
Спроведување на информативна кампања – организација на настани во 5 подрегиони на тема младински 
активизам. 

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

Подготовка и дистрибуција на електронски билтени.

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

Тел: 02 3217 322

Enjoy in learning and educa�on

Мрежа за рурален развој 
на Република Македонија 
ул. „Коста Веселинов“ бр. 3а, 1000 Скопје

 Младите од руралните средини 
за интеграција на Македонија во ЕУ

email: saso.petrovski@cnvp-eu.org 
h�p://www.cnvp-eu.org

Информации за контакт: 

ЦНВП – Подружница 
во Република Македонија
ул. Мирка Гинова бр.13, 1000 Скопје

ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ
 ПЛАН НА АКТИВНОСТИ
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Промотивен настан

 
                  

1.1.

 

Мапирање на младински организации и ученици кои се активни во младинските  

 
политики и нивната запознаеност со прашањата поврзани со интеграцијата во ЕУ

 
                  1.2. Организирање на програма за обучување на тренери за младите од руралните 

        средини за прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ

  
                  

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

 
                  

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

  
                  

2.2. Организирање на регионални работилници за младите од руралните средини  
        за можностите за учество во образовните програми на ЕУ

 
                  

3.1. Спроведување на информативна кампања – организација на настани  

 

        во 5 подрегиони на тема младински активизам

 
                  

3.2. Подготовка и одржување на веб - страница за постојано информирање  
        за проектните активности 

 
                  

3.3. Подготовка и дистрибуција на електронски билтени

 
                  

4.1. Креирање на „Регионална Младинска Платформа“

 
                  

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

 
                  

5.1. Спроведување на активности на локално ниво од страна на младите од руралните 
        средини и нивните граѓански организации

 
                  

5.2.

 

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

 
                  

5.3.

 

Национална Тркалезна Маса на тема „Гласот на руралната младина во Македонија“

 
                  

 

This project is funded by the European Union

Креирање на “Регионална Младинска Платформа“.

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

Работен пакет 4: 
Формирање на Регионална Младинска Платформа 

Спроведување на активности на локално 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 младина во Македонија”.

Работен пакет 5: 
Подобрување на дијалогот Тел: 02 3075 506

email: info@ruralnet.mk  
FB: www.facebook.com/RuralDevelopmentNetwork
www.ruralnet.mk
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Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите 
од руралните средини и граѓанските организации од 
Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија 
да придонесат во демократските 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 потенцира 
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 трудот, да го промовираат граѓанскиот активизам, 
социјалната вклученост и солидарноста помеѓу младите.  

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 обучување на тренери за младите од руралните 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. 

This project is funded by the European Union This project is funded by the European Union

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 работилници за младите од руралните средини за можностите за 
учество во образовните програми на ЕУ.  

Работен пакет 1: 
Градење на капацитетите на младите од руралните средини
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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 ЈугоисточнаМакедонија
- Локални и национални институции кои ќе имаат корист  
   од постигнатите резултатите на проектот

Партнери во проектот: 
Connecting Natural Values & People Foundation
Мрежа за рурален развој на Македонија
Мрежа за рурален развој на Хрватска
Мрежа за рурален развој на Србија
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