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МЛАДИНСКИ СОВЕТ ПРИЛЕП 

 
ЗА НАС 
 
 
Младински Совет Прилеп е основана во 1999г. како 

младинска невладина организација во Прилеп и е 

насочена кон подобрување на животот на младите 

на регионално и национално ниво. Младински 

Совет Прилеп е основач и полноправна членка на 

Коалицијата на младински организации СЕГА, 

национална чадор организација. 

 

МСП дава услуги и можности за младите луѓе и  

волонтерите и активно се обидува да ги вклучи 

во процесите на донесување одлуки во 

организацијата. МСП се стреми да влијае 

позитивно на младите луѓе и како организација 

да создава млади лидери со давање можности 

на младите да ги изградат своите капацитети и 

да бидат поконкурентни во општеството. 

 
 
 

 Младински Совет Прилеп работи за 
младите со младите. 
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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. 
 
 
 
 
 
МИСИЈА 
 
Младински Совет Прилеп ги поддржува младите 
да учествуваат во демократските процеси, 
овозможувајќи им да прераснат во активни 
граѓани. 
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СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ 

 
 
 „ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РЕГИОНОТ“ 

 „ЗГОЛЕМЕНО МЛАДИНСКО УЧЕСТВО ВО 
ЗАЕДНИЦАТА“ 

 „ДОБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПА ДО МЛАДИТЕ“ 

 „ПОДДРШКА ВО КАРИЕРНО НАСОЧУВАЊЕ И 
СОВЕТУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ“ 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 
 

„ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РЕГИОНОТ“ 
 
Младински совет Прилеп им помага на младите во регионот да го 
развијат својот потенцијал. Во моментов младите луѓе 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. 
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„ОТПОРНИ УЧИЛИШТА ЗА ОТПОРНА ЗАЕДНИЦА“ 
 

 
Во рамки на оваа стратешка цел се имплементираше проектот „Отпорни училишта за 
отпорна заедница“ поддржан од Форум МНЕ. Проектот е со времетраење од 6 
месеци, почнувајќи од 01.02.2020 до 31.07.2021 година. 
Цел на проектот 
Да се зајакне улогата на училиштата во борбата против екстремизмот преку зголемена 
отпорност на младите, наставниот кадар и локалната заедница. 
Активности на проектот 
Активности кои беа спроведени во рамки на овој проект се: работилници во средните 
училишта за      градење на отпорност кај средношколците, јакнење на капацитетите на 
училишните служби и класните раководители преку обуки, како и спроведување на 
онлајн и офлајн кампања. 
Резултати на проектот 

1) Зајакнати се капацитетите на стручните служби и наставниот кадар од 5 средни 
училишта за идентификување и справување со ризиците од насилен 
екстремизам и радикализација; 

2) Зајакната е отпорност на средношколците во Прилеп на ризици, закани и 
манифестации на насилен екстремизам и 

3) Вклучена е заедницата во генерирање на афирмативни пораки и контра-
наративи за ненасилно однесување, толеранција и недискриминација меѓу 
младите. 
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„INTRODUCE YOUTHSELF“ 
 

Младински Совет Прилеп е партнер со Associació PROSEC во рамки на проектот „Introduce 
Youthself“ кој што се спроведува со поддршка на програмата Еразмус + во Клучната 
Акција 2 – Стратешки партнерства во полето на младите, со времетраење од 2 години, 
почнувајќи од 01.11.2021 до 01.11.2023 година. 
Цел на проектот 
Да им се помогне на младите луѓе со  помалку можности и без обука или курсеви, а имаат 
одредени компетенции и вештини кои ги прикажуваат во своето CV да можат да ги 
валидираат и да се изнајде начин преку кој ќе можат да бидат валидирани нивните вештини 
и компетенции. 
Активности на проектот 

• Состаноци со партнери (транс-национални состаноци),  
• Kреирање методологија за прирачник,  
• Tестирање на методологијата со млади лица,  
• Изработка на мобилна верзија и/или веб апликација од методологијата за 

верификација,  
• Тестирање мобилната апликација со млади лица,  
• Превод на апликацијата на јазици од партнерите на проектот,  
• Подготовка на мобилната апликација и пуштање во употреба на мобилната апликација. 
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„MULTIPLIER FOR PEACE IN 3-STEPS“ 
 

 
Младински Совет партнер е на проектот „Multipliers for Peace in 3-steps“, кој што го 
спроведува United Societies of Balkans од Грција, во периодот од 01.05.2022 до 30.11.2022 
година. 
Цел на проектот 
Да ги ублажи ефектите од миграциските, бегалските текови, социјалната и економската 
криза и да се избори против нивните основни причини. Овие цели ќе се постигнат преку 
деградација на стереотипите меѓу учесниците, градење доверба, консолидација на 
поимите за демократија, мир и човекови права и, во крајна линија, воспоставување на 
меѓукултурен дијалог со поглед на сосема поинаков пристап кон билатералните / 
мултилатерални конфликти на права меѓу бегалците и имигрантите. 
Активности на проектот 
Главна активност во рамки на овој проектот е Тренинг-курсот во Стратони, кој се одржа 
помеѓу 01-11.10.2020 година со учество на 30 младински работници и обучувачи од 12 
земји од Европа. 
Резултати на проектот 
По завршувањето на проектот се очекува учесниците да станат свесни за сопствените 
способности користејќи ги алатките што ќе им бидат дадени, и едуцирани за да развијат 
мирна совест, водена од принципите на ненасилство, правда, почитување на човековите 
права. 
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„ПОДОБРУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА 
МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ “ 

 
Проектот „Подобрување на активните мерки за младинско вработување“ го 
имплементираше Коалиција СЕГА во рамките на Еразмус+ програмата, Клучна Акција 3, 
Структурен дијалог помеѓу млади и донесувачи на одлуки. Проектот е финансиран и 
поддржан од Национална агенција за образовни програми и мобилност во РСМ преку 
програмата Еразмус+ и се спроведуваше во периодот од 01 март 2021 до 30 октомври 
2021 година. 
Цел на проектот 
Да се овозможи активно вклучување на младите и младински организации преку метод на 
структуриран дијалог со донесувачи на одлуки, нивно заедничко активирање со цел 
креирање на препораки за ревидирање на веќе постоечките и застапување за усвојување 
на политики и мерки за вработување на младите во услови на виша сила а со посебен фокус 
на маргинализираните групи 
Активности на проектот 
Во рамките на проектот "Подобрување на активните мерки за младинско 
вработување"на 14.05.2021 во просториите на Младински Совет Прилеп како 
организација членка на СЕГА, се одржа локална дискусија на тема „Младинска 
невработеност и подобрување на политиките и мерките за вработување на младите во 
услови на пандемија“.На локалната дискусија присуствуваа 15 млади од локалното 
население и претставници на АВРМ. 
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„9-ТА СЕСИЈА РАБОТНА ГРУПА 2, СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ “ 

 
Младински Совет Прилеп зеде учество на 9-та сесија на Работна група – 2, Социјална 
политика и вработување (Поглавје 19), којашто ја организираше Национална 
Конвенција за Европска Унија во Северна Македонија на 15.06.2021 година. Тема на 
сесијата беше „Младите и вработувањето: Што стои на патот да се добие пристојна 
работа“. 
Идеја за темата 
Произлегува од тоа што младите луѓе се меѓу најранливите категории на лица кога 
станува збор за работнички права. Стапката на невработеност на млади во Северна 
Македонија е една од највисоките во Европа. Пазарот на труд денес налага повисоки 
вештини и приспособливост на новите достигнувања, креативност, способност за 
иновативно размислување, и во таа насока треба да се развива формалното и 
неформалното образование.  

Цел на работната група 
Целта на работната група е да даде придонес кон искоренување на  дискриминацијата 
при вработување на младите во однос на род, политичка припадност, физичка и 
интелектуална попреченост, креирање политики со активно учество на младите луѓе, 
како и промени во Законот за работни односи при вработувањето на млади лица, од 
определено, на неопределено време. 



     ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 

СТРАНА   11 

 

 
 
 

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. 
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„ВОЛОНТЕРСКИ СЕКТОР“ 
 

 
Волонтерскиот тим на Младински Совет Прилеп постојано се зголемува, така што 
МСП секоја година објавува повик за амбициозни млади кои сакаат да волонтираат во 
организацијата. Преку нивното волонтерство, тие се стекнуваат со поголеми знаења, 
а воедно и развиваат вештини за планирање, организаирање, но и лидерски вештини 
преку вклучување во водење на радио емисии во рамките на младинското радио 
„Пулс“, основано од страна на МСП. Покрај тоа, волонтерите имаат шанса за учество 
во голем број локални работилници, дискусии и обуки, а воедно и во учество на 
размени. Во текот на 2021 година, бројот на волонтери кои беа вклучени во 
активностите на Младински Совет изнесува околу 80.  
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„A STEP OF RURAL YOUTH TOWARDS THE FUTURE“ 
 

На 01.10.2021 година започна проектот „A step of Rural Youth towards the future“ и 
истиот ќе трае 12 месеци заклучно со 01.10.2022. Проектот го спроведува Младински 
Совет Прилеп во партнертство со Stowardzyszenie Edukacja Prez Internet од Полска, 
System and Generation од Турција и Prosec од Шпанија и истиот е финансиски 
поддржан од програмата Erasmus+, Клучна акција 1. 
Цел на проектот 

1. Да се зајакнат младите луѓе со географски и економски пречки за 
препознавање дезинформации споделени од медиумите и известување за говор 
на омраза, 

2. Младите од руралните средини да излезат од својата комфорна зона 
учествувајќи во неформални активности заедно со своите врсници од 5 европски 
земји и 

3.  Да се поттикне интеркултурно учење кај младите од руралните средини, кои 
живеат во 5 различни земји, преку промовирање медиумска и информациска 
писменост. 

Активности на проектот 
Во рамки на овој проект предвидена e Младинска размена, којашто е насловена „Ајде да 
одиме напред заедно“, истата е со времетраење од 8 дена (24.06.2022-01.07.2022). 
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Резултати на проектот 
Резултати кои се очекуваат од овој проект се следниве: 

1) Младите од руралните средини: 

- Да излезат од нивната комфорна зона, 

- Да учествуваат во активности на заедницата. 

2) Со учество во неформални активности, младите: 

- Ќе станат поактивни во заедницата, 

- Ќе им се овозможи подобар пристап до веродостојни информации. 

3) Преку заедничка соработка, меѓукултурна соработка и рушење на 
предрасудите, сите млади: 

- Ќе имаат можност да се стекнат со вештини за препознавање на лажни од 
веродостојни информации споделени од медиумите и  
- Ќе се стекнат со вештини за пишување свои статии. 
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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. 

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 
12.11.2021 ја одобри апликацијата на Младински Совет Прилеп за ознака за квалитет 
од програмата Европски Солидарен Корпус, со ова всушност се одобрува на нас како 
организација домаќин да примиме 4 (четворица) краткорочни волонтери во 
времетраење до 2 (два) месеци и 4 (четворица) долгорочни волонтери со времетраење 
од 2 (два) до 12 (дванаесет) месеци во ист период. 
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„YOUTH ON THE AIR“ 
 

 
Со цел доближување на Европа поблиску со младите од нашиот регион, Младински 
Совет Прилеп, од 01.03.2021 година започна со спроведување на проектот „YOUTH on the 
AIR“, поддржан од ЕУ, со времетраење од 20 месеци, до 31.10.2022 година 

Цел на проектот 
Да се зајакне граѓанскиот активизам во општеството, како и да се промовираат 
Европските вредности преку креативност, преку користење на интернет радио „Пулс“ 
како одлична рамка за развивање на подобро интеркултурно учење помеѓу младите од 
различни земји.  
Активности на проектот 
ЕСЦ Волонтерите соработуваа со локалните млади и локалните волонтери. ЕСЦ 
волонтерите имплементираа и голем број на работилници со деца од Основните 
училишта, како и млади од 15 до 30 години. Дополнително волонтерите имаа можност и 
да спроведуваат бесплатни курсеви за учење на италијански и турски јазик, за сите оние 
кои се амбициозни и заинтересирани да учат нови работи и да се надоградат, исто така 
тие посетуваа настава по македонски јазик.  
Резултати на проектот 
По завршувањето на овој проект се очекува: да биде поттикната креативноста на 
младите, да им се подобрени организациските способности, да им се зголеми 
социјалната вклученост, да им се подобрат навиките за учество. 
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„MAKE ARE NOT WALLS“ 
 

 
Исто така, Mostar Friedensprojekt, партнер на Младински Совет - Прилеп, 
реализираше младинска размена "Make Art Not Walls", којашто се одржа во Бремен, 
Германија, во периодот од 03.11.2021 до 13.11.2021 година, на која што присуствуваа 
6 средношколци од нашиот град кои што се дел од активностите на МСП. 
Цел на размената 
Целта на оваа младинска размена беше разработка на основните поими за радикализација, 
дискриминација, расизам, национализам преку споделување искуства и идеи со примеси 
на уметност, фотосесии, изложба на фотографии и перфоманси.  
Активности на размената 
На Младинската Размена се спроведија активности, како и игри за запознавање, неколку 
мисии кои вклучуваа работа во тим, со цел да се подобрат говорни способности и 
користењето на англискиот јазик на учесниците. Една од задачите на учесниците беше да 
направат истражување за радикализација, дискриминација, расизам и национализам, како 
и подготовка форум театар или кратка глума. По напорните подготовки за глума, секоја 
група изглуми на сцена, а потоа се подготви и за изведба на перформансот во градот. 
Размената вклучуваше и мала прошетка во шума, посета на Übersee музејот исполнет со 
многу историски информации и работи како и  посета на Universum музејот, во кој имаше 
извонредни работи од вселената, природата, технологијата и од областа на биологијата и 
интеркултурна вечер, на која што нашите учесници ја преставија нашата држава преку 
традиционалната храна, облеката, ората и културата на нашиот народ.  
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„НАЦРТ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО И НАЦРТ 

СТРАТЕТИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА 
ВОЛОНТЕРСТВО“ 

 
 
Во Прилеп, во хотелот “Кристал Палас“ Младински културен центар од Битола 
организираше јавна дискусија по нацрт предлогот за измени и дополнувања на 
Законот за волонтерство и Нацрт Стратегијата за промоција и развој на волонтерството 
2021-2025. Претставник на МСП учествуваше на јавната дискусија и даде  придонес 
преку ставови и мислења за подобрување на законот и стратегијата. 
 
Активноста е во рамките на проектот Пат Западен Балкан 6 (ROUTE WB6) – Регионална 
програма за прекугранична размена на волонтери под водство на РИКО, а поддржана 
со фондови на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка. 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 
 

 
„ПОДДРШКА ВО КАРИЕРНО НАСОЧУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ 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. 
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„КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА 
МЛАДИТЕ ВО ПРИЛЕП “ 

 
 
Младински Совет Прилеп беше партнер на проектот „Креирање на кариерна патека во 
согласност со пазарот на труд„ кој што го спроведуваше Коалиција на младински 

организации СЕГА. 
Цел на проектот 
Целта на проектот беше да им се помогне на децата и младите при изборот на 
соодветно образование и занимање, што е чекор поблизу до посакуваната кариера. Тоа 
ќе се постигне преку самопроценка на интересите на децата, нивните способности и 
талент за одредена работа, истражување на образовни и кариерни можности и 
изработка на индивидуален кариерен план.  
Резултати од проектот 

1) Зајакнати вештини за кариерно насочување и советување на стручните служби 
во основните училишта, на семејните социјални работници од центрите за 
социјална заштита и на преставници на невладини организации, 

2) Зајакнати компетенции за вработливост на долгорочно невработени и 
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неактивни млади во ризик (НЕЕТ, корисници на социјална помош), 
3) Зајакнати компетенции на учениците од основните училишта за избор на идна 

професија согласно спроведената методологија за кариерно насочување и 
советување и 

4) Прирачник со алатки и најдобри практики за кариерно советување и 
насочување кој ќе служи како корисна алатка во понатамошната работа на сите 
стручни лица кои ќе работат на ова поле. 
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