
Врз основа на  член 37-a и 37-е  од Статутарната Одлука за измена на Статутот на 
општина Могила  за основање на Совет на млади на Општина Могила бр. 07-1125/3 од 
05.11.2014 година. Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 12.12.2018 
година, донесе:   

 П Р О Г Р А М А  

 за работа на Совет на млади на Општина Могила за 2019 година 

 

Годишна Програма за работа на Советот на млади на општина Могила за 2019 година 

Годишната Програма за работа на Советот на млади на општина Могила за 2019 година е 
во насока на имплементација на Стратегијата за млади на општина Могила. 

Истата подразбира фокус на четирите стратешки области за работа на организацијата: 

1. Учество на младите и неформално образование во средните училишта 
2. Младински активизам 
3. Логистичка и програмска подршка 
4. Млади на пазар на трудот 

1.Учество на младите и неформално образование во средните училишта 

Во рамки на професионаизацијата на Советот на млади на општина Могила и развојот на 
капацитети на Советот во текот на минатата работна година меѓу најзначајните резултати 
се вбројуваат: 

- Учество на 1 обука за зајакнување на капацитетите организирани од страна на 
Мисијата на ОБСЕ  од Скопје; 

- Учество во акции за пошумување; 

Во насока на остварување на оваа стратешка цел во текот на престојната 2019 година 
Советот на млади ќе работи на јакнење на капацитетот на членовите. Сите лица кои се дел 
од Советот на млади на општина Могила ќе бидат дополнително обучувани во нивните 
области на работа за поквалитетно и успешно работење. 

Советот на млади на општина Могила ќе работи на подготовка на нови проектни 
апликации во насока на остварување на Стратегијата за млади на општина Могила, 
Годишниот план и препораките од другите органи, работни групи, регионални 
канцеларии како и организациските членки. 

Во текот на годината ќе се организираат редовни средби на членовите на Советот на 
млади со кои заклучоците ќе бидат споделувани со останатите придружни членови. 
Групите ќе бидат отворени за приклучување на нови организации и консултации со 
надворешните членови. Советот на млади ќе работи на актуелни прашања за младите во 
општина Могила. Тематските работни групи ќе дадат придонес во градење на позициите и 



ставовите на Советот на млади по однос на различните прашања , со цел да се овозможи 
вклучување во креирањето на ставовите и користење на знаењата и искуствата на 
надворешните членови и да се овозможи учество на организациите во креирање на 
ставовите и насочено застапување на Советот на млади преку неговите членови. 

Советот на млади на општина Могила на секое тромесечие ќе организира консултативни 
средби со надворешните членови за известување за работата и консултација за идни 
чекори и активности на Советот на млади за планирани и нови прашања. Нивните 
препораки ќе бидат испраќани до членовите за консултација. На тримесечните средби, 
Советот на млади ќе дава извештаи за минатиот период и план за работа за престојниот 
период пред надворешните членови. Советот на млади на општина Могила ќе организира 
индивидуални средби  со надворешните членови , особено со оние кои биле помалку 
активни. Советот на млади ќе направи мешани тимови одговорни за одржување 
комуникација со својата делегирана листа на надворешните членови. 

Советот на млади на општина Могила  ќе ја подржува работата на локалните организации 
за млади и младински организации во општина Могила, ќе ги вклучува истите во 
проектните активности со цел реализација на активностите на локално ниво. Со локалните 
организации за млади и младински организации ќе се организираат состаноци на кои ќе 
се даваат препораки за работата на Советот на млади и потребите на организациите. 

Понатаму ќе се работи на потикнување на регионални и меѓународни вмрежувања на 
организациите членки, особено преку промоција на програмите Ерасмус плус. 

Советот на млади на општина Могила во следната година ќе стави особен фокус на 
потребите на политичките подмладоци кои се членови на организацијата. 

Во текот на годината ќе се организираат и настани за и водени од подмладоците за 
прашања кои ги засегаат нив и другите младински организации, како теми – улогата на 
подмладоците  во застапувањето, значењето на подмладоците во партиите и 
општеството, успешни практики на организирање на младински подмладоци од другите 
земји. 

Ова ќе овозможи поблиска соработка помеѓу младинските организации и подмладоците, 
детектирање на заеднички приоритети и полиња за соработка. 

2. Младински активизам 

Советот преку своите членови беше вклучен во процесот на креирање на Национална 
стратегија за млади во Р. Македонија и учествуваше во работните групи за стратегија. 

Советот на млади на општина Могила ќе работи на развој на модел на структуриран 
дијалог со млади во соработка со Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност како и други релевантни актери. Во насока на промовирање на 
моделот на структуриран дијалог, Советот на млади ќе работи на развивање на своите 
капацитети, но и капацитетите на останатите актери за остварување на значаен дијалог и 
соработка. 



Во текот на годината, Советот на млади на општина Могила ќе застапува за 
воспоставување на механизми за комуникација, координација, консултација и развој на 
младински политики. Притоа Советот на млади ќе работи и да се позиционира себеси 
како активен партнер во обезбедувањето на учеството на младите во креирањето на 
различните политики. 

Во насока на унапредување и на младинското претставување во општина Могила, Советот 
на млади на општина Могила ќе продолжи во напорите да воспостави поинтензивна 
соработка со Агенцијата за млади и спорт. Ќе се реализираат консултации со локалните 
организации и институции во Могила кои ќе овозможат актуелизирање на младинските 
прашања. 

Со цел интензивирање на соработката со институциите, Советот на млади на општина 
Могила во тековната година ќе организира и Локални конференции на кои ќе се 
приоретизираат одредени младински прашања и ќе се донесат конкретни заклучоци за 
истите. 

Работните групи на Советот  на млади ќе ги следат процесите за млади во општината и ќе 
креираат пристапи за позиционирање на Советот на млади и организациите членки со 
надворешните членови во активностите. 

Во насока на зајакнување на младинското учество и градење на нови партнерства, 
Советот на млади ќе посвети особено внимание во воспоставување на комуникација и 
градење на односи и капацитети со останатите локални младински совети. Особено 
значајно за Советот на млади на општина Могила ќе биде изнаоѓање на модели за 
соработка и интеграција помеѓу Советот на млади и останатите локални младински совети 
на територијата на РМ. 

3. Логистичка и програмска подршка 

Советот на млади на општина Могила ќе направи веб платформа која ќе ги содржи сите 
информации за организациските членки  и нивните активности. Платформата ќе 
овозможи отворен пристап до информации. 

Со оваа стратешка област се предвидува на ниво на општина Могила да се овозможи 
континуитет на програми  за млади. Програмите ќе бидат лесно препознатливи локално и 
ќе привлечат голем број корисници. 

За членовите на политичките подмладоци ќе се организираат обуки во договор со сите 
подмладоци, со цел јакнење на нивните капацитети за претставување ( -Обука за 
ефективни односи со јавност и комуникации, Обука за пишување полиси брифови). 

Стратешката област предвидува отворање на младински центар кој ќе биде на 
располагање на граѓанските организации, маргинализираните групи, политичките 
подмладоци и младите да креираат програми и активности во насока на вклучување и 
информирање на младите луѓе. 



4.Млади на пазар на труд 

Главна цел на оваа стратешка област е олеснување на преминот  на младите од 
образование кон пазар на труд и мотивирање за нивно стручно надоградување. 

Главен акцент се става на подобрување на конкурентноста на младите на пазарот на труд 
преку дообразување и обуки надвор од формалното образование. Во наредниот период 
на локално ниво важно е да се стави приоритет на поттикнување, волонтерство и 
практиканство кај младите и согледување на бенефициите што тие ги носат. Притоа, освен 
обуки се предлага и отворање канцеларија за поддршка на млади претприемачи и 
бесплатна правна помош. 

Покрај практичната обука и дополнителните образовни активности, стратешкиот 
приоритет ќе се фокусира на поттикнување на искуствено учење преку подршка за 
младински иницијативи (младински фондови, менторство, логистичка подршка, вежби 
итн). Интервенциите во оваа област се однесуваат на изработка на студии за утврдување 
на потребите на образовниот, јавниот и бизнис сектор, подобрување на претприемачкиот 
дух кај младите преку понуда на обуки, директна подршка преку бизнис старт-ап центри и 
потикнување за самовработување. 

 

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Могила. 

 

 

Бр.08-_____/                                                                                                општина Могила 

12.12.2018 година                                                                                    Претседател на Совет 

                                                                                                                   Александар Јанкуловски 

 


