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1.РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ
Младински образовен форум во 2017 година обезбеди простор за активизам и учење за
средношколците и младите во 8 градови во Македонија (Скопје, Куманово, Тетово, Велес,
Неготино, Прилеп, Битола и Струга) преку водење на Дебатни, Учиме право и Медиа/Арт
клубови со неделни предавања. Во февруари – мај 2017 функцинираа 29 клубови со 280
ученици, а во октомври - декември 34 клубови со 380 членови. Во октомври МОФ поднесе
барање и доби позитивно мислење од Биро за развој на образование и МОН да спроведе
промоција на клубовите во училиштата. Клубовите преку курикулум воден од младински
работници и обучувачи од МОФ ги обучуваа младите за аргументирано изразување, развиваа
критичка мисла, едуцираа за правата и правниот систем и градеа вештини за изразување и
активизам низ алтернативна уметност.
Беше одржана обука за нова генерација дебатни предавачи која успешно ја поминаа 22
средношколци и студенти од 5 градови, како и една обука за нови предавачи по Учиме право
која ја поминаа 24 студенти по право од 10 градови. 14 дебатери учествуваа на 3
интернационални дебатни конференции и настани. Се организираа 9 посети на локални
судови и институции за средношколците подобро да се запознаат со нивната работа, како и
првата Учиме право посета на Собранието на Република Македонија на која 55 средношколци
го посетија законодавниот дом и се запознаа со претседателот и пратеници. Младинската
аматерска тетатарска група Kunstwerkstatt која фунционира во МОФ, конкурираше и беше
примена да настапува на Драмскиот театарски фестивал 2017. Покрај изведбата тие од жирито
ја добија и главната награда односно Гран при на ДАФ 2017 што е огромно охрабрување и
признание за членовите во Медиа/Арт.
МОФ беше буден и активен застапник младите и образованието да бидат приоритет во
политиките. Организацијата и оваа година учествуваше во Берлинскиот процес и по Самитот во
Трст МОФ со ЏЕФ и НМСМ ја организираше конференција „Младинските политики низ
Берлинскиот процес“. На конференцијата во ГЕМ клубот зборуваа младински организации,
директорот на АМС и амбасадорите на земјите носители на Берлинскиот процес пред 50 гости
од домашни и меѓународни организации. Неколку месеци по оваа дебата се одржа првата
јавна расправа во Собранието на РМ за младите и Берлинскиот процес каде учество земаа и
претставници од МОФ. МОФ беше активен во креирањето на Предлог на граѓански
организации за итни демократски реформи 2017 (Blueprint) во областите образование и
млади, граѓанско општество и култура. Оваа година беше стопирано екстерното тестирање,
прашање за кое МОФ во првата година од неговото спроведување поднесе петиција со 26.000
потписи. Организацијата ги следеше и даваше коментари и препораки и во процесите за
реформи на средното и основното образование, креирањето на новиот Закон за високо
образование и Сеопфатната стратегија за образование 2018 – 2025, и одржа средби со повеќе
институции до кои ги достави своите препораки за младинските и образовните политики.
Радио МОФ годинава имаше над 1.000.000 посетители, а новинарите креираа над 4000
прилози. 19 радио емисии одеа на етерот на Радио МОФ со над 3000 преслушувања. Радио
МОФ започна со првиот серијал видео концерти во своето студио со домашни алтернативни
музичари именуван Kicks and Gigs. Тимот на Радио МОФ изготвуваше прилози, стримови и
интензивно ги покриваше протестите и герила акциите, иницијативите за чист воздух,
реформите и проблемите во образованието, младинските политики, нападите и притисоците
врз граѓанското општество и клучните настани во земјата
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2.ДЕБАТНА ПРОГРАМА
2.1.Дебатни клубови
Во рамките на Дебатната програма во периодот јануари – декември 2017 година
функционираа 24 дебатни клубови за средношколци во 10 градови во Македонија, од кои 14
дебатни клубови спроведуваат активности во учебната 2016/2017 година и 10 дебатни клубови
спроведуваа активности во учебната 2017/2018 година.
Подолу е распоредот на клубовите за периодите:
2016/2017
Скопје: 3 почетнички клуба, 1 напреден клуб
Тетово: 1 почетнички клуба, 1 напреден клуб
Велес: 1 почетнички клуб, 1 напреден клуб
Неготино: 1 почетнички клуб
Струга: 1 почетнички клуб
Кратово: 1 почетнички клуб
Дебар: 1 почетнички клуб
Кичево: 1 почетнички клуб
Прилеп : 1 почетнички клуб

2017/2018
Скопје: 5 почетни, 1 напреден
Тетово: 1 почетен
Велес: 1 почетен
Прилеп: 1 почетен
Куманово: 1 почетен

Преку членството во клубови, Дебатната програма цели да им овозможи простор на
средношколците во Македонија каде ќе можат да пракиткуваат слобода на говорење, развој
на критичка мисла и вештини за аргументација и јавно говорење. Со цел да се постигнат
посакуваните резултати Дебатната програма оддржува редовни неделни предавања од страна
на сертифицирани тренери кои самите имаат посетувано дебата минимум две години. На
дебатните тренери во предавањата се вклучени и дебатни асистенти чија задача е да му
помагаат на тренерот во клубот и да стекнат практично искуство во водење дебатен клуб. .
Предавањата се одвиваа на македонски, албански или англиски јазик, а во некои клубови беа
билингвални и се предаваше на два јазици симултано. За време на средбите се предава по
однапред утврден годишен план во World Schools форматот.
Во периодот од јануари до јуни во дебатните клубови се одржуваат теоретски и практични
предавања и вежби од полето на дебата. Покрај предавањата за дебата и аргументација со
цел да се развие критичката мисла кај младите и да се поттикне нивната желба за
дополнително неформално образование се предаваат теми од областа на економија,
човекови права, меѓународни односи и блиска историја. Истите ги држат предавачи, членови
на Младински образовен форум, кои во зависност од потребите на клубот покрај редовните
теоретски предавања организираат и дополнителни средби со дебатерите со цел да им
помогнат да се припремат за турнири каде ќе можат практично да ги применат своите
вештини кои ги стекнале за време на теоретските предавања. Бидејќи дебатната програма е
усогласена со учебната година на средношколците истата нуди редовни активности за своите
членови до средината на месец јуни. Дотогаш покрај практични вежби за време на средбите
беа предавани следните теми:







Основи на јавно говорење 
Развој на ораторски вештини 
Јавна дебата 
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Организација на јавна дебата 

Пред почетокот на учебната година телото на предавачи составено од дебатни тренери и
асистенти донесува годишен курикулум за работата на програмата. Истиот курикулум се
користи на национално ниво во кој се применуваат правилата за дебатирање според World
Schools форматот. Во текот на првото полугодие од учебната година дебатерите во почетните
клубови ги изучуваат следните теми:





















Вовед во дебата 
Формат 
Аргумент 
Видови аргументи 
Поддршка и докази 
Побивање 
Видови побивање 
Улога на говорници 
Тези 
Видови тези 

Целта на предавања е да им овозможи на средношколците да се запознаат со форматот и
основните елементи на копетитивната дебата. Предавањата се исполнети со теорија и
практични вежби кои им овозможуваат на дебатерите да се стекнат со вештини од полето на
аргументација и критичко размислување.

2.2.Дебатни турнири
2.2.1.Национално дебатно првенство
На 5ти и 6ти мај, во просториите на Универзитетот „ФОН“ во Скопје, се одржа Националното
дебатно првенство за средношколци. На овој турнир учествуваа 15 тимови од дебатните
клубови на МОФ на национално ниво, 15 дебатни судии и 5 волонтери - членови на дебатната
програма на Младински образовен форум. Турнирот опфати 4 прелиминарни рунди,
полуфинале и финале. Дополнително, форматот на дебатирање беше World Schools Stylе,
практикуван на меѓународно ниво. Средношколците дебатираа на 2 однапред подготвени тези
и 1 импромпту теза, која беше зададена 45 минути пред почетокот на рундата. Тезите на кои
дебатерите ги судрија своите аргументи гласеа:
"THW limit the development of the artificial intelligence" / „Овој Дом би го ограничил развојот на
вештачка интелигенција“
„TH prefers a prosperous autocracy over a fragile democracy" / „ Овој Дом претпочита напредна
автократија пред нестабилна демократија“
: "THB That graduates of developing countries should work in their native states for a minimum of 3
years" / „ Овој Дом верува дека дипломираните студенти од земјите во развој треба да работат
во нивните матични земји најмалку 3 години“
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Победник на турнирот беше тимот составен од Ана Угрова, Јаков Шаревски и Анастасија
Марковска. Од друга страна, според вкупниот број на индивидуални поени од
прелиминарните рунди, за најдобри тројца говорници беа прогласени: Андријана Пејчиновска,
Јаков Шаревски и Анастасија Марковска.

2.2.2.Турнир на измешани тимови
На 2ри јули, во просториите на МОФ се одржа Турнирот на измешани тимови чија цел е
дебатните тренери, судии и дебатерите од почетните и напредниот клуб на програмата преку
дебата во измешани тимови да споделат дебатни вештини и знења. Низ 4 дебатни рунди, секој
од учесниците на турнирот имаше прилика да дебатира во форматот Британска
Парламентарна дебата и да се запознае со начинот на определување победник во овој
формат. Учествуваа вкупно 8 тима и 4 дебатни судии, а финалето беше проследено од 30тина
дебатери дел од почетните и напредниот дебатен клуб. Тимот кој освои најмногу поени беше
составен од Мартин Божиноски и Јована Маројевиќ. По завршувањето на Турнрот дебатерите
кои оваа година посетувале дебатни предавања ги добија сертификатите за успешно помината
дебатна обука. Оваа активност беше поддржана од Civica Mobilitas.

2.3.Тренинг за тренери
На 16ти и 17ти септември, во просториите на МОФ се одржа тренингот за нови дебатни
тренери, наменет за средношколците кои редовно учествувале во активностите на дебатната
програма на Младински образовен форум во претходните 2 години. Главната цел на тренингот
е обновување на телото на дебатни тренери преку оспособување и вклучување на нови
предавачи со што се зајакнуваат капацитетите на програмата во целост. Во тренингот за
тренери, 6 средношколци беа сертифицирани за дебатни тренери и 18 средношколци добија
препорака за асистент-тренер во клубовите во Скопје, Велес, Тетово, Прилеп и Куманово.
Дводневната обука опфати предавања за World Schools дебатниот формат, методологија за
пренесување на знаење, административно менаџирање на дебатните клубови како и сесија за
етичкиот пристап и однос во релацијата дебатен предавач – дебатер. Како тренери на овој
тренинг земаа учество Соња Митиќ и Петар Ивановски, кои првиот ден од тренингот предаваа
за World School форматот. Во вториот ден од тренингот предаваа Ѓорѓи Димески и Теодора
Столевска - менаџирање на дебатни клубови и методологија за пренесување на знаење.
Дополнително, по завршување на тренингот, учесниците на обуката поминаа процес на
сертифицирање преку подготовка и презентација на концепт-предавање пред Комисијата за
сертифицирање, која беше составена од дебатни тренери со повеќегодишно искуство.

2.4.Национален тренинг за спроведување на истражување и евалуација
На 04ти и 05ти февруари, Младински образовен форум во соработка со Меѓународната
дебатна образовна асоцијација (International Debate Education Association) го организираше
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националниот тренинг за истражување и евалуација, на кој учествуваа повеќе од 30 млади
вклучени во некоја граѓанска организација или неформална група. Обуката им овозможи на
учесниците разработка на видовите на истражување и евалуација на активности кои се дел од
работата на граѓанските организации. Специфично, обуката ги опфати следните теми: типови
на истражувачки алатки, спроведување прашалници, фокус групи и интервјуа, анализа на
податоци и евалуација на резултати. Овој тренинг се одржа во рамки на проектот „From
measurement to learning: Monitoring and evaluation of the effect of debate clubs on debaters”, а е
поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

2.5.Дебатна конференција – Integrated talks
Младински образовен форум во соработка со Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција
во образованието, на 8 и 9 февруари 2017 ја одржа првата дебатна конференција - Integrated
talks. На конференцијата посветена на аргументацијата и меѓукултурната размена учество
земаа 100 средношколци од 10 градови од Македонија. Конференцијата им овозможи на
учесниците да слушаат предавања за: - "Интеркултурен дијалог и културен диверзитет во
Македонија" - одржано од Проф. Маја Мухиќ - "Улогата на младите во развојот на културата,
дебата и медиумите" - одржано од Назим Рашиди - "Како се користи дебата во реалниот
живот" - одржано од МОФ тренери и "Ефективно јавно говорење" - одржано од МОФ тренери
Покрај тренинзите учесниците и тренерите имаа можност да земат учество во Агора дискусија
на тема "Културен диверзитет и младинска соработка во Македонија", на која говореа
Мерсиха Смаиловиќ, Ива Михајловска и Бујар Лума.

2.6.Учество на меѓународни обуки и размени
Во периодот Април-Август 2017, дебатната програма покрај програмските активности кои ги
организира и спроведува согласно курикулумот подготвен со предавачите, оваа година имаше
три дополнителни меѓународни настани на кои учествуваа членови од програмата. Трите
размени се случија во периодот Јули-Август од кои две беа во Чешка – Прага и Микуловице и
третата во Финска, Турку.
2.6.1.Discover Academy, 2017
Локација: Прага, Република
Чешка Период: 23-30 јули 2017
Претставници на МОФ: 4
Интернационалната академија за средношколци – Дискавер (Discover) е традиционално
организирана од Словачката дебатна асоцијација, а ова е втора година по ред во која се
случува интернационалната сесија. Досега беа организирани само словачка и чехо-словачка
сесија. Целта на оваа академија e обезбедување на простор за алтернативно и неформално
образование и простор во кој освен културна ќе се случи и размена на знаења и вештни од
повеќе области – филозофија, политика, поезија, медицина, критичко размислување,
меѓународно право, уметност, технологија и информатика. Младински образовен форум на
Дискавер испрати 2 учесници и 1 предавач и 1 организатор. Бојана Маројевиќ и Еда
Авмедовска од Дебатната програма земаа учество на академијата, Јована Ѓорѓиовска за време
на академијата го предаваше курсот по критичко размислување, додека пак Стефани
Спировска беше дел од организацискиот тим на настанот.
2.6.2.Verbattle @ Muna, Република Чешка
Локација: Микуловице, Република Чешка
Период: 20-30 август 2017 Претставници
на МОФ: 8
На дебатната академија Verbattle @ Muna која се одржа од 20ти до 30ти август 2017 година во
Микуловице, организирана од Чешката дебатна асоцијација, МОФ испрати вкупно 8
претставници. Покрај дебатери и дебатни тренери од МОФ, на академијата беа присутни и
претставници од Белорусија (Novyi Klub Obshecheniya), Италија (Vedogiovane Societa
Cooperativa Sociale) и Република Чешка (Česká debatní společnost). Целта на оваа дебатна
академија е зајакнување на меѓукултурниот дијалог помеѓу младите, зголемување на
критичкото размислување, зголемување на свеста и почитувањето на демократски вредности
и зајакнување на општествената одговорност.
Академијата се состоеше од сет на работилници за логика, дебата, јавно говорење и
презентациски вештини, граѓанско новинарство и останати меки вештини. Двата најдобро
рангирани дебатни тимови на национално ниво беа претставниците на МОФ на оваа
академија. Јаков Шаревски, Кристијан Самарџиски, Ања Дамеска, Теа Вељковиќ, Анастасија
Марковска и Ана Угрова имаа прилика да ги надградат нивните познавања од областа на
дебата и меки вештини како и да дебатираат на мини-турнирот на крајот на академијата.
Дополнително, дебатните тренери Марко Ѓорѓиев И Ѓорѓи Димески учествуваа на оваа
Академија во својство на предавачи на предвидените содржини од областа на средношколска
дебата.

8

2.6.4.IDEA Debate exchange
Локација: Турку, Финска
Период: 21-28 август 2017
Претставници на МОФ: 2

Младински образовен форум како дел од Интернационалната дебатна образовна асоцијација
оваа година испрати 2 свои претставници на дебатната размена организирана во Турку,
Финска. Целта на овие размени кои ги организира ИДЕА е пренесување на дебатни познавања
и методологии помеѓу членките организации во асоцијацијата. Оваа година фокусот беше
ставен на менторирање и водење дебатни клубови, организација и водење на настан, како и
дополнителна активност: мини дебатен турнир во студентски дебатен формат. Мишко
Мишковски и Давид Христов - членови на дебатната програма, беа претставниците на МОФ.
Покрај слушањето на организираните тренинзи и следењето на програмата креирана од
страна на организаторот, учесниците на овој настан добиваат прилика да одржат своја кратка
работилница/предавање на тема која им е блиска, како и да учествуваат на дебатниот турнир
на крајот од размената, во улога на дебатер, организатор или дебатен судија.
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3.УЧИМЕ ПРАВО

3.1.Учиме право клубови
Во рамките на Учиме право програма во периодот јануари – декември 2017 година
функционираа 30 учиме право клубови за средношколци во 6 градови во Македонија, од кои
12 клубови спроведуваат активности во учебната 2016/2017 година и 18 клубови спроведуваа
активности во учебната 2017/2018 година.
Подолу е распоредот на клубови за периодите:
2016/2017
Скопје: 4 почетнички клуба
Тетово: 2 почетнички клуба
Велес: 1 почетнички клуб, 1 напреден клуб
Струга: 1 почетнички клуб
Куманово: 1 почетнички клуб
Битола: 1 почетнички клуб, 1 напреден клуб

2017/2018
Скопје: 6 почетни клуба, 2 напредни клуба
Тетово: 3 почетни клуба, 1 напреден клуб
Велес: 1 почетен клуб
Куманово: 1 почетен клуб, 1 напреден клуб
Струга: 1 почетен клуб
Битола: 1 почетен клуб, 1 напреден клуб

Секој од клубовите остварува средби на неделно ниво, согласно годишната програма и план за
предавање на лекциите, креирани и утврдени од страна на телото на предавачи на програмата
Учиме Право. Предавањата во клубовите се одвиваат на македонски и албански јазик.
Во почетните Учиме право клубови беа одржани предавања на следниве теми:
















Право, морал, обичај; 
Демократија, нејзините видови и облици на владеење; 
Слобода на изразување и слобода на медиуми; 
Говор на омраза (вклучително и на интернет); 
Криминал од омраза; 
Законодавна власт (Собрание на Република Македонија); 



Извршна власт (Влада на Република Македонија и Претседател на Република
Македонија); 
Судска власт (основен, Апелационен, Врховен + Управен и Виш Управен суд); 
Устав и Уставен суд; 




Покрај почетните, во следниве градови постоеја и напредни клубови за оние кои веќе ја
поминале почетната програма во Учиме право клубовите на МОФ. Во овој период, со
предвидениот курикулум за оваа учебна година беа опфатени следниве теми и области:












Што претставуваат меѓународното право и меѓународните односи?; 
Субјекти на меѓународното право; 
Меѓународен договор; 
Санкции на меѓународното право; 
Универзална Декларација за правата на човекот; 



Меѓународен пакт за граѓански и политички права и Меѓународен пакт за економски,
социјални и културни права; 
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Меѓународно воено право – мирно решавање на спорови и решавање на спорови со
принуда (реторзии, репресалии, поим за војна); 



Меѓународно хуманитарно право – Четирите Женевски конвенции и трите додатни
Протоколи; 
Основи на меѓународното приватно право; 
Државјанството и неговите правни особености; 





Правна положба на странците и нивното стапување во приватно-правните односи
(семејни и наследни односи); 



Правна положба на странците и нивното стапување во приватно-правните односи
(облигациони и работни односи). 

3.2.Посети на институции, симулации, обуки
3.2.1 Симулација на главна расправа од граѓанска постапка
Симулацијата на главна расправа од граѓанска постапка се одржа според случајот „Клевета“ се
одржа на 25.02.2017. Во својство на адвокат на одбраната се јави Ристо Савески, застапник на
тужителот Марко Видачек, вешто лице – Сашка Богоевска, судии Мелани Савеска и Јован
Илиевски, додека пак во улога на тужител беше Ивана Угриновска. Во својство на тужен беше
определена Симона Србиновска и во улога на уште еден судија беше Мартина Костеска.
Учесниците беа одлично подготвени и правилно ги применија претходно стекнатите знаења.
Симулацијата резултираше со одлука од Судскиот совет во корист на тужениот заради заштита
на неговата слобода на изразување.
3.2.2.Посета на канцеларија на Народниот правобранител
На 24.02.2017 Учениците посетувајќи ја канцеларијата на Народниот правобранител од Тетово
имаа можност одблизу да се запознаат со неговата работа. Народниот правобранител започна
со законското дефинирање на оваа установа и надлежностите кои тој ги има според законот,
потоа следеше и запознавање со организационата структура. Учениците дознаа повеќе за
работата на Народниот правобранител преку примери и случаи од секојдневната практика.
Исто така тие извршија увид на претставка, документација од архивата како деловодната
книга, приемната книга, печатот и штембилот кои ги користи Народниот правобранител. Потоа
на учениците им беше детално објаснето како се постапува во одредени случаи и примери со
кои тој се соочува во секојдневната пракса како претставките на граѓаните против
радиодифузната такса, проблемите со правосудството, министерствата, локалната самоуправа,
СВР Тетово итн. Кон крајот на посетата учениците поставуваа прашања во врска со нивните
права и проблеми, особено со екстерното тестирање за кои добија соодветен одговор.
Посетата заврши со разгледување на просториите и добивање на прирачник за
дискриминација и законските одредби кои ја уредуваат работата на Народниот
правобранител.
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3.2.3.Посета на Собрание на Република Македонија
Со посета на Собранието на Република Македонија на 27-ми декември 2017, програмата
Учиме право на МОФ ја реализираше последната планирана активност за ова полугодие. Група
од 55 средношколци, членови на скопските Учиме право клубови се запозна со историјатот на
Собранието, надлежностите и начинот на кој функционира институцијата. Групата имаше
средба со Претседателот на Собранието на Република Македонија г-дин Талат Џафери, а имаа
можност да слушнат и претставување на пратеничките Мира Стојчевска и Ивана Туфегчиќ и да
поразговараат со нив. Преку ваквите активности учениците се доближуваат до институциите и
нивната работа.

3.2.4.Посета на основен суд во Куманово
На 27.12.2017 дел од членовите во почетниот Учиме право клуб во рамки на програмските
активности беа на посета на Основниот суд во Куманово, како трет по големина во Република
Македонија. Учениците беа пречекани од страна на претседателката на судот, судијката
Снежана Манев. Тие имаа можност да се запознаат со работата на судот, со неговиот делокруг
на работа, како и тоа како изгледа еден работен ден на судијата.Во рамки на оваа посета,
членовите на клубовите присуствуваа на судски спор во рамки на граѓанската материја при
судијката Марија Скалова.

3.2.5.Предновогодишен настан
На 28.12.2017 година (четврток) во просториите на Канцеларијата за млади на општина Центар
се одржа традиционалниот квиз за проверка на знаењата на членовите на скопските почетни и
напредни Учиме право клубови. 30-тина средношколци - членови на клубовите се поделија во
мешани тимови и ги одговараа поставените прашања во пет категории: „Учиме право“, „Општа
култура“, „Како беше текстот?“, „Гатанки“ и „Учиме право 2“. Покрај утврдувањето на
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стекнатите знаења од првото полугодие, членовите се дружеа меѓусебе и ги запознаа
членовите на останатите клубови, како и дел од предавачите и асистентите кои ги водат овие
клубови.

3.3.Обука за нови предавачи
На 11 и 12 ноември (сабота и недела) во просториите на Канцеларија за млади на општина
Центар се одржа обуката за нови предавачи по Учиме право. На оваа обука учество земаа 24
учесници од Скопје, Куманово, Тетово, Гевгелија, Богданци, Неготино, Дојран, Битола, Прилеп
и Велес.
За оваа цел, Младински образовен форум распиша јавен повик на кој учесниците беа избрани
врз основа на поднесена апликација која се состоеше од кратка биографија, мотивационо
писмо, како и пополнување на формулар со дополнителни прашања. Обуката започна со
поздравно обраќање и претставување на Учиме право и Младински образовен форум од
страна на координаторот на програмата Учиме право Димитар Низамовски и претседателката
на МОФ Стефани Спировска. Обуката започна со сесијата за елементи на добра лекција и
методологија на програмата Учиме право којашто ја презентираше Кристина Митрова, додека
пак, за интерактивните методи и техники кои можат да се користат во рамките на
неформалното образование зборуваа Ивана Петковска и Лејла Тутиќ. Димитар Ванчов и Елена
Котевска демонстрираа предавање, односно како треба да изгледа едно предавање по Учиме
право. За време на последната сесија учесниците беа поделени во 5 групи каде што имаа
можност да спремат по едно предавање по Учиме право, притоа користејќи методи и техники
коишто се карактеристични за неформалното образование, и следниот ден да ги презентираат
своите лекции пред другите членови на телото на предавачи. Вториот ден од обуката сите
групи ги презентираа своите лекции и истите добиваа повратни коментари и забелешки од
страна на поискусните предавачи и членови на МОФ во насока на подобрување на нивното
предавање. Настанот заврши со доделување на сертификати на присутните за успешно
помината овука за нови предавачи по Учиме право, а наскоро ќе се одржи и првиот состанок
на кој предавачите ќе се распределат по клубовите во Скопје и останатите градови во кои
функционира програмата.
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3.4.Симулацијата „Не дискриминирај!“ во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови
права на Република Македонија
На 23.11.2017 (четврток) со почеток во 17:30 часот во Кино Култура се одржа симулација на
судење за случај на дискриминација во образование по основ на попреченост, наречен „Не
дискриминирај!“. Симулацијата беше организирана од страна на Хелсиншкиот комитет за
човекови права во Република Македонија и Младински образовен форум со поддршка од
Британската амбасада во Македонија. 13 ученици од програмата Учиме право се ставија во
улоги на судии, адвокати, сведоци и странки со цел да ја запознаат јавноста со
дискриминацијата и механизмите за заштита, како и да го доближат до присутните процесот
на судење и одлучување во вакви случаи.
Предавачи од телото на предавачи по Учиме право работеа на случајот со средношколците и
заедно ги подготвуваа нивните искази, доказни средства, аргументи и побивања.
Симулацијата на судење е една од најинтересните, но и најкорисни алатки за изучување на
постапките од казнената и граѓанската материја, а со донесувањето на пресудата, беше
испратена порака до присутните, но и до јавноста која имаше прилика да го следи видеопреносот во живо дека правото на еднаков пристап до образование е едно од основните
човекови права и во ниту еден случај не смее да се толерира каква било форма на
дискриминација
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4.ПРОГРАМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ АНАЛИЗА И КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ И ОБРАЗОВНИ
ПОЛИТИКИ

4.1.Средно образование
Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики во текот
на 2017та година работеше на подобрување на образовните политики и пороцеси во рамките
на средното образование. Креираше препораки за средното образование кои се во насока на
ревидирање и анализа на политиките кои се спроведуваа до сега, креирање на работни групи
и отворање на широки расправи за поважните закони и документи (Закон за средно
образование, Законот за Академија на наставници, Стратегија за образование). Поголемата
вклученост на средношколците во процесите на одлучување, и давање можност да се
организираат и да ги застапуваат своите права и интереси остануваат едни од приоритетните
прашања.
Преку проектот „Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Република
Македонија“ во соработка со Коалиција на младински организации СЕГА и Првата детска
амбасада Меѓаши, МОФ работеше на креирање на измена на законот за средно образование
во делот на средношколското организирање и учество. Во Месеците јуни, јули и август се
работеше заедно со претставник од Министерството за образование и наука и правен експерт
на креирање на законска измена кој ќе го вклучи средношколското организирање и учество во
рамките на Законот за средно образование. Предлог измените беа доставени до
Министерството за образование и наука, со цел имплементирање во измените на Законот за
средно образование.

4.2.Високо образование
МОФ повеќе години ги следи промените кои се случуваат во високото образование и се
вклучува во процесите за подобрување на истото. Како главен приоритет произлезен
организациските состаноци во делот со високото образование е отворање на широка дискусија
и формирање на работни групи за ревидирање на Законот за високо образование. МОФ се
застапуваше за промена на моделот на студентско организирање и зголемување на
ингеренциите на студентскиот превобранител во насока на унапредување на студентските
права, отворање на работни групи, јавни расправи и дискусиии за промена и ревидирање на
Законте (за високо образование и студентски стандард), ревидирање на програмите на
универзитетите и документите кои се однесуваат на студентите. Моф во текот на 2017 активно
се вклучи во процесот на измени и дополнување на Законот за високо образование преку
спроведување на јавни консултации за модел на студентско организирање во четири
универзитетски градови: Скопје, Тетово, Битола и Штип. Препораките од јавните консултации
беа сумирани и презентирани на тркалезна маса на која присуствуваше и министерката за
образование и наука и истите беа испратени до надлежното министерство за да бидат
вклучени во измените на Законот за високо образование.
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4.2.1.Јавна расправа за Стратегија за образование
На покана на Комисијата за образование, наука и спорт во рамките на Собранието на
Република Македонија, Младински образовен форум зеде учество во јавната расправа на
тема: „Сеопфатна стратегија за образованието за 2018 – 2025 година (нацрт)“.
На оваа јавна расправа беа поканети и присуствуваа претставници на Министерството за
образование и наука, јавните универзитети, синдикалните организации од областа на
образованието, претставници на студентите и на граѓанските организации чие поле на интерес
е образовната сфера и на проектните одделенија на меѓународните организации со седиште
во Република Македонија.
Нацрт-стратегијата ја презентираше министерката за образование и наука проф. д-р Рената
Дескоска која истакна дека се работи за документ изработен со финансиска и техничка помош
од страна на Европската Унија.
Се работи за стратешки документ кој во наредниот период, до 2025 година, ќе биде основа за
реформските процеси во областа на образованието.
Во дискусијата, МОФ преку својот претставник Димитар Низамовски ги презентираше своите
конструктивни забелешки, предлози и мислења кои треба да се имаат предвид при
изработката на финалната верзија на оваа стратегија, со особен акцент на деловите за средно
и високо образование.

4.2.2.Средби со претставници на студентски домови
Младински образовен форум, наиде на отвореност од страна на директорот на Студентски дом
Скопје (Студентските домови Кузман Јосифовски Питу, Гоце Делчев и Стив Наумов ) кој покажа
отвореност за заедничко спроведување на активности. За креирање на зеднички активности се
одржаа два состанока со директорот Атанас Бочев и еден состанок со студенти – станари во
домовите. Студентите укажаа на проблемите кои ги имаат во секојдневното живеење во
домовите, потреби и идеи за заеднички активности меѓу МОФ и студентите од домовите.
Активностите ќе се спроведуваат во текот на 2018та година.
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4.3.Младински политики
Младински образовен форум се застапува за демократизација и унапредување на
младинските политики, процес во кој неопходно е да бидат вклучени и младинските
организации. Како еден од приоритетите сопред МОФ е ревидирањето на националната
сратегија за млади и носење на нов акциски план, е ревидирање на Законот за волонтерство и
измена на истиот во насока на подобрување на условите за остварување на волонтерскиот
ангажман.
МОФ од самиот почеток го следи Берлинскиот процес и е вклучен во целиот процес на РИКО
во Македонија. Како член на Националниот младински совет, во соработка со Агенцијата за
Млади и спорт првзема низа чекори за евалуација и мониторинг на целиот процес во
Република Македонија. Првично се направи увид увид во документите поврзани со изборот на
младински претставник во Управниот одбор за Регионалната канцеларија за младинска
соработка (РИКО) за Западен Балкан кој се одржуваше во периодот од јули до октомври 2016.
Врз основа на увидот се направи евалуација на целиот процес каде што се увидоа низа на
нерагуларности.
Дополнително МОФ учествува на редовни состаноци со дирекорот на Агенцијата за млади и
спорт каде што се договараат следните чекори околу претставниците на РИКО. На последната
средба конкретно се договорени два модели за избирање на нов претставник на РИКО и
организација на меѓународна конференција за РИКО на крајот на месец октомври.

4.3.1.Учество на јавна расправа во собрание за РИКО
На 15.09.2017 година во Собрание на Република Македонија се случи јавна расправа при
комисијата за Евро-Атлански интеграции. МОФ имаше две свои претставнички на јавната
расправа, Дона Костуранова и Александра Филипова.Темата на оваа јавна расправа беше
младинската компонента на Берлинскиот процес односно Регионалната канцеларија за
младинска соработка на Западен Балкан. На расправата присуствуваа претставници на
младински организации кои земаа учесто преку збор. По завршувањето на расправата,
комисијата за евро-атлански интеграции изгласа заклучок со кој и во иднина ќе го следи
Берлинскиот процес, активно ќе учестува и ќе се залага за воспоставување, функционирање и
унапредување на Регионалната канцеларија за младинска соработка.
Во овој период, младинскиот претставник на Македонија во Управниот одбор на РИКО беше
разрешен поради нелегитимен и нетранспарентен процес кој аргументирано и преку извештаи
беше презентиран пред Агенцијата за млади и спорт. МОФ како организација помогна во
изготвувањето на извештаите и во застапувањето за разрешување, а сега и во иднина ќе
помага во спроведување на нов инклузивен процес со цел избор на легитимен претставник на
младите.
МОФ преку својот претставник Александра Филипова учествуваше на регионален состанок на
РИКО со истражувачи од сите западно-балкански земји, одржан во Берлин, првата недела од
декември. На состанокот се изработи SWOT анализа за регионалната канцеларија, но и SWOT
анализа за истражувачкиот дел од оваа канцеларија. Овие анализи ќе бидат употребени за
креирање на тригодишен стратешки план за работа на Регионалната канцеларија за младинска
соработка на Западен Балкан.
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Дополнително МОФ учествуваше на редовни состаноци со дирекорот на Агенцијата за млади и
спорт каде што се договараат следните чекори околу претставниците на РИКО. На последната
средба конкретно се договорени два модели за избирање на нов претставник на РИКО и
организација на меѓународна конференција за РИКО на крајот на месец октомври.

4.3.2.Конференција – регионална канцеларија за младинска соработка
Со цел да се искористи медиумската и политичката видливост на политичкиот самит во Трст
како и да се презентираат аргументите за поништувањето на назначувањето на младинскиот
претставник за РИКО, МОФ заедно со ЏЕФ Македонија и Националниот младински совет
организираше коференција под името Патоказ за младинските приоритети каде се зборуваше
за младинските прашања, регионалната соработка и младите во Берлинскиот процес.
Конференцијата се одржа на 18 јули во ГЕМ клубот, а на неа присуствуваа 50 претставници на
невладини организации, институции и меѓународни организации.
Говорниците беа:















Н.Е. г-ѓа Кристине Д. Алтхаузер, Амбасадорка – Германската амбасада во Македонија; 
Н.Е. г-дин Кристијан Тимониер, Амбасадор – Француска амбасада во Македонија; 
Дарко Каевски, Директор – в.д. Директор на Агенција за млади и спорт; 
Блажен Малески, Претседател – Национален младински совет на Македонија; 
Ивана Туфегџиќ, Пратеничка – Собрание на Република Македонија; 



Дона Костуранова, Извршна директорка – Младински образовен форум; учесничка на
Форумот за граѓанско општество во Трст; 



Владимир Ѓоргиевски, Координатор
конференција во Трст; 



Анелија Митрова, Координатор – Младински сојуз – Крушево; учесничка на младинска
конференција во Трст. 



Препораките од конференцијата беа споделени и со раководството на РИКО, додека
истата беше медиумски покриена и од неа беа продуцирани 2 видеа. 

–

ЦЕД Теарце;

учесник

на младинска

4.3.3.Учество и промоција на Блупринт 2017
МОФ како организација ја препознава важноста на консолиран и кооридниран пристап на
граѓанските организации кон институциите. Од тие причини организацијата иницираше
организирање на продолжување на процесот на Блупринтот, односно одржување на
последователен форум. На самиот форум организиран во јули, МОФ се јави како учесник во
областите „образование и младински политики“, „граѓанско општество“ и „култура“. МОФ
беше и партнер на ФООМ во организација на брифингот за медиуми за обраозование и млади,
каде покрај Сузана Пецаковска од ФООМ говорник беше и Александра Филипова од МОФ.

4.4.Остварени средби со државни институции
4.4.1.Состаноци Агенција за Млади и Спорт
На 31.07.2017 претставници на МОФ имаа средба со директорот на Агенцијата за млади и
спорт, на која се разгледаа потенцијалните соработки и беше презентира тековниот проект за
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Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт. Претставници на
МОФ одат на месечни состаноци кои АМС ги свикува со сите заинтересирани членки за НМС.

4.4.2.Министерство за образование и наука
Претставници на МОФ остварија средба со шефот на кабинетот на министерката за
образование и наука за да се разгледат опциите за идни соработки и да се определи во која
насока би се движела соработката. Во текот на месец Октомври е закажан состанок и со
Министерката, со цел официјализирање на соработката.
4.4.3.Собрание на Република Македонија
На 26.09.2017 МОФ оствари средба со Претседателот на собранието на РМ - Талат Џафери.
Состанокоте имаше за цел да постави основа за соработка помеѓу институцијата и програмите
на МОФ.

4.4.4.Биро за развој на образование
Состанок со дикекторот (Ризван Бела) и заменик дикректорот (Ванчо Петрушевски) на Бирото
за развој во образованието се оствари со цел презентирање на работата на МОФ и
поднесување барање за дозвола за влез во училиштата за да се направи презентација на
отворените повици за нови членови во програмите на МОФ.

4.4.5.Агенција за соработка меѓу заеднинците
Состанок и беше остварен и со Агенција за Соработка меѓу заедниците. На состанокот беа
присутни Џељал Хочиќ (кој е заменик директор), Илхан Рахман (директор) и претставници на
МОФ.

4.5.Други активности
4.5.1.Штанд на саем за образование и кариера
Во периодот од 6 до 9 април на траењето на Саемот за образование и кариера дел од
членовите на програмите на МОФ ги промовираа активностите кои се спроведуваат како дел
од годишните програми во организацијата. Целта на оваа активност беше зголемување на
видливоста и промоција на активностите на организацијатa како важни и потребни за младите
во нашето општество и опкружување. Посетителите имаа шанса да се запознаат со начините на
спроведување на програмите и принципот на кој функционира неформалното образование
спроведено од МОФ. Покрај запознавањето со активностите и дел од промотивните
материјали, публикации кои беа на штандот, посетителите имаа шанса директно да се
зачленат во некоја од програмите која соодветствува со нивните полиња на образование и
интерес.

19

4.5.2.Воспоставување коалиции кои ќе учествуваат во развој на локални и
национални политики поврзани со млади и мониторинг на нивната
имплементација
Младински образовен форум во периодот април-септември 2017та година, работеше на
креирање на препораки за млади и образование, како и издвојување на приоритетните
реформи кои треба да се направат од страна на новата влада на Република Македонија. Во
тековните месеци низ повеќе состаноци се издвоија политики и реформи во три области:
средно образование, високо образование и младински политики.

4.5.3.Студиска посета со студенти од Косово
Во текот на декември, МОФ организираше студиска посета на студенти и претставници на
организацијата ОРКА од Косово. Студиската посета вклучуваше состаноци на студентите со
МОФ, каде што беа презентирани активностите на двете организации, областите на делување
и можностите за взаемно мрежување и заедничко работење во иднина. Дополнително беа
организирани средби со ЕЛСА - организација на студенти по право, Националниот младински
совет на Македонија и студенти од Студентски пленум. Студентите, претставниците на ОРКА на
студиската посета се запознаа со начнот на работење и тековните активности на ЕЛСА и НМСМ.
Студентите од Студентски пленум го пренесоа нивното искуство за неформално студентско
организирање, случувањата во периодот кога пленумот беше најактивен како и сите акции кои
ги имаат превземено студентите од Студентски плнум.

4.5.4.Коментари на сеопфатна стратегија за образование
Министерството за образование и наука изработи нацрт верзија на Сеопфатна стратегија за
образование, за која транспарентно побара од сите заинтересирани субјекти да дадат свој
придонес кон унапредување и финализација на овој стратешки документ, преку доставување
на коментари, насоки и сугестии. Младински образовен форум како младинска организација
која повеќе години работи кон подобрување на образовниот процес испрати низа коментари и
сугестии за сите области вклучени во Стратегијата. Организацијата спроведе внатрешни
консултации со членството за креирање на препораки кои ги испрати до Министерството.
Своите препораки МОФ ги презентираше и преку свој претставник – Димитар Низамовски на
јавната расправа за сеопфатна стратегија за образование одржана од Комисијата за
образование, наука и спорт на Собранието на Република Македонија на 10-ти ноември

4.6.Настани
4.6.1.Станица студентска
Младински образовен форум (МОФ), по петти пат организираше целодневениот студентски
настан „Станица: Студентска“, со цел поттикнување на студентскитот активизам, поголема
ангажираност и вмрежување на студентските организации. На настанот му претходеше
координативен состанок со младинските и студентските организации за презентација на
целите на настанот и заедничко креирање на агендата на Станица Студентска 5.0.
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Оваа година Станица Студентска 5.0 се одржа во Јавна соба. Активностите течеа паралелно во
неколку простории, во текот на целито ден. Саемот на студентски и младински организации
беше место каде што повеќе од 20 организации ги промовираа своите активности, а дел од нив
одржаа и едукaтивни предавања и работилници на теми од физика, биологија, волонтерство,
практиканство, психологија, право, уметност. Предавањата кои се одржаа беа актуелни за
студентите од сите факултети и истите беа одржани од професори, студенти и членови на
младинските организации. Седумте предавања застапени на Станица Студентска содржеа теми
кои не се застапени во формалнотото образование но сепак беа податливи и корисни за
студентите. Работилниците водени од младинските организации имаа за цел да пренесат
знаење но и искуство и вештини кои ќе им ќе им користат на студентите. Медиа хабот во текот
на целиот ден работеше во склоп на „Станица Студентска 5.0“ , што претставуваше заедничка
редакција на млади новинари, водена од Радио МОФ. Оваа редакција го следеше текот на
настанот , известуваше за програмата и правеше интервјуа со предавачите и членовите на
организациите. Овогодинешната „Станица Студентска 5.0“ покрај новите и актуелни теми на
предавањата и работилниците, беше дополнета и со чил зона, каде поситеителите имаа
можност да играат конзолски и борд игри кои не се многу актуелни меѓу младите.

Настанот кој се состоеше од саем на студентски организаци, 7 предавања, 5 работилници, чил
зона и медиа хаб беше посетен од 200 студенти. Програмата беше следна:

  Саем на студентски организации 
















„Мистериозниот предатор во македонските шуми“ – Истражувачко друштво на
студенти биолози 



„Урфашизам“ – Маја Стефановиќ и Зоја Бузаловска, професорки на Факултет за
драмски уметности 



„Стрес: Техники за справување со стрес“ – Здружение на студенти по психологија
„Психеско“ 
„SciFiScience“ – Друштво на студенти физичари 
„Спречување и справување со тероризам“ - Ивана Петковска, Учиме право, МОФ 








Предавања:



„Подем на радикална десница во Европа“ – Марко Кртолица, соработник на
Правен факултет „Јустинијан Први “ – Скопје 



„Регулација на интернет“ – Драги Рашковски, професор на Правен факултет
„Јустинијан Први“ – Скопје 


Работилници:

21











 







„How to have the BEST time of your life? (есенски курсеви надвор од Македонија за
студенти на УКИМ)“ – БЕСТ Скопје 
Работилница за насилство, врски и односи – Х.Е.Р.А. 
Меѓународни можности за млади (пракса, волонтерство, апликации) – Национален
младински совет на Македонија 
„Crowdfunding“ – LEAD (Иван Јованов и Илија Станковски) 


Чил зона со борд и конзолни игри

Медиа хаб: Здружена редакција: работилница со новинари од Радио МОФ



4.6.3. Дебата за средношколско организирање и учество
На 26 декември во просториите на Јавна соба се одржа дебата за средношколско
организирање и учество, тезата гласеше: „Овој дом верува дека средношколското
организирање (не)гарантира унапредување на образовниот процес“ во рамки на проектот
„Имплементација на Конвенцијата на правата на детето“. Активноста беше спроведена во
рамките на проектот кој го спроведуваат Младински образовен форум, со партнерските
организации Коалиција на младински организации СЕГА и Првата детска амбасада во светот
Меѓаши.
На овој настан кој беше посетен од страна на 40-тина гости, дебатираа Тамара Илиоска,
Михаил Насковски, Ана Угрова и Јаков Шаревски. Тие изнесоа ставови и аргументи во однос на
поставената теза. По завршувањето на дебатата, имаше простор за прашања и дополнителна
дискусија од страна на публиката. Целта на овој настан беше средношколците да се
информираат за средношколското организирање, како и да се соберат мислења и ставови во
поглед на оваа тема, а и за тоа како организираното средношколско учество ќе влијае на
образовниот процес во целина.
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5.МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ
5.1.Медиа/Арт клубови
Во рамките на програмата Младински активизам во периодот јануари – декември 2017 година
функционираа 6 Медиа/Арт клубови за средношколци во 5 градови во Македонија.
Следејќи ја работата од претходниот период, клубовите продолжија со работа на модулите
кои ги имаа започнато во 2016. Програмата Младински активизам како и претходно, така и во
овој период вбројуваше 6 активни Медиа/Арт клубови од кои 2 во Скопје и по еден во Велес,
Неготино, Струга и Тетово во првата половина од 2017 година. Во втората половина, има 3
клуба во Скопје и по еден во Велес, Струга и Тетово. На почетокот на октомври се одржа
годишната координативна средба на која беше договорен курикулумот на работа, областите и
алатките кои ќе се користат, се изработија и одобрија модули за работа и се работеше со
новите асистент-координатори на клубовите. Во овој период се случи и регрутација, која беше
успешна и го обнови членството во сите клубови.

5.1.1.Медиа/Арт Скопје
Во периодот февруари-април Медиа/Арт групата работи на модулот видео перформанс.
Предавањата опфаќаат изучување на техниките на изработка на видеа и основите на
перформанс и актерска игра. Во месец април групата започна со снимање на видео
перформансите. Како финален продукт од работилницата се очекуваат 4 видео перформанси.
Предавањата ги водеше Дени Стојанов- дипломиран актер на Факултетот за драмски
уметности. Во месец мај беше финализирано снимањето на видео перформансите и се
работеше на нивно монтирање и обработка. Бројот на членови кои работеа на модулот „Видео
перформанс“ е 12. Во текот на месец јуни, 8 од членовите на Медиа/Арт групата работеа на
модулот „Фанзини“. Предавањата опфаќаа изучување на техниките на изработка на фанзини,
како и различните видови на фанзини. Работилницата ја водеше Марија Треневска. Медиа/Арт
групата во периодот април – септември брои вкупно 15 членови.
Во периодот октомври – декември 2017 Медиа/Арт групата работеше на модулот „Шемите во
дизајнот“ во кој се опфатени работилници од областа на дизајнот и уличната уметност. Бројот
на членови во овој клуб на почетокот изнесуваше 70 членови, моментално групата брои 30
активни членови. Поради големиот број на членови, клубот беше поделен на две групи, така
што сега имаме два скопски клуба. Модулот продолжи до крајот на месец јануари.

5.1.2 Медиа/Арт Тетово
Во периодот на изминатото тромесечје, Медиа/Арт групата во Тетово работеше на модулот
граѓанско новинарство. Работилниците вклучуваа запознавање на членовите со основните
начела на новинарството, практични насоки за пишување на новинарски текстови, начините за
организирање на новинарска конференција, како и разликите помеѓу граѓанското и
професионалното новинарство преку примери. Членовите на клубот во Тетово исто така ја
посетија и регионалната телевизија „Ултра“, каде што имаа можност да се запознаат со тоа
како функционира една телевизиска куќа. Медиа/Арт клубот во Тетово го водеше Санда
Србиновска, новинар и уредник на телевизиската куќа „Ултра“. Бројот на членови во
Медиа/Арт клубот во Тетово изнесува 10.
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Во периодот мај – јуни, Медиа/Арт клубот во Тетово работеше на модулот „Реупотреблив
дизајн“. Се реализираа работилници за тоа што е реупотреблив дизајн и каде наоѓа примена
во секојдневниот живот, што се рециклирани материјали, изработка на стенсил, што е графит,
негова примена и како се изработува, што претставува е-отпад и како да најде примена во
секојдневниот живот. Бројот на членови во Медиа/Арт клубот во Тетово во овој период
изнесуваше 10.
Медиа/Арт клубот во Тетово, во новата 2017/2018 учебна година, односно со новите членови
на Медиа/Арт клубот, во првиот модул (октомври – декември) работеa на областа
„Фотографија“. Членовите во овие работилници стекнaa знаења и вештини за основите на
фотографијата, за применета фотографија, фотографирање и уредување на самите фотографии,
фотографија како алатка на младински активизам и други. Работилниците од овој модул бea
предводени од Александра Николовска, асистент координатор на Медиа/Арт. Интерес за
модулот „Фотографија“ покажа 13 активни и редовни членови.

5.1.3. Медиа/Арт Велес
Медиа/Арт клубот во Велес работеше на модулот улична уметност. Во работата на клубот беа
вклучени 6 членови кои во текот на работилницте ги изучуваа појавата и различните типови на
улична уметност, како уличната уметност служи како медиум за изразување на протест и
незадоволство, како и изработка на стенсили. Клубот во периодот јануари – април беше воден
од страна на Дарко Алексовски.
Модулот „Новинарство“ ги опфати темите: пишување новинарски текст, извештај од настан и
правење интервју, што е граѓанско новинарство, разлика помеѓу професионалното
новинарство и граѓанското новинарство. Даниела Саздова која е дипломиран новинар, беше
ангажирана за обучувач во овој модул, при што се одржаа две работилници- за лоцирање на
локални младински проблеми и практично пишување на новинарски текстови. Овој модул го
посетија 5 членови.
Во учебната година 2017/2018, клубот го спроведе модулот „Фотографија“. Во работилниците
биле третирани повеќе теми поврзани со фотографијата, меѓу кои: Основи на фотографија,
подобра и правилна фотографија, функции на фотоапарат и сл. Голем дел од одговорностите
во клубот беа преземни од две членки, Сара Таратакова, која е и асистент на клубот, како и
Бојана Сливкова. Тие, заедно со предавачот Дино Јанакиев, ги преземаат обврсите околу
предавањата и организирање на активностите во клубот. Во моментов во клубот има 12
активни члена.

5.1.6 Медиа/Арт Струга
Медиа/Арт клубот во Струга ја продолжи својата работа која во периодот јануари – април го
претставуваше модулот перформанс. Во работата на клубот беа вклучени 15 членови кои за
време на работилниците се подготвуваа за сценарио и изведба на јавен перформанс.
Работилниците во Медиа/Арт клубот во Струга ги водеше Кристина Тодороска Петреска.
Во втората половина беше започнат модулот „Реупотреблив дизајн“. Модулот опфати
предавања и работилници за што се рециклирани материјали, техники за изработка на
предмети и примери за предмети од рециклиран материјал. Работата се фокусираше на String
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art преку презентација и дискусија на основните техники за работа со оваа метода. Работата
опфати практични вежби и изработка на предмети преку оваа метода. Модулот го посетија 6
членови.
Во Струга, првиот модул (октомври – декември) што се спроведуваше од Медиа/Арт клубот со
новите членови беше од областа „Фотографија“. Работилниците беа предводени од
фотографката Славица Јовческа, локален координатор на МОФ – Струга. Како и во секој клуб
кога се работи на овој модул, исто така и во Струга, основите на фотографијата беа првиот
контакт на членовите со областа „Фотографија“. Покрај тоа во работилниците опфатени се и
други теми и вежби како: елементи кои треба да ги знае секој фотограф, употребување на
фотоапарат, фотографирање врз основа на тоа што се учело, работа со Photoshop. Овој модул
го следеа активно 9 членови.

5.2. Кунстверкштат – група за перформанс и Награда за најдобра претстава Гран-При
„Васил Ќортошев“
Групата за перформанс во текот на месец април ја испрати апликацијата за фестивалот „ДАФ
Кочани 2017“ која се состоеше од пополнета пријава и видео од претставата, со што влезе во
официјалната селекција за фестивалот. На 8-ми мај групата беше известена дека е избрана да
ја одигра својата претстава во официјална конкуренција од 13 претстави од државата и
регионот. Изведбата на претставата беше на вториот фестивалски ден, 30.05.2017 во 22.15
часот, салата беше полна со публика, а претставата доби одлични критики.
Дел од членовите на Кунстверкштат, на 3-ти јуни, отпатуваа за Кочани каде се одржа
официјалното доделување на наградите, на кое групата ја доби највисоката награда на
фестивалот- Наградата за најдобра претстава Гран-При „Васил Ќортошев“. Поради успехот кој
го оствари на фестивалот, на 29ти јуни групата Кунстверкштат по втор пат ја одигра претставата
„Илустрации за тоа како новата идеја го запрепастува човекот кој не е подготвен за неа“, овој
пат во Кино Култура со почеток во 20.00 часот. Салата повторно беше полна, а актерите и
претставата добија одлични критики. Групата Кунстверкштат во овој период броеше 8 членови.
Во периодот септември-декември, групата чита нови текстови и се подготвува за нова
претстава.
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5.3.Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата
Во изминатата 2017 година, патувачката изложба „Ана Франк – Лекции за сегашноста“ беше
изложена во 4 града: Куманово, Крива Паланка, Охрид и Гостивар. Во Куманово беше
поставена во НУ Центар на култура „Трајко Прокопиев“ на 13.02.2017 година, а изложбата
беше водена од 11 млади водичи-средношколци. Во Крива Паланка, свеченото отворање се
случи на 12.05.2017 година и во овој град 10 водичи ја претставија и водеа изложбата.Во
Охрид, 10 средношколци успешно го поминаа тренингот за млади водичи на изложбата и ги
водеа заинтересираните групи на посетители по свеченото отворање на изложбата во НУ
Центар за култура „Григор Прличев“ на 24.11.2017 година. Последната изложба во 2017-тата
година се постави во Гостивар, на 14-ти декември, во НУ Центар за култура „АСНОМ“. За
потребите на изложбата во Гостивар, учество земаа 10 ученици. Самата изложба претставува
збир од триесет и девет изложбени панели кои носат бројни детали од животот на Ана Франк и
нејзиното семејство во Втората светска војна. Во изложбата има и панели кои се креирани
посебно за македонскиот контекст по Втората светска војна до денес, а се изработени од
домашните експерти Мишо Докмановиќ и Бесник Емини.
Изложбата беше за прв пат отворена во 2016 година во Министерството за надворешни работи
на Република Македонија, во чест на одбележувањето на Меѓународниот ден на сеќавање на
Холокаустот, 27-ми Јануари.
Проектот „Хисторија, Историја, Повијест – Лекции за денес“ е поддржан од Европската Унија и
Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија. Партнери на МОФ во имплементацијата
на проектот беа организациите ХЕРМЕС од Хрватска, Младинска инцијатива за човекови права
од Босна и Херцеговина и Отворена комуникација од Србија. Проектот има за цел да го
покрене вниманието и да поттикне дискусија за настаните од блиското минато на Западен
Балкан кои се причина за различни поделби и генерирање на конфликти во минатиот век.
Креиран е и веб сајт на кој се достапни производите од проектот:
www.historijaistorijapovijest.org/mk

5.4.Engage
Engage 2017 - Конференција за друштвен активизам
10 јуни, Кино Култура
"Бидете ангажирани - бидете промената, може е клише, но навистина е така." Ако секој од нас
се бореше за демократија, ќе имавме многу поинакво општество ". Изјави Биргита Јонсдотир
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од Пиратската партија на Исланд на шесто издание на конференцијата ENGAGE, каде главните
теми беа револуцијата во политиката, демократијата и активизмот.
Девет домашни и странски говорници на сцената во Кино Култура презентараа за граѓанска
ангажираност, активизам на јавни и онлајн простори, слобода на говорот и права на ЛГБТИ,
борбата против популизмот, културата, технологијата и животната средина. Јонсдотир
зборуваше за револуцијата во политиката, новинарката Ирина Гордиенко го претстави своето
истражување за протерувањето на ЛГБТИ луѓето во Чеченија, основачот на Laibach Иван Новак
ги сподели искуствата од Северна Кореја, додека Ана Биалас објасни како најголемата
платформа за петиции change.org го менува светот.
Никола Писарев зборуваше за урбаната уметност како форма на критика и активизам,
професор Беса Арифи зборуваше за жените во политиката, а ко-основачот на романската
Иницијатива за критичко движење Романија, Михаи Политеану, го пренесе своето искуство за
спротивставување на популизмот и корупцијата. "Корупцијата не само што краде јавни пари,
тоа не е само губење на услуги, понекогаш убива луѓе", рече Политеану, посочувајќи ја улогата
на романските граѓани во борбата против корумпираните елити. Тимот на Фчераши Новости
рече дека понекогаш актуелната вест е иста како и сатиричното сценарио што го подготвувале,
додека Асталските проекции на публиката и презентираше ангажирана поезија.
Engage има за цел да го подигне нивото на свеста кај граѓаните, нивното присуство и активно
учество, како на интернет така и во физичкиот простор. Преку информативни презентации,
отворен простор за прашања, одговори и дискусии и презентација на успесите на општествено
ангажирани каузи, конференцијата создава уникатен простор за инспирација, соработка и
вмрежување.
Оваа година конференцијата беше домаќин на 300 учесници во публиката и речиси 500
прегледи на видеото што го обезбеди техничкиот тим на Радио МОФ.

5.5. Movies that matter
11-16 декември Скопје, Тетово, Велес и Битола
Од 11-16 декември, Младинскиот образовен форум во соработка со Амбасадата на Кралството
Холандија, го организираше фестивалот Movies that Matter (Филмови кои значат). Во период
од пет дена, во четири градови во Македонија се одржаа филмски проекции на документарни
филмови и дискусии за темите од човекови права кои филмовите ги разработуваат.
Трите филмови селектирани на фестивалот беа Who’s Gonna Love Me Now, What Tomorrow
Brings и Tickling Giants.
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Фестивалот започна во Битола на 11.02.2018, каде гостинка беше Елена Петровска од
Сигурната куќа. Таму беше проектиран филмот Who’s Gonna Love Me Now, по што следеше
дискусија.Следен град беше Велес, каде пред повеќе од 50 млади беше проектиран филмот
Tickling Giants. Гостинка ни беше новинарката Убавка Јаневска.
По Велес, се случи проекцијата во Скопје, каде беа проектирани филмовите Who’s Gonna Love
Me Now и What Tomorrow Brings во Кино Култура. Помеѓу двата филма имаше дискусија со
Неда Чаловска од Хелсиншки комитет за човекови права, Јована Ананиевска од Х.Е.Р.А. и
Бенџамин Перкс од УНИЦЕФ.
Во Тетово се проектираше филмот What Tomorrow Brings, а за дискусијата беше задолжена
Мабера Камбери од МТСП.
Фестивалот заврши со последната проекција во Скопје во просториите на Младински обазовен
форум на филмот Tickling Giants, каде говорник беше новинарката Сашка Цветковска.

5.6 Доделување на сертификати на учесниците на Обуките за млади лидери
13 февруари 2017 година, Јавна Соба
На 13 февруари 2017, претприемачи, деловни експерти, активисти, креатори на стартап и
претставници на јавни институции и здруженија на граѓани, споделија знаење и информации
за граѓанска ангажираност, активизам, образование, информации и можности за граѓанско
учество. Преку овој настан, МОФ се обиде да го подигне нивото на свесност кај младите,
можноста за ангажирање во активностите за претприемништво и активно вклучување.
Со 6 говорници и 70 гости во публиката настанот обезбеди едукација, интеракција и
инспирација за учесниците на обуката за млади лидери, за млади луѓе, како и поединци, групи
и организации чија цел е да го подобрат општеството во кое живееме.

Гостите на говорници на церемонијата беа:
1. Виолета Качакова од Кино Култура - независен културен центар
2. Марија Матовска, Национална награда за социјално претприемништво
3. Јован Маџов, CEED HUB Скопје - Лабораторија за социјални влијанија, Бизнис Accelerator во
Скопје
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4. Катерина Кречева, Национален фонд за развој на иновации и технологија
6. Нино Карас, Letz.do – мобилна апликација
7. Фатмир Битики - Стопанска комора на Северо-Западна Македонија
На презентациите присуствуваа сите учесници на обуките за млади лидери каде на сите им беа
доделени сертификати за учество.

5.6.1 Доделување на стартапи, април 2017 година
Во февруари МОФ во склоп на проекто Градење на следната генерација на млади лидери доби
три апликации за концепт предлози:
1. Стартап - Храна за сите
2. Стартап – Audified Reality
3. Иницијатива - Финансиска писменост
Сите концепциски предлози започнаа со менторство во почетокот на април. Панел составен од
претставник на CIPE, YEF и EPI ги разгледа поднесените предлози за концепт и на 25 април
донесе одлука за доделување на два стартапи и тоа "Храна за сите" им беше доделена награда
од 1.500 американски долари, а на Audified Reality 1.000 американски долари.
Менторството на стартапите продолжи по доделување на наградите и се одвиваше во
периодот април – јули 2017.

5.6.2 Кариерни советувања на млади, јуни 2017
Во јуни 2017, беше спроведено кариерното советување за учесниците на проектот Градење на
следна генерација на млади лидери. Ова беше втората и последна фаза од проектот. Како и во
првата и во оваа фаза беа опфатени 20 учесници кои ги поинаа обуките кои беа дел од
проектот.
Кариерното советување беше последната фаза која учесниците во проектот ја поминаа. Се
работеше преку индивидуален пристап, што подразбираше интервју, индивидуално тестирање
како и индивидуално советување за кариерната патека. Со ова советување, беа покриени
учесници кои се на крај на студии, веќе дипломирани или на постдипломски студии. Токму
поради тоа беше ставен акцент на започнувањето на кариерата која ќе биде личен избор на
секој поединец а ќе ги содржи сите афинитети на поединците. Тргнувајќи од идејата дека една
професија може да се работи на различни начини кои зависат од личноста, нејзините
карактеристики и интереси, учесниците беа мотивирани да го видат значењето на
индивидуализацијата на професијата.Ефектите од овој начин на работа, со посветеност и
индивидуален пристап од страна на психологот, беа видливи како охрабрување на секој
учесник за да изнајде начин и можност различните интереси да ги гледа како предност и
потенцијал. Исто така, евидентно беше задоолството на учесниците како и дефинирање на
нивните идеи за започнување на кариерата.
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5.6.3 Едукативни подкасти – Skills that pay the bills
Во периодот од декември 2016 до јуни 2017 беа изготвени 10 едукативни подкасти се со цел
да допре до пошироката публика и да се сподели знаење, идеи, мислења и искуства меѓу
слушателите и читателите во областа на претприемништвото и граѓанската ангажираност,
поттикнувајќи ги младите да инвестираат во себе и нивните заедници преку нови бизнис идеи
и граѓанско учество. Секој подкаст е со трањењ од 30тина минути поделен во три дела, еден со
тренерите на Обуките за млади лидери, друг со претставник од бизнис заедницата и трет
претставник од граѓанскиот сектор. Сите подкасти имаа вкупно 34 говорници со 120.000
прегледи на социјалните мрежи и 3000 преслушувања.
http://www.radiomof.mk/skills-that-pay-the-bills-site-lekcii-na-edno-mesto/
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6.РАДИО МОФ
6.1.Продукција на радиска содржина и емисии на младински и граѓански теми водени од
граѓански организации, активисти, студенти, средношколци и млади.
Во 2017 Радио МОФ имаше 30 емисии (17 музички и 13 програмски емисии), кои редовно се
емитуваа до крајот на месец јуни. Понова емисија која се емитуваше во изминатиот период е
Тонат Тема на Бесфрот Идризи. Некои од нејзините епизоди беа продуцирани и на албански
јазик. Програмските емисии како и во изминатите периоди, така и во месеците мај и јуни имаа
поголема слушаност во споредба со музичките емисии. Емисии кои бројат најмногу кликови на
Микс Клауд се: Психе, Поларис, Under Skopje’s Ground, ИТН подкаст, Ендемик & Jас сум Цако.
Временскиот период од мај до јуни го одбележува крајот на сезоната на емитување на
радиските емисии на Радио МОФ. Заклучно со месец мај, Радио МОФ имаше 19 активни
емисии кои ја започнаа сезоната во октомври 2016. Покрај музичките емисии, авторите се
фокусираа на културните и политичките интереси на младите. За илустрација, во рамки на
емисијата „Мегафон“ се разработуваа теми од говорот на омраза и заштитата од пропаганда,
додека емисијата „Секси маало“ водена од членовите на ХЕРА, како и секогаш, пласираа
информации за сексуалното образование. Тимот на Радио МОФ, заедно со водителите, во овој
период успеа да сними 43 епизоди од 19те емисии кои се најдоа на аудио програмата оваа
година. Сите епизоди може да се слушнат на Mixcloud профилите Радио МОФ каде 895
слушатели ја слушнале снимената содржина. Темите опфатени во емисиите вклучуваат култура
и актуелни настани, социјална инклузија, образование и волонтерство.
На почетокот на септември се оддржа и првата работилница за радио водители, на која
учествуваа 15 потенцијални водители. Работилницата беше водена од Кристина Стојчиќ и
Петар Антевски. Како резултат на работилницата 5 нови емисии влегоа во новата сезона на
Радио МОФ.
Во периодот од септември до декември, Радио МОФ започна со новата сезона на радио
емисии, но и продолжи професионално и објективно да известува за актуелните проблеми и
настани во општеството. Почнувајќи од септември, на Радио МОФ редовно се емитуваат 16
емисии, од кои шест се нови. Освен музичките емисии, водителите посветија особено
внимание на теми од сферата на граѓанските активности, проблеми и права. Како пример, во
емисијата „Јас сум Цако“, водителот Александар Матовски – Цако беше домаќин на
министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, како и на лица со попреченост,
дефектолози и слично, а во емисијата зборуваа за предизвиците и проблемите со кои тие се
соочуваат. Емисијата „Секси маало“ водена од членови на здружението ХЕРА и понатаму го
опфаќа проблемот на недостатокот на сеопфатно сексуално образование во Македонија,
истовремено едуцирајќи ја публиката. Емисијата бизнис идеја на Елена Максимова, која е и
најслушана нова емисија сезонава, разработува теми како самовработување, социјални
бизниси и иновативни стартапи. Од сезонава Радио МОФ ги има и тематските емисии „Гејминг
фокус“ и „Филмомани“, посетени на гејминг културата и новостите од светот на компјутерските
игри, како и филмската критика и новостите од седмата уметност. Тимот на Радио МОФ заедно
со своите водители-волонтери во овој период сними повеќе од 100 епизоди на неделните,
двонеделните и месечните емисии, кои може да се најдат на MixCloud профилите Radio MOF и
Radio MOF Music, каде снимената содржина е проследена 634 пати (568 пати програмските
емисии и 66 пати музичките). Емисиите опфаќаат најразлични теми, од волонтерство,
активизам, сексуално образование, па сè до музика, гејминг култура, филм и актуелни настани.
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Во декември се одржа и студиска посета на Радио МОФ од страна на околу 50 средношколци.
Организиран од Македонскиот институт за медиуми, а во соработка со уште шест весници,
телевизиски станици и веб страници во Македонија, медиумскиот ден имаше за цел да ги
запознае средношколците со работата на медиумите, нивната уредувачка политика и
основните принципи според кои се водат. Воедно, целта на медиумскиот ден е да ја зголеми
медиумската писменост на младите и да ги поттикне повнимателно и посестрано да ги
примаат вестите од нивната околина.
6.2.На Час
Со цел да се добие видливост и отвори дебата за образованието во Македонија, како и да се
поттикне информираност и јавна дискусија, во периодот октомври-јануари Радио МОФ
спроведе кампања за образовните политики, реформи и проблеми во јавниот дискурс.
Преку 33 прилози, десет панел дискусии и три видеа, се понуди простор за внимание и
длабинско разгледување на предизвиците во образованието, потребите на оние инволвирани
во образовниот процес и дискусија за новите трендови и политики. Во отсуство на поголем
фокус на традиционалните медиуми на оваа обаст, Радио МОФ обезбеди видливост на сите
значајни прашања кои се јавија тој период и простор за аргументирана дисксусија.
Со медиумскиот простор кој им беше даден на различни гласови кои учествуваат во сите
образовни процеси, како учениците, родителите, неформалните ученички тела, граѓанскиот
сектор кој нуди неформално образование, наставниците, професорите, но и претставниците на
владините институции, се отвори и поттикна дискусија за повеќе теми и проблеми на
образовниот систем во Македонија.
Воедно, големата читаност и гледаност на медиумските производи на Радио МОФ значително
ја зголеми свесноста за проблемите во образовниот систем. Беа повлечени и прашања за теми
кои досега не биле застапени во медиумите во земјава.
6.3.Engage Kicks & Gigs
Радио МОФ изминатата година започна и со продукција на серијал веб концерти – Engage Kicks
and Gigs.
Во веб серијалот гостуваат млади и алтернативни бендови од Македонија, а има за цел да ја
поддржи и промовира локалната сцена, како и да ја запознае публиката со домашните
музичари од еден поинаков агол.
Преку Engage Kicks and Gigs, Радио МОФ ја спојува публиката со нејзините омилени бендови,
кои на сесиите снимени во студиото ги изведуваат своите најголеми хитови или најнов
материјал акустично, во поинтимна и потопла атмосфера.Во 2017 Engage Kicks &Gigs беа
снимени со: Ана Ќурчин, РИП, Conquering Lion, WENT, Телемама
6.4.Engage Takeover
Слично на Engage Kicks & Gigs, беа продуцирани и неколку епизоди на Engage Takeover –
музички настапи кои овојпат акцентот го ставаат на електронската сцена во Македонија.
Локални диџеи гостуваа на Радио МОФ со настап од околу еден час, кој преку live stream се
пренесуваше на настанот на Фејсбук. Настапите беа од отворен карактер, односно одреден
број на публика можеше да присуствува на забавата која се пренесува во живо на Фејсбук. Дел
од епизодите на Engage Kicks & Gigs беа: Зоки Бебје, Диа Дилајт, Балоски, Ана Мало
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6.5.Хекса Мега Роденден
По повод шестиот роденден на радиото, од 17 до 22 февруари беа организирани шест
различни настани. „Хекса Мега Роденден“ започна со шестчасовна отворена програма на
Радио МОФ пополнета со гостуваа на водителите на некои од програмските и музичките
емисии.
Беше одржано отвореното предавање „Како да (не) правиш пропаганда“, чија цел беше
учесниците да научат како да ја препознаат пропагандата во медиумите и критички да ги
анализираат медиумските објави. Преку анализирање текстови, видеа, фотографии и
интерактивни вежби, учесниците директно се запознаа со начинот на кој функционира
пропагандата, со можностите за изместување на фокусот при известување за настани, како и со
нејзината употреба во македонските медиуми. Трет настан во рамки на роденденот беше
Филмска (про)акција, филмски маратон кој како основен мотив го имаше активизмот.Се одржа
и панел дискусијата „Секој ден во 6!“, на која се гости активисти зборуваа за тоа како
настануваат граѓанските иницијативи, зошто се значајни за едно здраво и демократско
општество. Претпоследниот настан, Прва читачка проба, беше разговор за активизмот преку
уметност. Како театарот може да биде платформа за пренесување на социјална и општествена
порака? Како да се продолжи да се твори без цензура и замолчување, кога системот го налага
спротивното. Хекса Мега Роденден заврши со отворена забава со шест диџеи.
6.6. Кампања: Драг Градоначалнику
Во непосредниот период пред локалните избори во 2017 година, Радио МОФ ја спроведе
кампањата „Драг градоначалнику“. Цел на кампањата беше да се изнајдат и пренесат на
граѓаните проблемите во општините и да се пренесат до локалните власти. Преку хаштагот
#ДрагГрадоначалнику граѓаните директно реагираа до новинарите на Радио МОФ за
проблемите во нивната општина, кои беа истражувани и објавувани. Кампањата заврши со
награден конкурс за изработка на најдобра „разгледница“ од општините.
6.7. Кампања: Не е вест
Во соработка со Националниот младински совет и Македонскиот институт за медиуми, беа
спроведени четири обуки за медиумска писменост за млади од три градови, како и обука за
Односи со јавност за невладини организации.
Под менторство на новинарите на Радио МОФ, учесниците на работилниците создаваа
медиумска содржина, а беа креирани и едукативни видеа, текстови и подкасти чија цел е да
информираат поголема публика за медиумската писменост, препознавањето на лажни вести,
како да се пријави лажна вест и слично.
6.8.Објективно и професионално покривање на младински, образовни и граѓански прашања
Во 2017 Новинарите на Радио МОФ објавуваа вести и теми поврзани со промоција на
прашањата за локална младинска и граѓанска политика, младински и граѓански вести,
медиумска писменост, животна средина и загадување, културни настани, музика и интернет
технологија, како и повици за активности наменети за вклучување на младите. На локално
ниво, Радио МОФ најмногу посвети внимание на животната средина. Конкретно, будното
следење на развојот на настаните со локалните референдуми за изградба на рудници во
источна Македонија. Покрај тоа, под лупа на тимот на новинари беа и постојаните локални
проблеми кои граѓаните на сите општини редовно се соочуваат. Во пресрет на локалните
избори кои и претстојат на Македонија, Радио МОФ објавуваше фотографии и видео
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материјали за јавниот простор, проблемите со немањето доволно велосипедски патеки, како и
чиста вода и високо аерозагадување.
Во пресрет на денот на младите, 12ти август, Радио МОФ организираше панел дискусија во
студиото. На тема „Перспективите на младите во Македонија“ дебатираа Ивана Туфегџиќ,
најмладата пратеничка во Собранието на Република Македонија, Дарко Каевски, новиот
директор на Агенцијата за млади и спорт, Александра Филипова, активистка и член на Управен
одбор на Националниот младински совет на Македонија и Горан Георгиев, од Сојуз на
извидници на Македонија.
Со почетокот на новата учебна и академска година, Радио МОФ посвети внимание на темите
од образованието. Особено внимание се посвети на процесот на пишување на нов Закон за
високо образование, но и на новиот Одбор за акредитација и евалуација на образованието во
кој беа откриени нелегитимни претставници.
Како и претходните години, претставници на Радио МОФ присуствуваа и на ПИН музичката
конференција, која е можност за вмрежување и разменување на искуства со организатори на
музички настани, радија и промотори од регионот и пошироко.
Новинари на Радио МОФ изработија и неколку документарни видеа кои покриваат различни теми.
Некои од погледаните се: „Дебора – малиот балкански шампион во таеквондо“, „Орце talks“ и
„Од самоук аниматор, до најголема интернет сензација на Балканот“.

6.9. Најчитани вести за 2017
РадиоМОФ во текот на 2017 година има вкупно 1,183,828 уникатни посети, додека пак
20те најчитани вести беа:

1.

/

2.

/site-protiv-evn-na-24-fevruari-najavi-protest-vo-skopje/ -

3.

/pochina-ognen-chemerski-asistentot-shto-go-prevede-mobi-dik-na-makedonski/

4.

/lichni-podatoci-na-4-739-studenti-pochnaa-da-se-shirat-po-mejlovi/

5.

/germanski-supermarket-gi-otstrani-site-stranski-proizvodi-za-da-pokazhe-kon-shto-vodi-rasizmot/

6.

/skopjanec-se-ponudi-da-plati-za-polaganje-kola-na-kandidat-koj-poradi-nego-padnal-na-ispitot/

7.

/ima-21-godina-odlichen-biznis-i-poraka-do-politicharite-da-nemav-40-vraboteni-ushte-utre-kje-se-iselev/

8. /vladata-dala-800-000-evra-na-nvo-a-za-koi-i-na-gugl-mu-e-teshko-da-gi-najde/
9. /uspea-referendumot-vo-gevgelija-neoficijalno-98-od-gragjanite-glasaa-protiv-rudnici-vo-nivnata-opshtina/
10. /vesti/
11. /japonka-doktorira-za-srpskiot-turbo-folk/
12.

/olimpiskiot-bazen-vo-skopje-ostana-zatvoren-za-dete-vo-invaldiska-kolichka/

13. /reakcija-na-srednoshkolski-plenum-dodeka-sme-na-uchilishte-ne-sme-vasha-sopstvenost/
14. /foto-gragjani-se-sobraa-pred-zgradata-vo-koja-zhivee-chovekot-shto-so-sekira-ubi-kuche/
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15.

/koga-tviter-zaednicata-ja-reshava-srpsko-makedonskata-diplomatska-kavga/

16.

/koj-kje-go-zakopa-posledniot-bitolchanec-fotografii-posveteni-na-zabolenite-od-rak-poradi-zagaduvanjeto/

17.

/donesi-shto-ne-ti-treba-zemi-si-shto-ti-treba-razmenoteka-vo-gradski-park/

18.

/firmata-se-povlekla-nema-invalidski-kolichki-nad-2-tona-kapachinja-chekaat-transport/

19. /novinari-svedochat-za-upadot-vo-sobranieto-i-nasilstvoto-vrz-pratenicite-i-mediumite/
20. /na-pladne-zapochnuva-akcija-za-pravenje-privremeni-kukjichki-za-machinja-i-kuchinja-skitnici/
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7. ОСТАНАТИ ПРОЦЕСИ

7.1.Презентација на средношколски клубови и отварање повици за нови членови
Период: Втора половина на октомври
Локација: Скопје, Тетово, Велес, Куманово, Струга, Битола и Прилеп
Со процесот на презентација на програмите за средношколци кои ги нуди Младински
образовен форум беше означен почетокот на оваа учебна година за секоја од програмите:
Дебатна програма, Учиме Право програма и програмата за Младински Активизам.
Презентацијата на клубовите е со цел да се претстават истите на потенцијално заинтерсирани
средношколци, од кои секој може да се запише и да стане член на клубовите на МОФ .
Презентацијата на средношколските клубови, односно отворените повици за нови членови –
средношколци се одвиваше во две етапи: Online и peer-to-peer дел. Peer-to-peer промоција на
програмите на МОФ, опфати презентации и средби во 25 средни училишта во 7 градови, каде
за време на часовите, поискусните членови и предавачи од програмите се обратија со
информации за отворените повици. Сите средношколци кои пројавија интерес за посетување
на некој од клубовите, беа дополнително контактирани и поканети да дојдат на првата средба
во клубовите. Online делот ги опфати формуларите и креираните дигитални материјали за
презентација на програмите, кои беа споделувани преку каналите за комуникација на МОФ.
Имено, повиците беа објавени на www.mof.mk, споделени на фејсбук страната на МОФ и
проследени до мејлинг листите со веќе активните членови кои би можеле да ги препратат
информациите до потенцијални заинтересирани членови. ( https://goo.gl/4yvczS//
https://goo.gl/4aPPWS // HYPERLINK "https://goo.gl/4t17g8" https://goo.gl/4t17g8 ) На првите –
информативни средби во клубовите за Дебата, Учиме Право и Младински активизам
присуствуваа околу 900 средношколци.
За да ја спроведе регрутацијата, МОФ поднесе барање за дозвола до Бирото за развој на
образование пропратено со портофлио на секоја од програмите во кое е разработен
курикулумот, методологијата на работа, обучувачите, пристапот и другите содржини и
учебниците кои се користат. МОФ доби позитивно мислење за промоцијата од Бирото за
развој на образование по што беше издадена дозвола од МОФ, која се користеше за да се
спроведе регрутацијата. Откако беше доставено барање до училиштата истите беа посетени од
страна на членови на програмата. Промоцијата на програмата ја извршуваа тренери, асистенти
и членови на програмата чија основна цел беше да им овозможат основни информации на
средношколците за активностите на програмата. Промоцијата на активностите на програмата
во средните училишта резултираше со пријавени повеќе од 500 дебатери на национално ниво.
Во перодот септември – октомври беа посетени следните средни училишта во Македонија:
СУГС “Васил Антевски Дрен”, СУГС “Георги Димитров”, СУГС “Орце Николов”, СУГС “Никола
Карев”, СУГС “Раде Јовчевски Корчагин”, СУГС “Јосип Броз Тито, СУГС “Панче Арсовски”, СУГС
“Зеф Љуш Марку”, СУГС “Цветан Димов”, СУГС “Арсени Јовков”, СУГС “Здравко Цветковски”,
Гимназија „Кочо Рацин“,ОСУ „Јовче Тесличков“,ССОУ „Коле Неделковски“,ССОУ „Димитрија
Чуповски“,СОУ „Д-р Ибрахим Темо“,ДСУ „Нико Нестор“, ДСЕУ „8-ми Септември“, Медицинско
„Никола Штејн“, СУ „Кирил Пејчиновиќ“,СУ „Ѓоце Стојчески“,ССОУ „Моша Пијаде“,ССОУ “Киро
Бурназ” , СОУ “Перо Наков”, СОУ Гимназија „Гоце Делчев“,ОСТУ “Наце Буѓони”.
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7.2.Средба за креирање на годишни програми на МОФ
Датум: 17-19 март 2017 Локација:
Алпина хотел, Маврово Број на
учесници: 28 учесници

Во март 2017 година Младински образовен форум организираше тридневен ритрит чија цел
беше да овозможи простор за стратешко планирање на организацијат и да се подготват
годишните планови за работа на организацијата за претстојната година во координација на
стаф тимот. За време на ритиритот учество земаа сите членови на стаф тимот, персоналот на
Радио МОФ и членови на управниот одбор на организацијата.
Работа по програми и изготвување на годишни програми за работа:
Поделени во пет групи (Дебатна програма, Учиме право програма, Активизам програма,
Истражување, анализа и креирање младински образовни политики и група составена од
членовите на административниот тим) учесниците на настанот имаа можност најнапред да
направат рефлексија на досегашните активности и достигнувања на тимот но и можност да ги
планираат следните активности и насоки во кои треба да се движи програмата.
Презентација на резултати од спроведениот прашалник:
Прашалникот кој беше изработен од страна на членовите на програмата Истражување, анализа
и креирање младински образовни политики беше споделен најнапред со работниот тим на
МОФ а дополнително со членовите и соработниците на организацијата. Со цел активностите и
стратешкото планирање на организацијата да се во согласност со потребите на сите загрижени
страни пред изработка на истите документи беа презентирани резултатите од прашалникот.
Дискусија за SWOT и CLASP анализи на работата на организацијата:
Во времетраење од три сесии, членовите на работниот тим и управниот одбор на Младински
образовен форум со употреба на вежби и работа во групи изработија SWOT и CLASP анализа.
Целта на сесиите беше изработка на примарни документи според кои ќе се одвиваат
последователните чекори за изработка на стратегијата на организацијата за периодот 2018 –
2020 година.
Работилници за подобрување на работата во тимот на МОФ:
Работилниците кои беа држени од страна на психолигот Ана Поп Ризова, воедно и член на
управниот одбор на МОФ, имаа цел да им овозможат на членовите на работниот тим да ги
подобрат меѓусебните односи и да работат на нивната ефикасност и ефективност како тим.
По завршивање на тродневната изолација на работниот тим на МОФ, беше спроведена
евалуација од страна на членовите на работилниците. Најзначајните излезните производи од
настанот се: утврдени приоритети за работа на сите програми за следната година и креирани
врменски рамки за годишна програма за Дебата, Учиме право, Истражување и креирање
политики и Младински активизам.
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7.3.Прашалник за консултација со персоналот, управен одбор, членовите и надворешни
соработници
На настанот за изготвување на годишните програми предходеше изработка и дистрибуција на
прашалник кој целеше да ги консултира стаф тимот, членовите на организацијата и
надворешните соработници за силните и слабите страни на организацијата и насоките во кои
сметаат дека треба да се движи истата. Беа изработени три видови на прашалници за да може
да се прилагодат прашањата соодветно. Прашалникот за персонал имаше и прашања кои
целат да го утврдат задоволството и очекувањата од работната позиција. Поради поголемата
инволвираност на членовите на УО наспроти другите категории, на нив им беше упатен истиот
прашалник како и на персоналот.
Прашалникот беше анонимен и изведен преку онлајн алатка – SurveyMonkey. Резултатите од
прашалникот кои подоцна беа презентирани пред учесниците на ритритот беа искористени за
формулирање на агендата за настанот.
7.4.Креирање на годишна програма за работата на организацијата
Програмските тимови на организацијат работеа на спроведување на консултативни процеси со
членовите на своите програми за финализирање на предлог програмата за работа на
организацијата за 2017/2018 која терба да се усвои на годишното Собрание на МОФ.
Врз основа на заклучоците од креирањето на акциска рамка на ритритот организиран во март
со поддршка на Цивика Мобилитас, организацијата премина кон консултации за годишните
програми со членовите. Во текот на јуни 2017 беа организирани 3 состноци на кои
присуствуваа 28 членови на организацијата.
7.5.Годишно собрание на Младински образовен форум
Датум: 03.08.2017
Локација: Скопје
Присутни: 70
Собранието на членови на организацијата е највисокиот орган кој носи одлуки во
организацијата. Оваа година годишното собрание се случи во јули и на него присуствуваа 70
членови на МОФ од 7 градови во кои МОФ ги спроведува програмите, од регистрирани и
верификувани 121 член.
Право на глас на годишното собрание имаат сите членови на организацијата со наполнети 16
години и една година активно учество во активностите или наполнети 18 години и 6 месеци
активно учество во активностите на програмите. Сите членови кои ги исполнуваат овие услови,
на собранието го верификуваат нивното членство со подмирување на годишната членарина.
Покрај презентирањето на годишните програмски и финансиски извештаи, програми за работа
за следната година и очекувани промени во секоја од програмите, на ова Собрание членството
избра нов претседател на организацијата, бидејќи беше истечен мандатот на претходната
претседателка, како и член на Управниот одбор од причина што недостасуваше еден откако
Петар Антевски еден од претходните членови, се повлече од членството во управниот обор
поради координаторска позиција во Радио МОФ.Собранието ја изгласа Стефани Спировска за
претседателка на организацијата, додека пак Атанас Димитров за член на Управниот одбор на
организацијата.
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На ова годишно собрание се изгласа и воведувањето на пилот-позиција Програмски Директор
за периодот 2017-2019, што доколку се покаже како позитивна пракса, понатаму ќе се вклучи и
во статутот на организацијата. На ова собрание беше дискутирана и усвоена годишната
програма за работа на МОФ за 2017/2018.
7.6.Средба за планирање и разработка на документи
Локација: Македонско село,
Скопје Датум: 22.12.2017
Учесници: 24
Програмската средба за планирање и разработка на документи имаше фокус на споделување
и планирање на тековните и идните поважни програмски и проектни активности. Во вториот
дел од средбата, секоја од програмите (Дебата, Учиме Право, Младински Активизам и
програмата за Истражување Анализа и Креирање на Младински и Образовни Политики)
работеше на листата со активности кои се приоритет за програмата и се планирани за
периодот јануари-декември 2018.
Учесници на оваа средба за планирање и разработка на документи беа 21 член на Стаф тимот
на организацијата и 3 члена од програмите (Дебата, Учиме Право и програмата за
Истражување Анализа и Креирање на Младински и Образовни Политики). Надворешните
учесници најмногу помогнаа во делот за планирање и утврдување на приоритетните
активности за 2018 година од причина што тие на редовно ниво се вклучени во остварувањето
на истите и се во постојан контакт со поширокот членство на организацијата.
Првиот дел од средбата беше посветен на целата организација и процесите кои следат во
периодот, додека пак во вториот дел секоја од програмите работеше фокусирано на
сопствените идни активности. На крајот од работната средба беа презентирани и коментирани
сите креирани планови.
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8.ЧЛЕНСТВО ВО МРЕЖИ И ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци“ имплементиран од
Дирекцијата за заштита на личните податоци
Младински образовен форум преку координаторот на програмата Учиме право, Димитар
Низамовски, учествува во работата на Управниот комитет на проектот „Поддршка за пристап
до правото на заштита на личните податоци“, имплементиран од страна на Дирекцијата за
заштита на личните податоци, финансиран од ИПА ТАИБ 2012 програмата.
Основната цел на проектот е да се подобри заштитата на личните податоци во Република
Македонија согласно легислативата на Европската Унија, да се зајакнат механизмите за
заштита на личните податоци во различни области, како и да се развие и имплементира нова
стратегија за заштита на личните податоци.
Во текот на минатата 2017 година, Управниот комитет одржа 2 состанока, еден во јануари и
еден во јуни истата година, на кои се разгледуваа, дискутираа и усвојуваа шестмесечните
извештаи за спроведените проектни активности, како и се планираа активностите во
наредниот период. Во текот на месец октомври беше планирано да се одржи уште еден
состанок, но истиот беше одложен за јануари 2018 година. Причината за оваа одлука беше
поднесеното барање за времено одложување на проектот, доставено до Секторот за
централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии на Република
Македонија. Првенствено, проектот требаше да заврши на 23 ноември, 2017 година, но истиот
е продолжен до крајот на февруари, 2018 година.

8.2. Сојуз за младинска работа (СМР)
Димитар Низамовски е претставник на Младински образовен форум и во Сојузот за младинска
работа (СМР), мрежа на младински организации чија заедничка мисија и цел се
препознавањето и признавањето на младинската работа во Република Македонија. На
06.02.2017 година во просториите на Македонски центар за меѓународна соработка се одржа
работилница за стратешко планирање на активностите за 2017 година, организирана во рамки
на Програмата за градење на капацитети на ТАКСО.На 13-ти и 14-ти февруари во просториите
на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) се одржа работна средба за
развивање на програма за обука на младински работници. Целта на оваа средба беше да се
подготви национален модел изработен преку широк консултативен процес и врз основа на
веќе постоечките програми на младинските организации кои испорачуваат ваков вид на обука.
Од 07–14.04.2017 година се одржа обука за вмрежување и добро владеење во Битола чија цел
беше зајакнување на капацитетите на младинските организации и нивните членови во рамките
на Сојузот за младинска работа, спроведена од двајца обучувачи од Младинската мрежа на
југоисточна Европа (SEEYN).Во средината на април, преку онлајн прашалник се изврши анализа
на моменталните состојби, потреби и приоритети на Сојузот и истиот беше подложен на
анализа од страна на Управниот одбор на СМР.На 10.11.2017 година се одржа Годишното
собрание на Сојузот за младинска работа. Главните точки на дневниот ред беа отчет на
Управниот одбор за сработеното во изминатиот период, разгледување и донесување на нов
статут на СМР, како и избор на нов член на Управниот одбор (Весна Илиевска од Креактив),
која воедно стана и новата претседателка на УО.
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8.3. Платформа против говор на омраза
Во платформата против говор на омраза каде што покрај Младински образовен форум,
членуваат и Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, Фондацијата за интернет и
култура Метаморфозис, Мултикултура, Пактис, како и ЛГБТ Центарот за поддршка.
Претставници во оваа платформа од МОФ се Мартин Лазаревски и Стефани Спировска.
Во текот на 2017 година платформата организираше состаноци на кои беа договорани следни
чекори и активности, беа подготвени неколку колумни од страна на членови на организациите
кои се дел од платформата против говор на омраза. Еден од позначајните процеси во рамки на
оваа платформа беше подготвувањето на брошурата против говор на омраза која ги содржи
основните информации за тоа што е говор на омраза, кој може да биде жртва, каде се
пријавува и кои се последиците од говорот на омраза. Истата беше целосно изготвена и
публикувана во месец септември.

8.4. Младинска платформа за сеопфатно сексуално образование
Младински образовен форум е дел од младинската платформа за сеопфатно сексуално
образование од самото формирање од 2015та година. Истата е формирана со цел да се
обезбеди политичка и институционална поддршка за воведување на сеопфатно сексуално
образование, како и да се зголеми јавната свест за потребата од воведување на сеопфатно
сексуално образование во училиштата во Македонија. Од самото формирање платформата
одржува редовни состаноци со членките, со цел навремено остварување на предвидените
активности во плановите за работа.
Во 2017та година платформата одржа состаноци за планирање на активности и застапување
пред институциите. Следствено изработениот план за застапување, членови на платформата
одржаа состанок со министерката за образование и наука на кој беа претставени целите на
плаформата и разгледани можностите за воведување на сеопфатно сексуално образование во
рамките на редовното образование во Македонија. Министерстерката на состанокот изрази
отвореност за потпишување на меморандум за соработка и заедничко застапување за
прашањето, меморандумот ќе биде потпишан во текот на 2018-та година.
Платформата на крјот на 2017-та година договори активност за промоција на потребата од
сеопфатно сексуално образование кон општата јавност и истата ја спроведе преку изработка,
печатење и дистрибуција на новогодишни честитки со едукативни содржини.
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