен полуструктуриран прашалник. Прашални-
кот беше дизајниран на начин кој ќе даде јасна 
визија во неколку категории: (1) демографската 
структура на примерокот, (2) (не) задоволство-
то од секојдневниот живот и можностите даде-
ни во секојдневниот живот, (3) гледиштата кон 
Европската унија и општото знаење во областа 
и (4) граѓански ангажман и приоритетни обла-
сти кои имаат најголемо подобрување.

Овој проект е насочен кон источниот и југо-
источниот регион на Република Македонија, 
поточно руралните области во овој регион во 
земјата. Прелиминарната целна група на 300 
испитаници, предвидени во проектот претста-
вува прилично репрезентативен примерок од 
регионот, па затоа овој наод може да се смета 

за репрезентативен со маржа на грешка + 5%. 
Освен репрезентативноста на примерокот, 
истражувањето вклучува податоци од широка 
географска област на двата региони, вклучу-
вајќи ги и испитаниците од најголемите и најма-
лите општини.

Анкетата со прашалник беше спроведена од 
теренскиот истражувач ангажиран од проек-
тот, во претходно избрани средни училишта 
со учениците од трета и четврта година од 
средното образование. Изборот на училиштата 
беше направен со оглед на бројот на запишани 
ученици од мали рурални општини. Избраните 
општини беа: Штип, Кочани, Виница, Делчево, 
Струмица, Гевгелија, Радовиш (како една од 
поголемите општини со средни училишта). 
Бројот на учесници во истражувањето во раз-
лични средни училишта беше одреден пропор-
ционално на бројот на ученици запишани во 
училиштата.
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Препораки

Главната улога на оваа анализа беше да се пре-
зентираат тешкотиите со кои средношколците 
и граѓанските организации од руралните сре-
дини се соочуваат и на тој начин да нé инспи-
рира да понудиме потенцијални решенија.

Прво, со цел да се подобри мобилноста, која 
е еден од најголемите проблеми како што е 
претставено погоре, клучно е инфраструктура-
та и јавниот транспорт да напредуваат според 
потребите на 21 век. Ова значи дека на младите 
од овие региони треба да им се овозможи да ја 
набљудуваат мобилноста како нормален дел од 
својот живот, како основна неопходност, а не 
луксуз.

Дополнително, модернизацијата на земјодел-
ството може да ги отвори многу потребните 
нови работни места. Нивото на невработеност 
на младите во овие области исто така може да 
се намали со понуда на работилници за меки 
вештини, кои образовниот систем во моментот 
не успеа да ги обезбеди. Ова директно коре-
лира со многукратната забележана потреба за 
создавање на повеќе можности за младите од 
руралните средини и за руралните области да 
бидат поатрактивни за младите луѓе.

Освен тоа, насочувањето кон жед за знаење на 
тема вредности, можностите и значењето на 
ЕУ со тоа што им дава не само теоретски туку и 
практични знаења, веројатно е клучен елемент 
кој понатаму може да ги интегрира и среднош-
колците и ГО во големото европско семејство.

Како заклучок, во однос на мислењето на 
испитаниците од истражувањето, главните 
тешкотии во регионот се, покрај развојот на 
инфраструктурата, учеството на младите во 
процесите на креирање политики и одлуки, 
подобри информации за процесите на интегра-
ција во ЕУ и ЕУ воопшто, како како и вработли-
воста на младите во регионот што предизвику-
ва голема сума на одлив на мозоци.

Врз основа на резултатите, истражувачкиот 
тим препорачува развој и имплементација на 
следните работилници насочени кон младите 
од регионот:

• Младински активизам

• Методи за учество во процеси на политика и 
донесување одлуки

• Лидерство и други меки вештини и вештини 
за вработување

• ЕУ, институциите на ЕУ и интеграцијата на 
Македонија во ЕУ

Обука за обучувачи

Обуката за обучувачи беше клучен настан и 
се смета за пресвртница за спроведување на 
проектот. На настанот кој се оддржа од 25ти 
до 27ми Јуни во хотел Глигоров во Струмица, 
му претходеше детална и исцрпна работа за 
селектирање на учесници, за која како основа 
беа земени резултатите од мапирањето кое 
претходеше. Процесот на селекција вклучува-
ше лична посета на сите кандидати од страна 
на проектниот менаџер и неговиот асистент, а 
резултатот беше 15 внимателно селектирани 
млади луѓе од целните региони кои изразија 
заинтересираност за темата, но и за поната-
мошна соработка во рамките на проектот како 
и за меѓусебно вмрежување. 

Партнерите на проектот од Хрватска и Србија 
обезбедија искусни обучувачи и тоа Г-дин 
Жељко Плавшиќ и Игор Стајиќ од регионалниот 
центарот за едукација во Лесковац,  и Г-ѓа Ми-
рела Травар од Хрватската младинска мрежа. 

На тродневната обука на младите учесници им 
беа презентирани општите принципи на фор-
мирање и делување на Eвропската Унија преку:

- Презентација на политиката на ЕУ на полето 
на интеграција, застапување на интереси и 
младинска политика

- Презентација на институционалните инстру-
менти кои се на располагање во земјите кои 
се во фаза на приклучување во ЕУ 

- Обука за учесниците и стекнување со знаење 
за идна репликација 

- Обука за учесниците и стекнување со знаење 
за вештини за застапување на интереси

- Подобрување на вештините во однос на ли-
дерство и способности за презентирање
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Учесниците беа запозанени и со:

- Основните политики на ЕУ: секторски поли-
тики, цели и постигнати резултати (Мисија на 
ЕУ; како функционира ЕУ; Што прави ЕУ; Што 
значи да си граѓанин на ЕУ; Европа – земја на 
слобода, безбедност и правда; Клучни датуми 
во историјата на ЕУ;) 

- Основа на пристапниот процес (инклузија, 
еднакви можности за младите, политика на 
вработување): 
o Поглавје 19: Социјална политика и врабо-

тување
o Поглавје 11: Земјоделство и рурален раз-

вој 
o Поглавје 25: Наука и истражување 
o Поглавје 26: Едукација и култура 

- Социјална инклузија во ЕУ и во земји кандида-
ти (Европска Платформа Против Сиромаштија 
и Социјална Инклузија; Европска рамка за 
Социјална и Територијална Кохезија) 

- Застапување во процесот на приклучување 
(примери и вежби) 

- Застапување и промени по пориклучувањето 
во ЕУ

На учесниците им беа презентирани бројни 
видео материјали од соседството и светот со 
примери за застапување и влијание на граѓан-
ското општество на локалните и глобалните 
политики кои ги засегаат луѓето.

За време на обуката од петнаесетте учесници 
беа одредени 5 групи по географска поделе-
ност и договорени првите работилници за 
дисеминација на стекнатите знаења. За нивна 
припрема и изведување, новите обучувачи ќе 
добијат практична помош од повеќе аспекти 
преку ангажиран ментор за таа намена кој 
својата работа ќе ја отпочне на почетокот на 
Јули. 



Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа публикација е изработена со помош на Европската унија. Содржината на оваа 
публикација е одговорност на CNVP Фондацијата и на ниеден начин не ги отсликува 
ставовите на Европската унија.


