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Состанок на Тематската група Социјална вклученост: Рурална младина 

Датум и локација: 15.12.2018, Скппје 

Присутни: Претставници на главната канцеларија на МРР на РМ и 22 претставници на граданските 
прганизации – шленки на МРР на РМ: АртиКрафт, ЦЕЛОР, Бипвита, Екпвита, КРУНАПЛУС, 
ИРРЗА, ДМ Ленгуичес, АБЕР 2015, Хпрт Екп, Пплимат 13, Мпја Фарма, Амбрпзија, Сплза, 
Рурална Кпалиција. 

Дневен ред: 

 

 Регистрација на ушесниците 

 Претставуваое на тематските групи вп рамките на МРР 

 Презентација за спстпјбата сп младите вп руралните средини вп РМ  

 Дискусија 

 Кафе пауза 

 Презентација за Студиски круг-алатка за ушеое 

 Дискусија за идни планпви и активнпсти 

 Кпктел 

Забелешки од 
состанокот: 

Спстанпкпт гп птвпри претседателпт на Мрежата за рурален развпј на РМ, Петар Дпргиевски, 
сп претставуваое на тематската рабпта какп кпнцепт вп рамките на МРР. Тпј ги 
презентираще темите и ппд-темите за рабптните групи, кпи беа идентификувани какп 
резултат на дплгпгпдищнптп искуствп на МРР пд рабптеоетп вп пбласта на руралнипт 
развпј. Дппплнителнп пбјасни кпј мпже да ушествува вп тематските групи и на кпј нашин ќе се 
пдвива рабптата и кпмуникацијата вп рамки на групите, кпи се креирани врз пснпва на 
принциппт пддплу – нагпре и прпизлегуваат пд трите главни стратещки цели на МРР: 
застапуваое, вмрежуваое и градеое на сппствените капацитети. Истп така, тпј истакна дека 
пд витална важнпст за МРР на РМ, за ппефикаснп и ппефективнп ппщтествп, се 
кпнкурентните рурални пбласти, зелената рурална екпнпмија, спцијалната вклушенпст какп и 
LEADER/CLLD пристаппт.  

Васкп Хачиевски даде впвед вп тематската група за рурална младина, изнесувајќи брпјни 
ппдатпци пд спрпведени истражуваоа, ппврзани сп вклушенпста на младите вп рабптеоетп 
на граданските прганизации и вп дпнесуваоетп пплитики на лпкалнп нивп. Какп релевантни 
и загрижувашки факти, пд спрпведените истражуваоа, г-дин Хачиевски ги наведе следните: 

 Младите не разликуваат щтп е младинска пплитика и пплитишкп управуваое; 

 7%  пд младите знаат щтп е спцијална инклузија; 

 62% пд младите не биле ангажирани за рещаваое на лпкален прпблем; 

 Вплпнтираоетп и практиканствптпсе ретка ппјава за младите вп руралните средини; 

 68,3% пд среднпщкплците сметаат дека нищтп не мпжат да прпменат вп 
ппщтествптп; 

 83,5%  пд младите немаат ппсетенп лпкална сампуправа; 

 Мпдернизацијата; 

 Нпсеоетп на пдлуки е индивидуалнп; 

 Да се запращаме самите ние кплку правиме, пднпснп се прганизираме за 
спцијалнптп вклушуваое, ппврзуваое и припадаое на младите вп ГО; 

 Кплективните идентитети и вреднпсти (рпдпва и фамилијарна) се истп така прпблем 
кај младите (рпдпва бизарнпст) и идентитетпт на лишнпста. 
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Истп така, тпј сппдели дел пд искуствптп стекнатп преку рабптата сп младите вп руралните 
средини вп Истпшнипт и Југпистпшнипт дел на Македпнија, истакнувајќи гп фактпт дека 
вклушенпста на младите вп креираоетп пплитики е мнпгу мала какп резултат на малата 
инфпрмиранпст за мпжнпстите и нашинпт на нивнп вклушуваое.Какп исклушпк ја наведе 
ппщтината Струмица каде младите се ппвеќе заппзнаени сп ппимпт спцијална вклушенпст 
какп ппследица на ппстпеоетп на ппгплем брпј на активни градански здруженија. 
Истпвременп преппраша дека е пптребнп ппгплемп привлекуваое на младите вп 
граданските прганизации и ппттикнуваое на вплпнтаризам преку ппврзуваое на младите сп 
бизнис сектпрпт.На крајпт пд презентацијата г-дин Хачиевски истакна дека фпкуспт треба да 
се стави на земјпделиетп (аграрпт) и на прпизвпдствптп на прганска храна, за кпе свпја 
ппддрщка даде и г-дин Петар Дпргиевски, претседател на МРР на РМ. 

Презентацијата ппттикна бпгата дискусија и размислуваоа за актуелните прпблеми на 
младите вп руралните средини. 

- Данше Митева пд з.г. ДМ Ленгуичес ја искажа свпјата спгласнпст за важнпста на 
темата и истакна дека е пд пспбенп знашеое приближуваоетп на младите дп 
граданските прганизации. 

- Надица Мачирпва, пдз.г.Пплимат 13, какп актуелен прпблем ја нагласи миграцијата 
на младите пд руралните средини и се спгласи дека тематската група на МРР мпже 
да ппмпгне вп ппгплемп вклушуваое на младите вп граданските прганизации. 

- Ана Марија Тепхарпва пд з.г. Амбрпзија, се надпврза на претхпднипт кпментар, 
ппспшувајќи ги екпнпмските услпви и пплитизиранпста какп главните пришини за 
миграцијата на младите и дпдавајќи дека ппстпеоетп на апатија и пасивнпст кај 
младите е главнипт прпблем на кпј треба да се дејствува. 

- Јасминка Пащалиска – Андпнпва, пд з.г. Амбрпзија, даде идеја за иницираое на ТВ 
дебата за младите вп руралните средини. 

- Лилјана Јпнпски, пд з.г. Рурална кпалиција, сппдели инфпрмација за настан вп 
Струмица кпј непдамна се прганизирал за ушеници пд среднптп земјпделскп 
ушилищте, каде пд 50 ушеници самп еден се изјаснил дека би се занимавал сп 
земјпделствп. Оттука какп преппрака, таа ја истакна пптребата пд јакнеое на свеста 
кај младите за придпбивките и знашеоетп на земјпделскипт сектпр, преку 
сппделуваое искуства и ппзитивни практики пд другите земји. 

- Тпме Тимпв пд з.г. Хпрти Екп, истакна дека размената на искуства и знаеое, какп и 
прганизираоетп на студиски ппсети вп другите еврппски земји, мпже знашителнп да 
придпнесе кпн ппдигаое на свеста кај младите и нивнп задржуваое вп руралните 
средини. 

- Лиде Стпјанпвска, пд АртиКрафт, истакна дека миграцијата на младите е гплема не 
самп вп руралните средини туку и вп ппмалите градпви вп земјава. Какп една пд 
пришините таа ја ппспши слабата прганизиранпст на културнп-спцијалнипт живпт и 
неппстпеоетп на културни и забавни настани кпи ќе ги привлешат младите. 

Пп кафе паузата, Александра Тпдпрпвска, пд Мрежата за рурален развпј гп презентираще 
кпнцептпт за Студиски кругпви какп алатка за стекнуваое нпви знаеоа и вещтини, кпја 
пптекнува пд Скандинавските земји и успещнп функципнира ппвеќе пд еден век. Таа ги 
пбјасни пснпвните принципи на Студиските кругпви и текпт и услпвите за рабпта на истите. 
Какп метпдплпгија, Студиските кругпви сп извесни мпдификации би мпжеле да се 
искпристат вп рабптата на тематските групи на МРР.  

На крајпт пд дискусијата, Петар Дпргиевски ги ппттикна присутните да размислат за нивнипт 



 

 

ул. Кпста Веселинпвбр.3A, 1000 Скппје 
T. +389 2 3075 506 | Ф. +389 2 3075 503 | Е. info@ruralnet.mk | www.ruralnet.mk 

 

 

интерес за вклушуваое вп  тематската група за руралната младина, какп и да пдредат 
кппрдинатпр и записнишар на групата. Тпј дппплни дека следната средба ќе се пдржи 
следната гпдина, дпдека фреквентнпста на рабптеоетп на тематските групи ќе биде впдена 
пд интереспт за темата. 

Заклучоци и идни 
активности: 

За кппрдинатпр на групата е избрана Лиде Стпјанпвска пд АртиКрафт. 

За записнишар на тематската група е избрана Зујца Газеппва пд КРУНА ПЛУС. Записнишарпт 
вп спрабптка сп МРР на РМ треба да гп ппдгптви записникпт за иницијалнипт спстанпк на 
тематската група за рурална младина. 

Записничар: Александра Тпдпрпвска, МРР на РМ 

Зујца Газеппва, КРУНА ПЛУС 


