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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. 
 
 Младински Волонтерски Сектор  

 
Младинскиот волонтерски сектор е составен од 20 амбициозни средношколци. Секоја учебна година на 
почетокот на септември имаме отворен повик за волонтери. Волонтерите реализираат повеќе активности 
во зависност од нивните желби и потребите на младите во Прилеп. Нивниот начин на работа се заснова 
на методот „од млади до млади“ и „peer to peer“ образование. 
 
 Членство во Младински Совет Прилеп  

 
Младински Совет Прилеп и во 2019 година ја продолжува програмата за членство. За поголем опфат на 
млади луѓе, како и за подобрување на нивниот личен и професионален развој, МСП нуди програма за 
членство на млади луѓе кои се заинтересирани за неформални активности и надоградување на нивните 
знаења и вештини. Придобивките од членството во YCP се следните: 

- Можност за учество на Еразмус меѓународни обуки и младински размени; 
- Можност за учество на семинари и обуки, организирани од МСП и други организации; 
- Шанса за учество и реализација на ЕВС (Европски волонтерски сервис); 
- Можност за учество и волонтирање во програмските активности на МСП (вклучувајќи го и 

младинското онлајн радио Пулс, www.pulseradio.mk); 
- Можност за менторска поддршка од МСПЧ 
- Меѓународна комуникација со ЕВС волонтери и менторство на нивниот јазик; 
- Можност за учество во промотивни активности (дизајн, веб-страница, социјални медиуми); 
- Збогатување на професионалната биографија. 

 
Младинско Интернет Радио 

 
Пулс радио е најодржливиот проект на организацијата, кој има за цел да обезбеди техничка и човечка 
поддршка за младите во нивното унапредување на креативните и новинарските вештини. 
 

 



 

 
Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП 

 
 
 
 

„Проектот е финансиран од ЕУ“                    

 
 
Во периодот мај – декември 2019 година, Младински Совет Прилеп го спроведе проектот Активност 
вклучување на младите во организациските практики на МСП. Проектот се спроведе со поддршка од 
Македонски центар за меѓународна соработка (во продолжение МЦМС), во состав на проектот: 
„Транспарентност и отчетност на граѓанските организации“ финансиран од Европската Унија како дел од 
програмата „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање за граѓански организации“. 
 
Општата цел на нашиот проект беше подобрување на транспарентноста на Младински Совет Прилеп за 
известување за организациските активности. Бидејќи, МСП е организација со долга традиција и нејзината 
тенденција секогаш била да се прилагодува на новите трендови, во рамките на овој проект ги зајакнавме 
капацитетите на МСП за транспарентно известување, а следствено на тоа  ги подобривме нашите 
организациски постигнувања и резултати, станавме поефективни и поатрактивни за донаторите. 
Специфична цел на проектот беше Подобрена комуникација на МСП со младите луѓе во Општина Прилеп 
преку употреба на дигитални комуникациски алатки. Оваа цел ја постигнавме преку обучување на 
вработените и волонтерите на МСП за користење на алатките за транспарентно информирање и на тој 
начин ги зголемивме и подобривме капацитетите на МСП за потранспарентно известување. Следствено 
на тоа, специфичната цел на МСП беше и подобро информирани корисници (волонтери, младински 
работници, училишта и останатите општествени чинители во нашето окружување) за нашата работа и 
активности, која ја постигнавме преку промоција на нашите активности со користење на иновативни 
дигитални алатки кои се покажаа многу успешни при што бројот на нашите следбеници на социјалните 
мрежи се зголеми за 30%, а бројот на локални волонтери во нашата организација се зголеми од 30 на 80 
локални волонтери. 
Со постигнувањето на целите од нашиот проект преку спроведените проектни активности ја постигнавме 
и целта на повикот за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за транспарентно 
работење. Беше реализирана обука за јакнење на капацитетите на МСП (вработени и волонтери), која 
подоцна резултираше со објави на веб страната и другите социјални мрежи со користење на нови, 
иновативни онлајн алатки за информирање (инфографици). Воедно, ги подобривме практиките за 
транспарентно известување, ги зајакнавме нашите капацитети преку обуката за користење на онлајн 
алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати, ја подобривме 
комуникацијата со нашите корисници и нашата целна група и станавме препознатливи за јавноста. Преку 
постигнувањето на целите на нашиот проект, ги постигнавме и целите и очекуваните резултати на 
повикот, при што нашиот позитивен пример и практики очекуваме да се користат и од другите локални 
организации кои беа дел од отворениот ден и промотивниот настан. 
 
 Национална Кампања „Волонтирај! Инспирирај!  

 

  Младински Совет Прилеп зеде активно учество во Националната Кампања „Волонтирај! Инспирирај!“ 
која ја спроведуваше Коалиција на младински организации СЕГА во рамките на 15 годишнина од своето 
постоење. Кампањата имаше за цел да ја подобри опкружувачката околина за волонтирање во нашата 
земја. Преку активностите се влијаеше на подигнување на свеста кај младите за волонтирање преку нивно 
вклучување во конкретни волонтерски локални акции. 
 
 
 
 



 

 
 

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. 
 
Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија 

 
Младински Совет Прилеп е локален партнер на Коалицијата на младински организации СЕГА на 
проектот „Имплементација на правата на децата во Република Македонија“. 
Младински Совет Прилеп е локален координатор на програмата за Детски Правобранител и училишната 
организација за поддршка од проектот „Имплементација на правата на децата во Република Македонија“. 
Програмата за Дете Правобранител беше пилотирана во две основни (ООУ „Климент Охридски“ и ООУ 
„Блаже Конески“) и две средни училишта (СОУ „Ѓорче Петров“ и СОУ Гимназија „Мирче Ацев“) во 
Прилеп, а таму беа избрани четворица Правобранители и седум  заменици Народни Правобранители. 
Целта на оваа програма е да ги промовира правата и обврските на децата, но и да ги заштити и одбрани 
од прекршување, преку работилници, инфо-денови, промотивни материјали и состаноци. Како дел од 
проектот „Имплементација на правата на децата во Република Македонија“, Младински Совет Прилеп 
обезбеди и организациона поддршка во две училишни организации (во ООУ „Климент Охридски“ и СОУ 
„Ѓорче Петров“) преку спроведување работилници за градење капацитети, спроведување на истражување 
на образовните услови во училиштето и спроведување решенија за подобрување на образовните услови. 
Младински совет Прилеп е и локален контакт за Коалиција СЕГА за Интеркултурните размени во Троген, 
Швајцарија, каде 10 основци и средношколци беа на размена во Швајцарија за да дознаат повеќе за 
правата на децата. Во 2019 година имаше 5 размени и 1 летен камп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект: „Креирање на Локална Младинска стратегија во општина Крушево“ 

 
Проектот „Креирање на Локална Младинска стратегија во општина Крушево“го спроведуваше 
Младински Совет Прилеп во периодот од март 2018 година до март 2019 година, во соработка со 
Општина Крушево и Советот на млади во општина Крушево. Проектот беше имплементиран во рамките 
на програмата за мали грантови на проектот: "Граѓанските организации во служба на локалната 
демократија" спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски 
работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската Унија 
преку ИПА 2 инструментот.  
Во периодот од март 2018 година до март 2019 година, Младински Совет Прилеп одржа серија на 
активности со цел мапирање на потребите и проблемите на младите во Општина Крушево, активности за 
воспоставување структура за подготовка на локална младинска стратегија, како и активности за 
утврдување на потребите и можните решенија кои треба да ја сочинуваат содржината на локалната 
младинска стратегија. Целта на овие активности беше креирање на Локална младинска стратегија (ЛМС) 
на Општина Крушево, а спроведувањето на стратегијата ќе придонесе кон подобрување на генералната 
состојба на младите преку зголемено активно учество во политичкиот, социјалниот, економскиот и 



 

културниот живот во локалната заедница.  
Во рамките на овој проект се постигнаа следните резултати: 

- Обезбеден консултативен процес во креирање на Локална Младинска Стратегија во 

општина Крушево. 

- Усвојување на Локална Младинска Стратегија на општина Крушево во Советот на 

Општината 

- Конститутивна средба за формирање на ко-менаџмент тело  

- Креиран Деловник за работа и Мониторинг план за следење на имплементацијата на 

Локалната Младинска стратегија  

 
Спроведени активности во рамките на проектот:  
 
А1. Подготвена е Анализа на потребите на младите во општина Крушево 
Во периодот од мај – август 2018 година, Младински Совет Прилеп, споведе 5 фокус групи во општина 
Крушево и во локалните села со цел мапирање на потребите на младите во оваа општина. Дополнително 
како поддржувачки метод беше споведена и онлајн анкета помеѓу младите во општина Крушево со цел 
да се обезбедат повеќе информации во однос на потребите на младите во општината. Младински Совет 
Прилеп во октомври 2018 ја финализира Анализата на потреби за јавноста како документ што игра клучна 
улога во подготовката на Нацрт текстот за Локалната Младинска Стратегија. Оваа анализа претставува 
јавно достапен документ, во електронска и печатена форма во 100 тираж од примероци, доставени до 
локалните институции на Општина Крушево.  
Анализата покрај тоа што ја постави основата при подготовката на Локалната младинска стратегија, таа 
истовремено ги мери промените и ефектот од спроведувањето на самата стратегија.  
А.2. Подготовка на нацрт текст на Локалната Младинска Стратегија на општина Крушево 
Втората проектна активност „Подготовка нацрт текст на Локална младинска Стратегија“ се спроведе со 
цел изработка на нацрт текст на Локалната Младинска Стратегија, врз основа на подготвената „Анализа 
на потреби на младите од Општина Крушево“. При самиот почеток на оваа активност, Младински Совет 
Прилеп заедно со Локалната Самоуправа на Општина Крушево објави јавен повик за избор на 12 членови 
на работна група. Повикот беше објавен на веб страната од Локалната самоуправа на Општина Крушево 
и социјалните мрежи, додека избраните членови се претставници на Советот на Општина Крушево, 
локалната самоуправа и подрачните министерства, претставници на граѓанскиот сектор, партиски 
подмладоци, ученици и студенти. Проектниот тим беше одговорен за обезбедување логистичка поддршка 
при спроведување на 10 работни средби на кои ќе се изработува нацрт текстот на ЛМС и средба за 
креирање на ко-менаџмент тело за следење на имплементацијата на Локалната Младинска Стратегија во 
Општина Крушево.  
А.3 Булевар на Мислења – Отворен консултативен процес во однос на нацрт верзијата на 
Локалната Младинска Стратегија  
Во периодот од 17ти до 19ти октомври 2018 год. се одржа Булеварот на мислења, како активност која е 
дел од Подготовката на финалната верзија на Локалната Младинска Стратегија на општина Крушево 
Целта на оваа активност беше да се обезбеди отворен консултативен процес за младите од Општина 
Крушево, на кои тие можеа да ги искажат своите мислења и ставови по однос на поставените насоки и 
стратешките цели изведени од претходно одржаните фокус групи со граѓаните. 
Булеварот на Мислења се одржа на 17 и 18 октомври 2018 година во центарот на Крушево каде на 
поставени панели беше изложен тектот од Нацрт стратегијата и младите и граѓаните имаа можност да го 
прочитаат и да напишат свои забелешки во однос на текстот, целите, приоритетните области, 
активностите и др.  
На ден 19.10.2018, Младински Совет Прилеп организира и подвижен булевар на мислења, кој се 
реализира преку две посети на младите во с. Бучин и с. Норово. 
На настанот се обезбеди отворен консултативен процес за младите од Општина Крушево, с. Норово и с. 
Бучин на кој тие можеа да ги искажат своите мислења и ставови по однос на поставените насоки и 
стратешките цели изведени од претходно одржаните фокус групи со граѓаните.        



 

А4. Ревидирање на нацрт текст на Локална Младинска Стратегија врз основа на Булевар на 
мислења  
На последните две средби од работната група се ревидираше текстот од Локалната Младинска Стратегија 
согласно коментарите дадени на Булеварот на мислења од младите и локалните граѓани.  Работната група 
покажува високо ниво на соработка и самоиницијативност во одредувањето на целите за оваа средба. 
А.5. Усвојување на Локална Младинска Стратегија на општина Крушево во Советот на општината  
На 31.10.2018 год. во Општина Крушево беше усвоена Локалната младинска стратегија на Општина 
Крушево и двегодишниот акционен план од страна на Советот на Општина Крушево. Со донесувањето 
на стратегијата се прави значителен чекор напред кон отстварувањето на нејзината цел: зголемување на 
активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во 
локалната заедница. 
Стратегијата е усвоена со времетраење од пет години и во неа се лоцирани клучните приоритети за 
младите луѓе во Општина Крушево.  
А.6. Формирање на ко-менаџмент тело за следење на имлементацијата на Локалната Младинска 
Стратегија 
На 28.12.2018 година, се одржа десеттата работна средба за формирање на ко-менаџмент тело за следење 
на имплементацијата на Стратегијата за млади во општина Крушево. На настанот присуствуваа 
преставници на Локалната Самоуправа од Крушево, преставници на Локалниот Совет на млади, 
преставници на НВО, професори, преставници на средношколски заедници и преставници на Младински 
Совет Прилеп.  
Младински Совет Прилеп во консултација со Локалниот Младински Совет од општина Крушево 
направија листа од номинирани членови кои ќе бидат дел од ко-менаџмент телото и кои се преставници 
на различни институции со цел да имаат допринос во спроведувањето на Локалната младинска стратегија. 
А.7. Финална Конференција 
На 06 декември, 2018 година, се одржа Настан за Промоција на Локалната Младинска Стратегија во кафе 
пицерија Скар, во Крушево. На настанот присуствуваа Градоначалникот на општина крушево Томе 
Христоски, преставници на Локалната самоуправа од Крушево, преставници на Локалниот Совет на 
млади, млади и граѓани на општина Крушево. Програмата на настанот генерално опфати презентација на 
документот Локална Младинска Стратегија, клучните приоритети за младите и идните активности кои 
треба да се превземат. Локалната Младинска стратегија (2019 – 2023) беше официјално усвоена од 
Советот на Општина Крушево на 31.10.2018 година.  
Говорници на конференцијата беа Г-дин Томе Христоски - Градоначаникот на Општина Крушево, Зоран 
Илиески – Претседател на Младински Совет Прилеп, г-ѓа Мариче Тренеска – координатор на проектот, 
г-дин Сотир Габелоски – Лице одговорно за односи со јавност и НВО од општина Крушево и г-дин. Сотир 
Маја – член на Локален Младински Совет од Крушево. На конференцијата присуствуваа 33 учесници.  
А.8. Работилница за креирање на Деловник и мониторинг план на ко-манеџмент телото за 
следење на имплементацијата на Стратегијата за млади во општина Крушево 
На 19 февруари, 2019 година, Младински Совет Прилеп одржа работилница за креирање на Деловник и 
мониторинг план на ко-манеџмент телото за следење на имплементацијата на Стратегијата за млади во 
општина Крушево. Ко-менаџмент телото беше официјално донесено преку Решение за формирање на ко-
менаџмент тело на Локалниот младински Совет во Општина Крушево. На настанот присуствуваа сите 
членови на ко-менаџмент телото. Во текот на работилницата се креираа официјални документи според 
кои ќе работи телото Деловник за работа на ко-менаџмент телото и Матрица за мониторинг и следење на 
имплементацијата на ЛМС. 
 
Проект: Workpetence - Oнлајн алатка за Биланс на компетенции за вработување на млади 

 

 
 
Младински Совет Прилеп го спроведуваше проектот: “Workpetence; Online tool for Competence Balance 
for Youth Employment”, (2017-3-MK01-KA205-04676) во партнерство со Алфа Албона од Хрватска и USB 
од Грција. Проектот беше поддржан од Национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност, во рамките на програмата Еразмус+, Клучна Акција 2, Стратешки партнерства во областа на 



 

младите и се спроведуваш во периодот од 01.03.2018 до 31.08.2019. 
Проектот Workpetence - Oнлајн алатка за Биланс на компетенции за вработување на млади, имаше 
за цел да придонесе младите луѓе да бидат подготвени полесно да се пласираат на пазарот на трудот. 
Целта на проектот беше да се зајакнат компетенциите на младинските работници за поддршка на 
младите при вработување, преку развој и примена на Водич за консултантска и менторска поддршка за 
кариерно советување и воспоставување на дигитална алатка за проценка на потребите за кариерен развој 
на младите. 
Младински Совет Прилеп во партнерство на АЛФА АЛБОНА од Хрватска и USB од Грција ги постигнаа 
следниве резултати: 

• Воспоставен Водич за консултантска и менторска поддршка кариерно насочување 

https://workpetence.eu/guide/ 

• Обезбедена онлајн дигитална алатка за поддршка на младинските работници во областа на 

вработувањето на младите. 

Дополнително, преку проектот беше воспоставена функционална и интерактивна веб-страница 
www.workpetence.eu и беше креирана методологија за онјлајн проценка на компетенциите за 
вработување.  
Овој проект обезбеди директно и ефикасно влијание не само врз младинските работници и 
организациите на учесниците кои беа вклучени во проектот туку и по проектот, влијанието врз младите 
и мултипликаторите ќе биде поголемо. Онлајн алатката обезбеди поддршка за квалитетна експертиза 
обезбедена од младинските работници за младите во NEET ситуација  за проценка на нивните 
компетенции за вработување. Младите луѓе ќе добијаат широк спектар на информации корисни за нив, 
развиени од признати психолози и консултанти за кариера.  
Проектот обезбедува одржливост со практична примена на иновативната дигитална алатка во секторот 
за младински работници како суштинска алатка за консултации и менторство за младите невработени 
лица во нивната проценка на компетенциите за вработливост, одговара на потребите на различни 
организации и младински информативни организации кои работат со младите во групата на НЕЕТ ширум 
Европа. 
Во рамките на проектот беа реализирани следните настани:  

- Транснационален состанок во Прилеп 

Во периодот од 01 – 03.11.2018 година во Прилеп се одржа транснационален координативен состанок во 
Прилеп. На состанокот присуствуваа претставници на партнерските организации од Грција и Хрвтаска. 
На состанокот се разговараше за координација на идните активности, распределба на одговорности и 
наредни чекори за имплементација на проектот. 

- Конференцијата за промоција на „Workpetence - Иновативна дигитална алатка за анализа на 

компетенциите за вработливост на невработените млади лица“  

Младински Совет Прилеп ја организираше Конференцијата за промоција на „Workpetence - Иновативна 
дигитална алатка за анализа на компетенциите за вработливост на невработените млади лица“ на 04 
февруари 2019 година во хотел Континентал, Скопје. На конференцијата беше промовиран Прирачникот 
за Онлајн Кариерно насочување за младински работници како и онлајн платформата Workpetence, 
креирани  во рамките на проектот.  
На настанот учествуваа 60 претставници на локални и национални институции и организации кои работат 
со млади во Македонија, млади како и претставници од истиот профил од Хрватска и Грција. Учесниците 
преку панел дискусии дискутираа за сеопфатноста на алатката, нејзината примена и начини за успешно 
инкорпорирање во секојдневната работа со млади. 

- Завршна конференција во Хрватска  

Завршната конференција на проектот „Workpetence“ беше организирана од страна на партнер 
организацијата Алфа Албона во Лабин, Хрватска на 30.05 2019 година. 
На конференцијата беа промовирани резултатите од проектот Водич за консултантска и менторска 
поддршка кариерно насочување и онлајн дигитална алатка за поддршка на младинските работници во 
областа на вработувањето на младите кои беа креирани во рамките на стратешкото партнерство помеѓу 

https://workpetence.eu/guide/
http://www.workpetence.eu/


 

Младинскиот совет Прилеп, Алфа Албона (Хрватска) и USB (Грција). 
На настанот учествуваа претставници на локални и национални институции и организации кои работат 
со млади луѓе од Хрватска, како и претставници од истиот профил од Македонија и Грција. Учесниците 
преку панел дискусии разговараа за сеопфатноста на алатката, нејзината примена и начините за успешно 
вклучување во секојдневната работа со младите луѓе. 
Преку проектните активности и активностите за пилотирање на онлајн дигиталната алатка беа опфатени 
повеќе од 500 млади луѓе од Р.С.Македонија, Грција и Хрватска кои направија проценка за нивните 
компетенции за вработување за време на спроведувањето на проектот. 
 
  



 

 
 

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. 
 
Стратешки ЕВС “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 2019 година, во проектот беа вклучени четири ЕВС волонтери од Романија, Франција и 
Италија.  
 
Во рамки на проектната активност, волонтерите како поддршка на персоналот во Младински Совет 
Прилеп, реализираа бројни активности со локалните млади од средни и основни училишта. Задачи и 
активности кои беа спроведени во рамки на волонтерската активност од проектот во 2019 се: 
-креирање и спроведување на годишни програми на средношколски организации во Прилеп 
-подготовка на статии и извештаи од активности и ажурирање на веб-страницата на организацијата 
-организација на состаноци, промоции и други социјални настани со локалните млади во Прилеп 
-реализација на работилници од интерес на локалните млади (средношколци и основци) 
 
Во исто време, преку активностите и преку директен контакт со локалното население 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. 
Стратешкиот ЕВС е со времетраење од 3 години, и истиот ќе продолжи и во 2020 година вклучувајќи 
други волонтери од истите земји. 
 
Младинска размена „Welcome To the Hub – Entrepreneurship and Business in Small Urban 
Areas”  

 
Во периодот од 07 до 16 мај 2019 година, Младински Совет Прилеп беше партнер на младинска размена 
во рамки на Еразмус+ програмата. Размената “WELCOME TO THE HUB – entrepreneurship and business 
opportunities in small urban areas” беше во организација на Oden Nehoiu од Романија.  
Младинската размена се реализираше во Сарата Монтеору, Романија а на истата учествуваа 43 учесници, 
од кои 19 млади лица беа со помали можности. Младински Совет Прилеп на младинската размена 
учествуваше со група од пет учесници.  На размената учество зедоа и учесници од Грција, Романија, 
Италија, Шпанија, Литванија, Латвија и Чешка. 
Тема на која се дискутираше за време на младинската размена беше Порастот на невработеноста на 
младите во малите урбани средни, неможноста на младите да иницираат сопствен приватен бизнис како 
и недоволен простор за пристапување на пазарот на трудот. За време на размената младите учесници 
работеа на зголемување на можноста на вработување преку развивање на клучни компетенции потребни 
за пристап на пазарот на трудот. 
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