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ЗА НАС 

 
Младински Совет Прилеп (МСП) е локална младинска организација која има за цел да 
ги поврзе и позитивно да влијае врз младите. Организацијата создава младински 
лидери со тоа што на младите им дава можност да ги градат своите капацитети и да ги 
направат младите поконкурентни во општеството. 
МСП не само што обезбедува услуги и можности за млади луѓе и волонтери, но 
активно ги вклучува во процесите на донесување одлуки во заедницата. 
На кратко, Младински Совет Прилеп работи за млади со млади. 

 
Мисија 

Младински Совет Прилеп ги поддржува младите да учествуваат во демократските 

процеси, овозможувајќи им да прераснат во активни граѓани. 

 

Визија 

Младински Совет Прилеп е одржлива водечка организација на локално и регионално 

ниво, сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на младинската политика, 

заедно со сите клучни засегнати страни. Нашата работа, како видлива и призната 

организација, се заснова на демократски вредности кои им овозможуваат на младите 

да бидат креативни и активни граѓани. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 
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ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РЕГИОНОТ 

 
Младински совет Прилеп им помага на младите во регионот да го развијат својот 

потенцијал. Во моментов млади луѓето во регионот се соочуваат со недостаток на 

можности да се развијат професионално, социјално и културно. Младински совет 

Прилеп нуди професионални активности, обуки, работилници и други можности за 

младите во регионот да се усовршат професионално. 

Цели: 

● Зголемување на личните капацитети на младите преку неформално 

образование; 

● Поврзување на младите со можностите да се подобрат себеси со логистичка 

поддршка и информации; 

      ● Дизајнирање и создавање пријателски простор за младите каде што можат 

удобно да го поминуваат своето време. 

 

1.1 Младински волонтерски сектор 

Волонтерскиот младински сектор на МСП се состои од 50 млади, на возраст од 15 до 

29 години. Секоја година во месец Септември, МСП објавува јавен повик на социјални 

мрежи за членство во организацијата. 

Секоја година бројот на активни волонтери се зголемува, а волонтерите имаат целосна 

поддршка од тимот на МСП за учество во демократските процеси и при организирање 

и реализирање на активности на локално ниво. 

Исто така, во волонтерскиот сектор на МСП членуваат и млада група на волонтери (15) 

од Основните училишта, на возраст од 8 до 14 години, коишто учествуваат на 

креативни работилници имплементирани од МСП. 

При реализација на предвидените активности од страна на МСП за 2020 година, 

активно беше вклучен и волонтерскиот сектор на МСП. 

Во 2020 година, на 12 Август  во центарот на градот беше одржан ИНФО ден по повод 

Светскиот ден на младите, на којшто присуствуваа и 15 волонтери. 
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Покрај ИНФО денот, волонтерите на МСП зедоа активно учество и во реализирање на 

работилници и локални дискусии во општина Прилеп. 

На двете локални дискусии коишто беа спроведени во рамките на проектот „Младите 

и Европските вредности“, зедоа учество вкупно 30 волонтери. 

Во текот на 2020 година, волонтерите на МСП учествуваа и на голем број онлајн и 

офлајн работилници. 

Поради состојбата со  COVID19 вирусот, бројот на учесници на едукативните  

работилници кои вклучуваа физичко присуство беше ограничен, а покрај другите 

учесници, учествуваа и по 5 локални волонтери на секоја  работилница. 

Онлајн работилниците беа одржани преку платформата ZOOM. Најголем дел од 

спроведените работилници беа спроведени од страна на нашите ЕВС волонтери. Беа 

спроведени 8 онлајн работилници од страна на ЕВС волонтерите, а на секоја од 

работилниците  присуствуваа по 10 локални волонтери. 

Покрај работилниците одржани од страна на ЕВС волонтерите, исто така и тимот на 

МСП спроведе онлајн работилници, на кои покрај останатите млади од регионот, 

учествуваа по 5 локални волонтери на секоја работилница. 

Младата група на волонтери (15) на возраст од 8 до 14 години, учествуваа на 2 

Новогодишни работилници. Волонтерите беа поделени во две групи и изработуваа 

Новогодишни и Божиќни украси. Исто така, беа одржани и две филмски вечери во 

просториите на МСП, на кои присуствуваа сите 15 волонтери на возраст од 8 до 15 

години, поделени во две групи. 
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1.2 Членство во Младински Совет Прилеп 

Младински Совет Прилеп нуди програми за членство за млади луѓе кои се 

заинтересирани за неформални активности и надградување на своите знаења и 

вештини. 

 Можност за учество во меѓународни обуки и размени за млади преку 

програмата Еразмус+; 

 Можност за учество на семинари и обуки организирани од страна на МСП и 

други организации; 

 Шанса за учество и волонтирање во странство преку програмата на ЕСЦ 

(Европски Солидарен Корпус); 

 Можност за учество и волонтирање во програмските активности организирани 

од страна на МСП; 

 Можност за менторска поддршка од страна на МСП; 

 Меѓународна комуникација со волонтери на ЕСЦ; 

 Збогатување на професионалната биографија и личниот развој; 

 Можност за учество во промотивни активности (дизајн, веб-страница, социјални 

медиуми, Радио ПУЛС) 

Во текот на 2020година, Младински Совет Прилеп објави повик за отворена можност 

за млади за волонтирање во Словенија, Португалија и Италија, преку Еразмус+ 

програмата. 

МСП постојано ги поддржува активните волонтери, а истовремено ги повикува и 

останатите млади да се  вклучат во тимот и да ги искористат можностите коишто им ги 

нуди. 

Покрај волонтирањето и размената во Европските држави преку Еразмус+ програмата 

и Европскиот Солидарен Корпус, Младински Совет Прилеп ги поддржува локалните 

млади да учествуваат во сите работилници и јавни настани кои се организирани од 

страна на тимот на МСП. 
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МСП во текот на 2020година исто така имплементираше и 6 работилници за 

збогатување на професионалната биографија, односно изработка на професионално 

CV и мотивационо писмо. 

На секоја од 6те работилници учествуваа по 5 млади од локалното население, кои што 

ги подобрија своите компетенции и ја  збогатија својата професионална биографија. 

 

1.3 Младинско Интернет Радио „Пулс“ 

Радио “Пулс“ е првото младинско интернет радио во Република Македонија и 

претставува еден од нај одржливите проекти кое има за цел да обезбеди поддршка на 

младите во регионот преку организирање и снимање на креативни радио и видео 

онлајн емисии. 

Радио „Пулс“ е управувано од  страна на локалните волонтери и волонтери на 

Европскиот солидарен корпус (ESC). Креативните млади, имаат свои идеи коишто се 

преточени во реализација, со поддршка на тимот на МСП постојано се снимаат 

креативни емисии интересни за младите, што од друга страна им помага на 

волонтерите да се развијат на личен и професионален план.  

 

Поради пандемијата со COVID 19 вирусот од месец Април 2020 година па се до крајот 

на годината со цел да се заштитат нашите волонтери, коишто управуваа со радиото, 

беше одлучено радио „Пулс“ да биде ставено во мирување. 

До месец Април, радиото „Пулс“ беше управувано од страна на волонтер на ЕСЦ и 3 

локални волонтер кои снимаа креативни емисии интересни за јавноста. 

Во просториите на МСП има соодветна опрема каде што волонтерите се обучуваат 

како да раководат со радиото. Волонтерите имаа состанок со тимот на МСП секој 

понеделник и разговараа во врска со темите кои ќе се емитуваат на радио емисиите. 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2 

ЗГОЛЕМЕНО МЛАДИНСКО УЧЕСТВО ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Младински Совет Прилеп ги поддржува младите од основните, средните училишта, 

студентите и НЕЕТ младите да учествуваат во демократските процеси, овозможувајќи 

им да прераснат во активни граѓани. 

Цели: 

● Зголемување на ефективноста на постојните форми на учество на младите; 

● Зголемување на можностите за учество на младите во развојот на заедницата 

и учество во донесување на одлуки. 

 

2.1 Промовирање на човековите вредности и права 

Во рамките на проектот „Младите и Европските вредност“ имплементиран од страна 

на Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Младински Совет 

Прилеп, беа имплементирани два настани во општина Прилеп на којшто учествуваа 

млади од локалното население. 

Во рамките на проектот „Младите и Европските вредности“, Младински Совет Прилеп 

спроведе Локална дискусија на тема: „Булинг – Насилство во училиштата“, во кафе – 

барот „КОГА-КАДЕ“ каде што младите заедно со професорите и психолозите зедоа 

активно учество, со што се овозможи да бидат слушнати ставовите и размислувањата 

на младите на темата „Булинг во училиштата“. На настанот учествуваа вкупно 15 

учесници. Присутните, имаа можност да го споделат своето мислење, да дискутираат и 

да дебатираат меѓу себе. Имено, присутните отворија дискусија насочена кон тоа кој 

има најголема улога во спречување на насилството во училиштата и доколку не се 

направи тоа кои се последиците коишто учениците би ги имале во иднина. 

Во склоп на настанот, МСП обезбеди промотивни материјали, кои беа споделени со 

учесниците, заедно со подготвената Агенда. 

Втората локална дискусија беше организирана на тема: „Промоција на Солидарноста 

како Европска вредност“ која се одржа во истиот локал, на којашто учесници беа 15 

млади од локалното население кои учествуваа на настанот споделувајќи свои искуства 
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и свои мислења. Беше отворена и дискусија од страна на учесниците, при што се 

донесоа и многу заклучоци. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Локални младински работилници за зголемено учество на локалните млади 

Во рамките на проектот “Regional Youth Compact for Europe – We are Europeans” 

имплементиран од организација АЛДА, во соработка со МСП,  во општина Прилеп беа 

спроведени 3 работилници со цел поттикнување и зголемување на учеството на 

младите во локалните активности и согледување на нивните ставови. 

Првата работилница беше спроведена на тема „Владеењето на правото и основни 

човекови права“, а на истата учествуваа 11 млади од локалното население.  Преку 

спроведување на работилницата младите се запознаа со основните човекови права 

преку нивно визуелно претставување, што значи владеење на правото и како тие сами 

можат да придонесат за следење на реформите во овие полиња.   

Втората работилница во рамките на проектот беше спроведена на тема 

„Образование и вработување“. На оваа работилница 14 млади од локалното 

население зедоа активно учество и истовремено учеа за техниката „Дрво на 

проблеми“ преку нејзино визуелно претставување. Младите ги искажаа своите ставови 

како до подобри реформи во образованието кое ќе генерира квалитетни кадри на 

пазарот на труд и го споделија своето мислење што значи пристојна работа. 

На третата работилница  младите учеа за „Принципите на добро владеење“, како 

нашата држава се справува со предизвиците при донесување и спроведување на 

законите, но и за нивната перцепција за состојбите на регионално ниво. На 

работилницата младите ги искажаа своите мислења поврзани со потребните реформи 

во јавната администрација. 
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Поради моменталната состојба со COVID 19 вирусот, при имплементирање на сите 

настани на локално ниво, беа применети мерките за заштита од пренесување и 

ширење на вирусот. На работилницата учествуваа 12 млади од локалното население. 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 

ДОБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПА ДО МЛАДИТЕ 

Младински совет Прилеп е организација со големо меѓународно искуство во 

организирање на волонтерска работа и размена на млади преку програмата на 

Европскиот солидарен корпус и нудење на можности за стекнување на меѓународно 

волонтерско искуство преку истата програма. Овие можности не само што вклучуваат 

можности за млади од Македонија да патуваат во странство, но исто така да им дава 

шанса на младите од Европските земји да дојдат во Македонија и да ја искусат 

Македонската култура како волонтери преку истата програма. 

 

Цели: 

• Присутни Европски можности за младите; 

•  Одржување на голем број интеркултурни настани како што се „Language caffee“ 

и мултикултурни вечери кои собираат луѓе од различни култури во социјална 

средина; 

•  Воведување на Европските вредности кај младите. 

 

3.1 Стратешки ЕВС проект “Youth in Action 2.0” 

Младински Совет Прилеп во рамки на Еразмус+ програмата го имплементира 

стратешкиот ЕВС проект “Youth in Action 2.0”. Проектот е со времетраење од 36 

месеци, започнувајќи од 01.10.2017 до 30.09.2020 година. Во 2020 година, во проектот 

беа вклучени четири ЕВС волонтери од Турција, Франција и Италија. 

Преку спроведување на предвидените активности, волонтерите успеаа да ја доближат 

Европа до младите од локалното население, преку интеркултурни вечери, Language 

Caffeе, креативни работилници, настани, ИНФО денови и слично. 

Главните активности во коишто беа вклучени ЕВС волонтерите беа: 

1. Креирање и спроведување на годишни програми на средношколските 

организации во Прилеп.  
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ЕВС волонтерите, секој месец имаа состанок со претседателите на Средните училишта, 

збираа податоци и информации и им помагаа во спроведување на годишните 

програми на средношколците. 

2. Подготовка на статии и извештаи од активности и ажурирање на веб-страницата 

на организацијата.  

ЕВС  волонтерите подготвуваа статии поврзани со нивните впечатоци за градот Прилеп 

и генерално импресиите коишто ги добиле во периодот којшто престојувале во нашата 

држава, вклучително и впечатоците од посетите на културните и туристичките места. 

3. Организирање на состаноци, промоции и други социјални настани со локалните 

млади во Прилеп; 

ЕВС волонтерите, со поддршка на тимот на МСП организираа и спроведуваа 

работилници на активности за одбележување на денови кои имаат посебно значење 

за македонските млади (8ми Март, Прочка, Св. Валентајн, и сл). Исто така ЕВС 

волонтерите присуствуваа при посета на музеи, културниот дом, галеријата на икони и 

учествуваа во подготовка и реализација на ИНФО денови кои имаа за цел промоција 

на ЕВС програмата. 

4. Реализација на работилници од интерес на локалните млади (средношколци и 

основци); 

ЕВС волонтерите, често ги посетуваа Средните и Основните Општински училишта и, 

заедно со учениците имаа креативни работилници на разни теми. 

5. Изработка на онлајн весници и статии на теми поврзани со Турската, 

Италијанската и Француската култура. 

За време пандемијата со вирусот, како и во деновите на карантинот, локалните 

волонтери работеа од дома. Тие постојано изработуваа интересни статии на разни 

теми поврзани со Италијанската, Француската и Турската култура и, истите беа 

објавени на веб страницата на МСП. 

6. Онлајн работилници на креативни теми со локалните млади. 

Поради пандемијата COVID19, дел од работилниците коишто ги имплементираа ЕВС 

волонтерите, беа имплементирани онлајн, со цел нивна заштита, а заштита и на 

локалните млади и тимот на МСП. 
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Преку активностите во кои беа вклучени локалните млади беше промовирана 

Еразмус+ програмата со цел да се зголеми мобилноста на младите луѓе, а со тоа и да 

се подигне свеста за волонтирање, културна размена и дијалог. 

Поради пандемијата со COVID 19 вирусот, дел од предвидените активности се 

реализираа он-лајн, со цел заштита на ЕВС волонтерите, тимот на МСП и локалните 

млади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Младинска размена: „Make art, not walls“ 

Младински Совет Прилеп беше партнер на младинска размена „Make art, not walls“ во 

рамките на Еразмус+ програмата.  

За таа цел, предвидено беше тим-лидерот на МСП заедно со 5 локални волонтери да 

присуства на таа размена во Бремен во период од 10 дена, од 14.04.2020 до 

23.04.2020. 
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На 06.03.2020 година во Бремен, Германија беше одржан состанок помеѓу партнерите 

од 7 различни држави и беа планирани и разгледани активностите и вежбите коишто 

ќе се спроведат на размената. 

Поради ситуацијата со КОВИД19, предвидената размена беше одложена и сите земји 

партнери се сеуште во исчекување за дефинирање на точниот датум за реализација на 

обуката, која би требало да се реализира во текот на 2021 година.  



 

14 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА НА МСП ЗА КАРИЕРА НА МЛАДИТЕ 

 

При препознавање на конкурентноста на работната сила и моменталните празнини во 

услугите за поддршка и насочување на кариерниот развој за млади, МСП се фокусира 

кон обезбедување услуги за кариерно насочување на младите во претстојниот период. 

 

Цели: 

• Промовирање на можностите за насочување во кариерата и воспоставување на 

работно време, со цел млади да можат да дојдат во МСП и да им се пружи 

поддршка во градењето на кариерата; 

•  Создавање и дистрибуирање корисни ресурси и материјали за кариера на 

младите; 

•  Спроведување неформални работилници и обуки на теми поврзани со кариера 

за зголемување на вештините на младите во оваа област. 

 

4.1 Поддршка за кариерно насочување на младите во ризик во Општина Прилеп 

Тимот на Младински Совет Прилеп, во текот на 2020 година, спроведе 6 работилници 

за изработка на CV и мотивационо писмо. На секоја од 6те работилници учествуваа по 

5 млади во социјален ризик од градот Прилеп, кои ги подобрија своите компетенции 

за вработливост. 

Во просториите на МСП исто така беа одржани и 6 работилници на тема „Интервју за 

работа“. На работилниците учествуваа истите 5 млади во социјален ризик од градот 

Прилеп и практично искусија како се одвива интервјуто за работа. 

Покрај работилниците за изработка на CV и мотивационо писмо, како и работилниците 

за симулација и водење на интервју за работа, МСП спроведе и 3 обуки на тема  

„Однесување на работно место“. Учесници на овие обуки беа млади во социјален 

ризик од градот Прилеп, а на секоја од трите обуки учествуваа по 12 млади. 
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Младите се запознаа со тоа колку начинот на облекување, комуницирање и активно 

слушање влијае врз можностите за работа и како генерално нивното однесување може 

позитивно да влијае врз нивните можности. 

Покрај овој вид на обуки, во просториите на МСП се одржаа 3 обуки на тема 

„Комуникациски вештини“. На секоја од обуките, учествуваа 12 млади во социјален 

ризик од градот Прилеп. На обуките, младите учеа за нивоата на комуникација, а 

воедно учеа и за спецификите и дистинкцијата помеѓу вербална и невербална 

комуникација. 

 

 


