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1.РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ
Младински образовен форум периодот март2018-мај2019 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 24
Дебатни, 28 Учиме право и 14 Медиа/Арт клубови со неделни предавања чии членови
беа околу 600 средношколци во кои беа вклучени 66 младински тренери.
За градење на капацитетите на програмите МОФ организираше обука за нова генерација
30 младински тренери за клубовите од 8 градови.
Младинската аматерска тетатарска група Kunstwerkstatt која фунционира во МОФ,
конкурираше и настапи на Драмскиот аматерски театарски фестивал ДАФ2019. Со
одличната изведба тие од жирито ја добија и главната награда - Гран при на ДАФ 2019
кое е второ по ред вакво признание за членовите во програмата за Младински активизам.
МОФ имаше претставници на Европското универзитетско дебатно првенство во 2018 и
организираше 5 дебатни турнири за средношколци во периодот.
МОФ се залагаше младите и образованието да бидат приоритет во политиките. Креираше
активности за информирање на младите за референдумот за промена на името на
државата.
Организацијата активно ги следеше и даваше коментари и препораки и во процесите за
реформи на средното и основното образование, потсетуваше за имплементација на
новиот Закон за високо образование и и одржа средби со повеќе институции до кои ги
достави своите препораки за младинските и образовните политики.
Оваа година МОФ за прв пат регрантираше 5 граѓански организации во за поддржување
младинско слободно изразување. Менторираше 5 групи млади истражувачи и ја
аналзираше студентската потрошувачка кошничка.
Во 2018 година беа објавени повеќе од 4300 текстови, 50 видеа и вкупно 80 радио
емисии, а во периодот од 2019 година, веб страницата на Радио МОФ генерираше
685,035 посети од 361,108 корисници. Досега во 2019 година се објавени повеќе од 1700
текстови, 50 видеа и вкупно 50тина радио емисии. Беше разработен и оживеан Инстаграм
профиот на медиумот, каде се објавуваа „инстант вести“, фотографии и видеа од
работата на новинарскиот тим и волонтерите-водители. Новинарките Емилија Петреска и
Стефанија Тенекеџиева ја добија првата награда за професионално известување за
бегалците во категорија напис и третата награда за Најдобра новинарска сторија од
сферата на општествено.
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2.ДЕБАТНА ПРОГРАМА
2.1. Дебатни Клубови

Во рамките на Дебатната програма во периодот јануари – декември 2018 година
функционираа 20 дебатни клубови за средношколци во 7 градови во Северна
Македонија, од кои 10 дебатни клубови спроведуваат активности во учебната
2017/2018 година и 10 дебатни клубови спроведуваа активности во учебната 2018/2019
година.
Учебна 2017/2018
Скопје: 5 почетни клубови, 1 напреден клуб;
Велес: 1 почетен клуб;
Тетово: 1 почетен клуб;
Прилеп: 1 почетен клуб;
Куманово: 1 почетен клуб.

Учебна 2018/2019
Скопје: 3 почетни клубови, 1 напреден клуб
и 1 студентски клуб;
Велес: 1 почетен клуб;
Тетово: 1 почетен клуб;;
Струга: 1 почетен клуб;
Куманово: 1 почетен клуб;
Прилеп: 1 почетен клуб;
Битола: 1 почетен клуб.

Преку членството во младинските клубови, Дебатната програма цели да им овозможи
простор на средношколците 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 одржува редовни
неделни предавања од страна на сертифицирани тренери кои самите имаат
посетувано предавања по дебата минимум две години. На дебатните тренери во
предавањата се вклучени и дебатни асистенти чија задача е да му помагаат на
тренерот во клубот преку што стекнуваат и 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 од страна на телото на
предавачи, во форматот „Светски училишта“ (World Schools’ Style).
Во периодот од јануари до јуни 2018 во дебатните клубови се одржуваа 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. Овие
предавања ги држат членови на Младински образовен форум, кои во зависност од
потребите на клубовите покрај редовните теоретски предавања организираат и
дополнителни средби со дебатерите со цел да им помогнат да се припремат за турнири
каде ги применуваат дебатните вештини стекнати за време на редовните неделни
средби.
Дебатната програма е усогласена со учебната година на средношколците, па
активностите за членовите се случуваат до средината на месец јуни. Дотогаш покрај
практични вежби, за време на средбите беа предавани и следните теми:



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

Пред почетокот на учебната 2018/2019 година, телото на предавачи составено од
дебатниte тренери и асистенти донесe годишен курикулум за работата на програмата.
Овој курикулум се користи на национално ниво, а се применуваат правилата за
дебатирање според World Schools’ Style 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

Преку предавањата членовите се запознаваат со дебатниот формат и основните
елементи на копетитивната дебата.
2.2. Изборни предавања за млади
На 23-ти февруари 2019година Дебатната програма организираше целодневен настан
„Изборни предавања за млади“ каде 30 членови на МОФ имаа можност да слушнат некое
од предавањата од широкиот спектар на области, како: економија, човекови права и
технологија и нивна примена во компетитивна дебата.
Предавањата ги одржаа искусни предавачи со познавања од наведените теми. На првото
предавање одржано од Ѓорѓи Димески, посветено на темата „Интегрираност на
глобалната економија“, младите имаа можност да слушнат кои се клучните економски
термини, прекуграничната соработка и нејзината историја, трговските политики и нивните
ефекти како и глобалните трендови во трговијата и меѓународното дејство на истата. На
второто предавање, одржано од Вилдан Дрпљанин, на тема ,,Основи на човековите
права” младите имаа можност да се запознаат со историјатот и теориите на човековите
права, нивното значење и разликување во посебни групи, како и исклучоците во кои
истите не важат.
Завршно, на третото предавање кое го одржаа Соња Митиќ и Стефан Калабаков,
присутните можеа да дознаат повеќе за ,,Технологијата во дебатата”. Тие се информираа
и дискутираа за актуелните концепти и предизвици на технологијата во модерните
општества, приватноста и анонимноста, подемот на вештачката интелигенција како и
праведноста на алгоритмите за одлучување.
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2.2.1 Филмска проекција
На 2 март 2019 година Дебатната програма на МОФ во соработка со Гледај.мк
организираше Младинска филмска проекција.
Оваа проекција им овозможи на младите членови на организацијата да се запознаат со
значајни општествени прашања и да подигнат дискусија за истите.
Се проектираше филмот “The big short” во режија на Чарлс Рандолф кој ги прикажува
причините и последиците од финансиската криза во САД која се појави во 2008та година.
По завршување на филмот, присутните дискутираа за економски прашања и влијанието
на економските политики врз младите.
2.3. Тренинг за тренери
Викендот 21-23 септември во Скопје, во Јавна соба се одржа Тренинг за нови тренери во
младинските клубови на МОФ.
Тренингот беше наменет за членови на МОФ кои имаат поминато неколку годишни обуки
како членови во клубовите за Дебата, Учиме Право или Медиа/Арт, а сакаат понатаму да
останат вклучени во истите и активно да придонесат во процесот на неформално
образование на млади.
Тренингот за тренери беше поделен во три паралелни траки, соодветно на програмите во
склоп на кои работат младинските клубовите на МОФ: Дебатна трака, трака за нови
предавачи во Учиме право клубовите и трака за предавачи во Медиа/Арт клубовите.
Ѓорѓи Димески и Вилдан Дрпљанин ги водеа предавањата за новите предавачи во
дебатните клубови. За време на сесиите на тренингот тие поминаа содржини од областа
на: користење на дебатата како едукативна алатка, основи на World Schools форматот,
аргументација и видови аргументи, улога на говорници во една дебата и видови тези на
кои може да се дебатира. Вкупно 15 млади луѓе активно учествуваа на овие предавања.
2.3.1. Напреден тренинг за тренери
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Дебатната програма на со поддршка на меѓународната дебатна организација IDEA NL, во
склоп на проектот Empower Youth To Debate Across Europe, организираше Национален
тренинг за тренери. Настанот кој се одржа од 1ви до 3ти март 2019 година во Охрид им
овозможи на 30тина дебатни предавачи и асистенти од државата да се стекнат со знаење
за методологија на предавања и да ги споделат своите знаења и искуства при работа со
млади дебатери. За време на тренингот учесниците имаа прилика да учествуваат на
тренинзи за креирање на предавање, работа со групи и за зајакнување на нивните
капацитети како дебатни тренери.
Предавањата ги одржуваа Daan Welling, тренер од меѓународната дебатна организација
IDEA NL и Марко Ѓорѓиев и Весела Трајкоска, тренери на Младински образовен форум.
Проектот Empower Youth To Debate Across Europe е меѓународен проект преку кој осум
дебатни организации развиваат методологија за предавање дебата, вклучувајќи наставна
програма, процес на акредитација и креирање база на податоци за обучувачи.

2.4.Дебатни турнири
2.4.1 Национално дебатно првенство за почетници
Од 9-ти до 11-ти март 2018 година, Дебатната програма го организираше Националното
дебатно првенство за почетници на кое се натпреваруваа стотина дебатери од Скопје,
Велес, Тетово, Прилеп, Струга и Куманово. Турнирот се оддржа во ООУ “Јохан Хајнрих Песталоци”, а финалната дебата на која се натпреваруваа најдобрите два дебатни тима
се оддржа во салата на Советот на Град Скопје.
Победници на овој турнир беа дебатерките: Калина Михајловска, Христина Цветановска и
Бисера Шегмановиќ, кои доаѓаат од училиштата Никола Карев, Јосип Броз – Тито и Васил
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Антевски – Дрен. Второто место го освоија дебатерките Антонија Димитровска, Јелена
Сиљаноска и Ана Бојаџиевска. За најдобра индивидуална говорничка беше избрана
Христина Цветановска, втора говорничка беше Марија Јанева, а третото говорничко
место го освои Ана Маркоска.
Главната теза која во форматот World Schools’ Styles се дебатираше на овој турнир
гласеше: „Овој Дом Верува Дека важни здравствени одлуки за децата треба да се
носат од медицински професионалци наместо од нивните родители.“
Националното дебатно првенство за почетници дебатери обезбеди натпревар базиран на
организирана и аргуметирана дискусија за дебатерите кои оваа година за прв пат
посетуваат предавања по дебата. Во овие неколку денови младите средношколци ги
предизвикаа сопствените ставови и дискутираа за квалитетот на здравството, улогата на
фармацевските компании и родителите во животот на младите и начините како да се
подобри состојбата на повеќе нивоа, почнувајки од самите млади до институционални
механизми достапни на државата. Преку истражување, аргументирано изразување и
тимска работа, почетниците дебатери ги продлабочија своите знаења.

2.4.2. Национално дебатно првенство 2018
Од 22-ри до 24-ти јуни 2018 година, Младински образовен форум го организираше
Националното дебатно првенство на кое се натпреваруваа дебатери од Скопје, Велес,
Тетово, Прилеп и Куманово. Првенството се одржа во СУГСГ “Јосип Броз Тито”.
Победнички на овој турнир беа дебатерките: Христина Цветановска и Марија Филиповска.
Второто место го освоија дебатерите Ана Маркоска, Оливера Каменароска и Стефан
Митиќ. За најдобра индивидуална говорничка беше избрана Ана Крстевска, втора
говорничка според освоените говорнички поени беше Христина Цветановска, а третото
говорничко место го освои Јана Петрова.
Главната теза на која средношколците дебатираа беше “Овој Дом Верува Дека
пристапот до возачка дозвола и конзумирањето алкохол треба да биде определено
според тест на интелегенција наспроти возраст”. Турнирот се одржа во World Schools’
Style дебатниот формат, на англиски јазик и истиот опфати 5 прелиминарни рунди,
полуфинале и финале.
Целта на турнирот беше да обезбеди простор за напревар во аргументирана дискусија.
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Во овие неколку денови младите средношколци ги предизвикаа сопствените ставови и
дискутираа за одоговорноста што индивидуите ја имаат кон општеството наспроти
сопствените права и слободи. Преку истражување, аргументирано изразување и тимска
работа, средношколците ги продлабочија своите знаења.

2.4.3.Турнир на измешани тимови

На 14ти јули 2018 година се одржа Турнирот на измешани тимови на тимови составени
од дебатери со различнно искуство во дебатирање ги измерија своите знаења,
истовремено учејќи поискусни дебатери. Дебатната програма традиционално организира
Турнир на измешани тимови, чија цел е да ги подобри вештините за дебата и
аргументирано изразување кај младите дебатери преку можност да градат случаи во тим
со поискусни дебатери од нив.
Турнирот на измешани тимови опфати 4 рунди на македонски јазик во форматот на
Британска парламентарна дебата, каде 6 тима составени од дебатери и дебатни
тренери дебатираа на 4 различни теми. На турнирот претходеше обука за дебата во
форматот Британска парламентарна дебата. За време на оваа обука дебатерите стекнаа
основни познавања за форматот.
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2.4.4. Балканска Дебатна Академија
Во периодот од 13-ти до 18-ти ноември 2018 година, во Скопје се одржа првата
Балканска дебатна академија. Академијата ја организираше Дебатната програма на МОФ
во соработка со Отворена комуникација од Србија, Центарот за културен дијалог од
Босна и Херцеговина и Дебатниот центар од Косово, со поддршка на Регионалната
канцеларија за младинска соработка (РИКО).
На академијата учествуваа 37 средношколци од Северна Македонија, Косово, Србија и
Босна и Херцеговина. Учесниците беа дел од предавања и интерактивни работилници за
дебата и аргументација, човекови права, младинско учество, минатото и културата. На
крајот на академијата се одржа дебатен турнир, на кој средношколците преку учество во
30 дебати се натпреваруваа меѓу себе.
Финалната дебата на турнирот на која дебатираат двата најдобри тимови се одржа на 18ти ноември 2018 година во Салата на советот на Градот Скопје. Тезата на која се
дебатираше гласеше: „Овој Дом верува дека Владите на Балканот треба да развијат
заедничка наставна програма и учебници по историја“. На дебатниот турнир победи
тимот составен од: Симона Златанова (Северна Македонија); Михаило Бабиќ (Србија) и
Омер Муминовиќ (Босна и Херцеговина). Второ место освои тимот: Вијон Бараку
(Косово), Елена Госњиќ (Србија) и Дејана Маркова (Северна Македонија). Најдобар
говорник на турнирот беше Михајло Бабиќ од Србија, второто говорничко место го освои
Раеса Никшиќи од Косово, а третото Софија Милјатовиќ од Босна и Херцеговина.
Покрај обуките и дебатите, на Дебатната акадамија и преходеше повик за есеи, распишан
за средношколци, на кој над 60 ученици ги пратија своите есеи на темите: „Дали нашето
минато ја дефинира нашата иднина?“ и „Напредокот започнува со дијалог“.
Преку организацијата на овој настан, МОФ и партнерите ја поттикнаа културата на
дијалог и соработката помеѓу младите од Западен Балкан.
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2.4.4.1 Дисеминација на знаењата од Балканската Дебатна Академија
На 30-ти ноември 2018 година се одржа тренинг за дебата и јавно говорење во
Средното училиште „Орде Чопела“ во Прилеп. Обуката беше спроведена во склоп на
проектот Балканска Дебатна Академија поддржана од Регионалната канцеларија за
младинска соработка – RYCO. За време на Балканската дебатна академија ученици од
Северна Македонија имаа можност да се стекнат со вештини за дебата, аргументација и
јавно говорење. Целејќи да го споделат знаењето кое го стекнале на академијата, со
поддршка од Дебатната програма на МОФ, учесниците организираа и спроведоа
еднодневна обука за дебата и јавно говорење.
Учесниците, Емилија Темелковска од Битола, Дејана Маркова од Штип и Ана Маркоска од
Скопје кои воедно беа дел од стипендираните учесници на Балканската Дебатна
Академија, успешно го споделија знаењето од академијата со своите врсници од Прилеп.
Средношколците од Прилеп имаа можност да научат нешто повеќе за основите на
дебата, начините како да се изгради аргументација и истата да се побива, и се стекнаа со
знаења и за јавно говорење и стил на говорење. На обуката учествуваа повеќе 30
средношколци од различни средни училишта во Прилеп и истите се стекнаа со знаења
кои ќе можат да ги искористат во текот на своите формално образование.

2.4.5 – Национално Дебатно Првенство за почетници
Од 21-ви до 23-ти декември 2018 година, во СУГС „Орце Николов“ во Скопје, се одржа
10-тото Национално дебатно првенство за почетници. Ова првенство традиционално го
организира Младински образовен форум (МОФ) и е најголемиот дебатен турнир, кој
организацијата го одржува секоја година со цел да им овозможи на своите членови –
дебатерите почетници да ги одмерат во пракса своите дебатни вештини стекнати за
време на предавањата по дебата и аргументирано изразување.
На турнирот учествуваа повеќе од 150 дебатери: натпреварувачи, судии и волонтери од
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дебатните клубови на МОФ во Скопје, Велес, Тетово, Куманово, Битола и Прилеп.
Турнирот кој траеше три дена вклучуваше 5 прелиминарни рунди, полуфинале и финале.
Победник на турнирот беше тимот составен од Тодор Усовиќ, Исак Мисини, Дорис
Христовска, додека второто место на турнирот го зема тимот составен од Мартина
Поповска, Александар Ступар и Мишел Јовановска. На турнирот беа прогласени и
најдобрите говорници дебатери: Ирена Димеска, Михаела Трајковска, Јована Ангеловска.
Во текот на Националното дебатно првенство, учесниците на турнирот ги предизвикаа
сопствените ставови и дискутираат за демократските вредности и политичките режими на
владеење дебатирајќи на тезите „Овој Дом Претпочита технократска автократија
пред популистичка демократија“ и „Oвој Дом Верува Дека силна диктатура е подобро
од слаба демократија“.

2.4.6. Локален дебатен турнир
На 13ти април 2019 година, во организација на дебатните клубови од Тетово и Велес се
одржа првиот локален дебатен турнир во Тетово.
Форматот на турнирот беше World Schools’ Style а официјалниот јазик на турнирот беше
македонски. Турнирот опфати 3 прелиминарни рунди и финале каде 6 тима дебатираа на
тезата: „Овој Дом Би го забранил анонимното објавување и коментирање на
интернет“. Финалето на локалниот турнир се одржа во просториите на Центарот за
балканска соработка – Лоја во Тетово. Целта на турнирот беше да им овозможи на
дебатерите да ги продлабочат своите знаења од полето на дебата но и темата за
интернет слободата.
2.4.7. Национално дебатно првенство 2019
Од 10ти до 12ти мај 2019 година дебатната програма на Младински образовен форум
го организираше Националното дебатно првенство на кое се натпреваруваа дебатери од
Скопје, Велес, Тетово и Прилеп. Турнирот се одржа на англиски јазик и истиот опфати 5
прелиминарни рунди, полуфинале и финале.
За време на турнирот средношколците дебатираа на теми поврзани со иднината на
младите и проблемите со кои се соочува оваа ранлива кагегорија, но и предлагаа модели
кои ги решаваат истите. Главната теза на турнирот гласеше „Овој дом би вовел
младински квоти во парламентот“.
На турнирот се натпреваруваа 16 тимови од кои како најдобар се покажа тимот:
„Веселото тркало“ составен од: Лука Радуловиќ, Весела Трајкоска и Марија Јанева.
Второто место го освоија дебатерите Ана Крстевска, Јана Петрова, Јане Ристовски – во
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тимот „Goal diggers“. За најдобар индивидуален говорник беше избрана Ана Крстевска,
втор говорник беше Бојана Стефановска, а третото место го освои Јана Петрова.

2.5. Аргумент: Организирано изразување
Во рамките на јубилејниот настан за одбележување на 25-годишнината од постоењето на
Фондација Отворено Општество - Македонија, на 12-ти мај 2018 година, Младински
образовен форум го органзираше јавниот настан „Аргумент: Организирано изразување“.
Целта на настанот е да и овозможи на македонската јавност прилика да присуствуваат на
квалитетна јавна дебата, со јасно наведена теза и издвоени спротивставени страни.
Преку организација на овој настан, МОФ цели да ја покрене свеста кај јавноста за
потребата од организирана дискусија со правила каде има две страни со спротивставени
ставови.
Тезата на овогодинешниот Аргумент гласеше: „Овој Дом Верува Дека Држава со ваква
младина (не) треба да се грижи за својата иднина.“ Говорници на дебатата беа: Славчо
Димитров, Тања Царовска и Бесфорт Идризи како членови на афирмативниот тим и
Ивана Туферџиќ, Коста Петров и Аделина Марку како членови на негацискиот тим.
Дебатата ја модерираше Ана Јовковска.
Настанот беше поделен во три дела. Во првиот дел од настанот дебатери, членови на
МОФ одржаа кратка презентација за дебата, аргумент и форматот на оваа дискусија.
Вториот дел од настанот беше самата дебата со индивидуалните говори на говорниците,
а во третиот дел од настанот публиката
доби можност да се вклучи во директна
дискусија со говорниците.
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2.6 Обезбедување на волонтерски активности или пракса на студенти од правни
или други факултети преку младинска работа
Во периодот од 19-ти јуни до 16-ти јули 2018 година, Дебатната програма на Младински
образовен форум во програмскиот тим вклучи студент од Филозофскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, отсек Меѓународни и интеркултурни студии, да ја
изврши својата задолжителна практикантска работа преку вклучување во активностите на
самата програма. Ангажманот на Филип Христовски опфати вклучување во организација
на Националното дебатно првенство, односно логистичка координација на дебатното
првенство, организација на подготвителното изборно предавање наменето за
средношколците кои земаа учество на Националното дебатно првенство, како и
организирање на Турнирот за мешани тимови. Дополнително, тој се вклучи и во
планирањето и реализација на завршниот настан на Младински образовен форум
наменет за средношколците кои успешно ги завршиле годишните обуки на различните
програми на МОФ. Во соработка со координативното тело на дебатната програма,
практикантот беше вклучуван во програмските состаноци за планирања на тековни и идни
активности, како и меѓупрограмските брифинзи на ниво на организацијата.

2.7. Европско универзитетско дебатно првенство (EUDC 2018) – Нови Сад, Србија
Европско Универзитетско Дебатно Првенство во 2018 година се одржа од 30 ти јули до –
05ти август во Нови Сад, Србија. На истото учествуваа 194 тимови составени од по
двајца студенти од 110 различни високообразовни институции низ Европа, Блискиот
Исток и Северна Африка, и беше надгледувано од исто толку диверзитетен број на
дебатни судии. Низ текот на 3-те дена и 9 прелиминарни рунди, студенти од различни
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универзитети имаа можност да се натпреваруваат на различни тези, од моменталната
состојба на партијата на Демократи во Соединетите Американски Држави до
глорификацијата на постколонските лидери на Суб-Сахарска Африка.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје учествуваше со еден тим во ESL категорија
на турнирот, составен од дебатери од дебатната програма на МОФ – Соња Митиќ и Матеј
Поп Дучев. Иако на тимот му недостигаше само еден поен за да се квалификува во
следните рунди, сепак, тоа за нивниот личен развој и за развојот на дебатното општество
во Северна Македонија претставува значајно искуство. Различните тези и учесници на
ваквиот турнир овозможуваат студентите да ги разбираат и анализираат актуелните
светски проблеми и да приберат големи знаења и искуства со нив. По сите дебатни
рунди, Универзитетот на Тел Авив се докажа како победник во двете категории – ESL и
Open категорија.
2.8. Активности насочени за подигнување на свеста за состојбата со бегалците
Во март 2018 година, Дебатната програма на МОФ зема учество во Проектот „Taking
action to combat xenophobia against refugees“, чијашто главна цел е да се покрене
иницијатива за надминување на ксенофобија, специфично насочена кон онаа спрема
бегалците. Беа организирани три тренинзи за аргументација и јавно говорење кои
резултираа со: 59 учесници на возраст од 15-30 години што активно земаа учество во
двата теоретски дела на тренингот и имаа можност да се стекнат со знаења за основните
принципи на азил и миграција во нашата држава, правната регулатива за барање на азил,
ксенофобијата која постои во локалните средини кон мигрантите и бегалците кои
престојуваат или транзитираат низ нивните општини, и исто така имаа можност да се
стекнат со знаења за аргументирање на своите мислења и ставови, како и за јавно
говорење.
Исто така, се одржа и јавна дебата на тезата “Граѓаните на Македонија треба активно
да земаат учество во интеграцијата на бегалците”, оваа дебата беше следена од
повеќе од 800 гледачи на видео преносот овозможен од Радио МОФ.
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Активности насочени кон зголемување на меѓуетничката интеграција во
образованието
2.9.1 Младински разговори во Куманово
На 6-ти март 2018 година во Куманово, 60 ученици ја дискутираа потребата од
интеграција и граѓанско образование во училиштата, семејствата и општината, при што
настанот беше поделен на три целини. Во текот на првиот дел, претставници од
Младински образовен форум, Македонскиот центар за граѓанско образование, општината
Куманово и средното училиште „Перо Наков” го отворија настанот и ја започнаа
дискусијата. Во текот на вториот дел, присутните земаа учество во дискусија во „World
Café” формат, при што можеа активно да се вклучат во дискусија на следните теми:





Дали родителите се примарен фактор во креирањето на мултикултурни и
граѓански вредности помеѓу младите?;
Колку училишната средина има влијание врз креирањето на граѓански и
мултикултурни вредности помеѓу учениците?;
Дали младите се примарниот фактор при градењето на интегрирано и активно
локално општество?;
Дали општината е приматниот актер при креирањето на активни млади граѓани.

Завршно, последниот дел од настанот им овозможи на учениците да ги презентираат
нивните идеи на носителите на одлуки за тоа како да се креира мултикутлурна средина и
да се понудат граѓански вредности на младите луѓе во Куманово.

2.9.2 Младински разговори во Струмица
На 9-ти март 2018 година во Дом на АРМ во Струмица повеќе од 140 млади
присуствуваа на Агора дискусија чија главна цел беше да овозможи интерактивна
дискусија со панелистите на темата ,,Локалното општество како фактор при
проморивање на меѓуетничка интеграција и граѓански вредности помеѓу младите
луѓе”.
На настанот учествуваше и градоначалникот на Струмица - Коста Јаневски како и
Претседателот на Комисијата за Образование на Општина Струмица, Ацо Ѓорѓиев,
Претседателот на Локалниот Младински Совет во Струмица, Ирена Георгиева, и Керем
Јусеинов, професор во ОУ „Маршал Тито“, Струмица и Небојша Мојсоски, од
Македонскиот центар за граѓанско образование. Преку Агора Дискусијата, учесниците
разговараа и побараа поддршка од општината со цел да се развие заеднички училишен
весник во Струмица и да се организираат заеднички активности помеѓу учесниците. Свое
учество на дискусијата земаа и професори, педагози и ученици со поддршка на
меѓуетничката интеграција и младинскиот активизам во општината.
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2.9.3 Младински разговори во Гостивар
На 23-ти март 2018 година во Гостивар се одржаа Младински разговори во Културниот
центар ,,Асном” во Гостивар каде свое учество земаа 60 ученици и 3 модератори
дискутрајќи на темата “Младите интегрирано делуваат локално”. На самата дискусија се
разговараа три различни теми по презентирањето на главните идеи на самиот проект.
•
•
•

Кое е идеалното училиште?
Кое е идеалното соседство?
Дали може Гостивар да стане идеален град за живеење?

Со оглед на тоа дека на настанот присуствуваа млади од 8-мо и 9-то одделение, младите
имаа можност да ги искажат своите мислења и ставови преку цртање и боење, при што
секоја група додека дискутираше за претходноспоментатите теми, креираше финален
цртеж кој ги содржеше нивните ставови и препораки за идното подобрување на
општината.
2.9.4 Младински разговори во Долнени
На 11-ти Април 2018 година се одржаа Младински Разговори во спортската сала на СОУ
,,Рилиндија – Преродба”, на кој што присуствувааа 100 ученици, професори и
преставници од локалната власт и се оформи дискусија која ги стави во фокус
проблемите на младите во нивното општество, предлагајќи решенија и идеи.
Градоначалникот на Општина Долнени, г-дин Џемил Ќамили исто така зеде учество на
настанот и повика на актигно учество на младите во подобрување на условите во
локалната заедница. Исто така, и претставник од Бирото за Развој на Образованието, гѓа Даница Талимџиовска ги изрази своите мислења во врска со влијанието на
формалното образование и развојот на граѓанските вредности помеѓу учениците.
2.9.5. Младински Разговори во Струга
На 3-ти Мај 2018 година во Хотел Дрим, Струга повеќе од 100 учесници вклучувајки
ученици, професори и претставници од Општина Струга дискутираа заедно на темата
„Младите интегрирано делуваат локално” и споделија идеи за подобрување на локалната
заедница. Главни говорници на овој настан беа: Г-дин Рамиз Мерко, Градоначалник на
Струга, г-дин Небојша Мојсовски – МЦГО, Г-ѓа Марија Ковачевска и Г-ѓа Селпи Пошка
како главни примери на промотори на добри практики на меѓуетничка интеграција и Г-ѓа
Стефани Спировска, престедател на МОФ.
Во Агора дискусија, публиката активно се вклучи во дискусијата и ја изрази потребата од
вклучување на младите во процесите на донесување одлуки во нивната локална
заедница.
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2.9.6 Младински Разговори во Бутел
Дискусијата на младите во Бутел беше организирана во соработка со претставници на
општините кои обезбедија логистичка и техничка поддршка. Истата се одржа на 9-ти мај
2018 година во церемонијалната сала на Општина Бутел. Повторно, преку Агора
дискусија беше се разменува идеи и аргументи за тоа како локалната власт во општината
може да ја зајакне локалната заедница. Во дискусијата учествуваа повеќе од 90 ученици и
наставници, кои заеднички дадоа препораки за начини на кои учениците можат да
изградат кохезивна заедница со своите врсници и наставници во соработка со општината.
На настанот присуствуваше и градоначалникот на Бутел, г-дин Велимир Смилевски.
Дополнително, меѓу панелистите беа координаторот на проектот, г-ѓа Џевахире Прути
Зајази, директорот на ОУ "Панајот Гиновски" г-ѓа Катерина Ничевска Мартиновска, г-ѓа
Верче Петрова како промотор на меѓуетничките интегративни практики и претседател на
Младинскиот образовен форум Стефани Спировска ја нагласи важноста на
неформалното образование за обезбедување простор за меѓусебно разбирање и
толеранција меѓу учениците и младите воопшто.
2.9.7 Младински Разговори во Битола
На 28-ми мај 2018 година, во ОУ "Елпида Караманди" на настанот "Младински
разговори" се 80 ученици и наставници за разменија добри практики од програмата за
заеднички ученички активности преку агора дискусија На настанот учествуваа шест
училишта, меѓу кои: ОУ "Елпида Караманди", ОУ "Ѓорѓи Сугарев", ОУ "Гоце Делчев", ОУ
"Крсте Петков Мисирков", СОУ "Ѓорѓи Наумов", СОУ "Јосип Броз Тито" и СОУ "Кузман
Шапкарев ". Фокусот на дискусијата беше темата: "Преку заеднички ученички активности
до подобра меѓуетничка интеграција и граѓански вредности кај младите во нивната
локална заедница". Секое училиште ги презентираше резултатите од нивните заеднички
активности, а потоа дискутираа истакнувајќи ја потребата од повеќе наставни и
воншколски активности на учениците. Заклучок од настанот беше дека овие видови на
училишни иницијативи можат да ја зајакнат кохезијата меѓу младите во Битола.

2.9.8 Младински Разговори во Радовиш
На 30-ти мај 2018 година, во Културниот центар "Ацо Караманов" во Радовиш се одржа
уште еден настан Младински разговори. Учениците и професорите од 3 училишта во
општина Радовиш да разменуваа идеи и препораки за подобрување на нивната заедница.
Беше забележано дека постои потреба да се негува толеранцијата, почитувањето и
дијалогот меѓу тогашните млади луѓе во Радовиш. Училиштата, меѓу кои: ОУ "Никола
Карев", ОУ "Крсте Петков Мисирков" и СОУ "Коста Сусинов" добија шанса за да го
претстават влијанието на нивните заеднички студентски активности за да го направат
Радовиш подобра заедница за секого, особено за младите. По презентацијата, погледите
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беа дадени од г-дин Борче Панов, раководител на образовниот сектор во рамките на
единицата за управување со општината.
2.9.9 Јавни настани
Јавен промотивен настан - YEI for peace day
Со цел обележување на Меѓународниот ден на мирот, на 21-ви септември 2018 година
беше организиран јавен промотивен настан под наслов "YEI for piece day" во Градскиот
парк во Скопје, во кој учествуваа повеќе од 100 ученици од седум основни училишта како
што се: ОУ „Ацо Шопов“, ОУ „Гоце Делчев", ОУ „Лиман Каба", ОУ „Панајот Гиновски", ОУ
„Петар Здравковски Пенко", ОУ „Св. Климент Охридски" и ОУ „Живко Брајковски "од
општина Бутел, кои соработуваат и разменуваат идеи за тоа како да се изгради подобро
општество за сите заедно. Сите ученици беа поделени во три групи, при што се
внимаваше на тоа да секоја група е родова и етнички разновидна.
Шест искусни фасилитатори од Младински образовен форум им овозможија на учениците
простор за да ги споделат своите мисли за концептот на „мир" во нивната заедница,
нивното училиште и во нашето општество. Учениците го направија ова на неколку начини
- преку цртање, преку разговори и со пишување на зборови или слогани кои ги содржат
или асоцираат со мир.
Училиштата, општините и другите јавни институции преку своите преставници се
изјаснија за нивната должност да воспостават и промовираат мир. Меѓутоа, некои
ученици го разбираат мирот како отсуство на насилство, што е добра појдовна точка за
разбирање на концептот, но исто така ја покажува потребата за дополнително
образование и дискусија меѓу учениците за да се добие пошироко разбирање дека мирот
е повеќе од тоа. Како конечна активност, сите ученици се споија во групата што заеднички
маршираа за прославата на Меѓународниот ден на мирот, држејќи биоразградливи
балони кои беа пуштени подоцна на отворено.
2.9.10 Јавна презентација на програма за заеднички ученички активности и
креативни работилници
Како резултат на активно учество во различни заеднички ученички активности во текот на
2018, беше организиран јавен настан на 17-ти октомври 2018 година во Младински
културен центар - Скопје, со што повеќе од 200 ученици и наставници ги презентираа
резултатите од нивните претходно-спроведени активности. Јавниот настан беше составен
од различни студентски активности и студентски саем.
За време на настанот учествуваа седум училишта, меѓу кои ОУ "Браќа Рибар" од
Куманово, ОУ "Живко Брајковски" од Општина Бутел, ОУ "Гоце Делчев" од Битола, СОУ
"Перо Нако" од Куманово, ОУ "Маршал Тито" од Струмица , ОУ "Вера Циривири Трена" од
општина Долнени и ОУ "Ѓорѓи Сугарев" од Битола. Целта на саемот на кој учестуваа
претставници од овие училишта беше да се презентираат различни продукти кои ги
создадоа преку активности како дел од проектот. Продуктите вклучува: изработени
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разгледници од локални знаменитости, работилници за маици со брендирање со боја,
транспаренти со пораки кои промовираат меѓуетничка интеграција и демократски
вредности, експерименти за анализа на квалитетот на водата, модел на сончевиот
систем и други производи погодни за презентирани за другите учесници.
Освен ученичкиот саем, во Кино Фросина се одржаа неколку различни активности каде
присуствуваа повеќе од 300 учесници. Главниот настан започна со промоција на
анимирано видео за да се испрати порака за потребата од трансформација на ѕидовите
на поделбата во мостови на соработка, особено кај младите. Главниот настан, исто така,
им овозможи на учениците од СС "Гостивар" од Гостивар и СОУ "Кирил Пејчиновиќ" од
Тетово да ги претстават своите драми и претстави како финални производи од нивното
учество во креативните работилници поддржани од проектот. Студентите од СОУ
"Гостивар" изведоа драма насловена "Едноставно чудни приказни", во која се осврнаа на
проблемите со кои се соочуваат локалните млади во Гостивар во нивниот секојдневен
живот. Учениците од СОУ "Кирил Пејчиновиќ" одиграа претстава насловена "Младите на
крстопат" во која ја нагласија потребата од активно вклучување на младите во процесот
на решавање на локалните проблеми во Тетово. Освен тоа, учениците од ОУ "Маршал
Тито" од Муртино - Струмица имаа музички перформанси во склоп на кој ја презентираа
својата групна маска како активност со која учествуваа на годишниот струмички карневал,
каде што го освоија првото место во категоријата маска за групи до 5 учесници. Главниот
настан беше затворен со музички перформанс на бендот „Рома Рок Скул“, локална група
составена од ученици, промовирајќи добар пример за меѓусебна соработка меѓу младите
луѓе.
2.9.11. Младински Камп
Во насока на промовирање на меѓукултурен дијалог, образование, критичко
размислување и креативност за млади луѓе од Северна Македонија,МОФ организираше
Младински камп. Овој камп се одржа во Охрид од 20-ти октомври до 22-ри октомври 2018
година, и на него присуствуваа 60 ученици и 12 наставници од шест различни училишта:
СОУ "Јане Сандански" од Струмица, СОУ "Преродба-Рилиндија" од Долнени, СОУ "Зеф
Љуш Марку" од Скопје , СОУ "Перо Наков" од Куманово, СОУ "Нико Нестор" од Струга и
СОУ "Кузман Шапкарев" од Битола.
За време на кампот, учениците беа поделени во 3 групи, секоја група со 20 ученици од
различни училишта кои работеа со двајца обучувачи. Програма за обука им понуди на
учениците теоретски предавања за универзалните права на човекот и децата, учество на
младите во телото на студентите, слобода на говор, аргументација, дебата и јавно
говорење и обука за ангажирање на заедницата преку креативен активизам.
Дополнително, програмата за обука вклучуваше интерактивни активности како што се
концептот на отворен простор и работилница за шаблони. Во текот на овие работилници
учениците предложија и дискутираа за 9 различни теми, меѓу кои: "Менталното здравје",
"Правата на жените", "Животните права", "Еднаквост", "Спорт", "Реформа во образовниот
систем", "Заплашувањето" "Младинска интеграција".
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Тркалезната маса во склоп на овој настан, се случи на 20-ти октомври 2018 година, а
наставниците учествуваа во двочасовна дискусија на тема "Образование како фактор во
креирањето на активни, вклучени и образовани граѓани". На тркалезната маса
присуствуваа членовите на работната група за граѓанско образование, кои заедно со
наставниците кои присуствуваа на младинскиот камп учествуваа во дискусија за
подобрување на образовниот систем. Како завршна активност на младинскиот камп,
тимот на проектот организираше панел дискусија на тема "Учество и ангажирање на
младите". Панелот го сочинуваа тројца говорници: претседателот на Националниот
младински совет на Македонија, претседателката на училишната заедница од СС "Д-р.
Панче Караѓозов "од Скопје и претставник од младинска организација - Центар за
културен дијалог од Куманово. На дискусијата присуствуваа и учениците и наставниците
кои имаа можност да разговараат со панелистите, да се ангажираат во продуктивна
дискусија и да поставуваат прашања во врска со правата на студентите, младинските
организации и ангажирањето на младите.
2.9.12. Младинска акција во Гостивар
Во текот на месец април 2019 година, проектниот тим ја организираше првата активност
за заедницата предводена од младите. Проектниот тим во координација со општина
Гостивар и учениците од средните училишта во Гостивар реализираше три средби во
Општината. За време на средбите учениците ги мапираа проблемите со кои се соочува
општината, учествуваа на тренинг за за градење на капацитети со кои би ги адресирале
мапираните проблеми и реализираа средба со градоначалникот на општината.
Финалната активност во општината се одржа на 9 мај 2019 година во градскиот кеј, каде
што повеќе од 200 (двесте) млади луѓе учествуваа во волонтерска акција за
разубавување на околината.
Во акцијата учествуваа учениците од СЕОУ „Гостивар“, СОМУ „Гостивар“ и ОУ „ЕдинствоБашкими-Бирлик“ и им се придружи и градоначалникот на општина Гостивар. За време на
акцијата, учениците ги префарбаа оштетените клупи, ја означија велосипедската лента и
пешачката лента од двете страни на кејот, поставија паркинг за велосипеди и го исчистија
ѓубрето од кејот. Овие активности беа конечниот резултат на долгорочниот процес, каде
што учениците ја искажаа потребата за велосипедска лента во градот и разговараа за
можните решенија за овој проблем со градоначалникот на општината.

2.9.13. Младинска акција во Куманово
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Младинската акција во општина Куманово се одржа на 28 мај 2019 година, на која 150
(сто и педесет) ученици од средното училиште „Перо Наков“ и средното училиште „Киро
Бурназ“ обновија еден од парковите во градот. Акцијата ја спроведоа учениците и беа
поддржани од проектот и општина Куманово. На акцијата и претходеа три средби на кои
учениците ги мапираа проблемите во градот, научија како да ги решат истите и како да
обезбедат сретства за нивно решавање. Со цел да ја добијат подршката од општината,
младите реализираа средба со градоначалникот на Општина Куманово, каде ги споделија
своите идеи за подобрување на градот.
За време на финалната акција во Општина Куманово младите со помош на општината го
обновија осветлувањето и ја искосија тревата во паркот, поставија саксии од рециклирани
гуми, засадија цвеќиња, ги заменија оштетените даски на клупите и ги исфарбаа
бетонските и металните конструкции во паркот. При спроведувањето на акцијата
учениците беа придружувани од претставници од општината и Претставникот на УСАИД
Канцеларијата во С. Македонија, Гретчен Биркле, Аташето за одбрана на САД ЛТД Ерик
Рајс и МАЈ Патрик Е. Енрикез, Канцеларија за соработка во одбрана, Амбасадата на САД.

2.9.14. Младинска акција во Струмица
Младинската акција во Општина Струмица се одржа на 31 мај 2019 година во дворот на
средното училиште "Јане Сандански". Акцијата ја спроведоа 100 (сто) ученици од
средното училиште "Јане Сандански" и средното училиште "Никола Карев", кои претходно
присуствуваа на работилниците организирани од проектот. Во текот на акцијата, на
учениците им се придружија и градоначалникот на општина Струмица, веде амбасадорот
на САД во Скопје, Република С. Македонија, Микаела Швајцер-Блум и Главниот мастер
командант Марк Веинандт од Канцеларијата на одбранбеното аташе на Амбасадата на
САД во РСМ, како претставник на Европската команда на САД.
Пред почетокот на самата акција, општина Гостивар ја искоси тревата во дворот, ја
преработи почвата и ги замени старите клупи во училиштето со цел да им помогне на
студентите во спроведувањето на нивните активности. За време на акцијата, учениците
поддржани од проектот, засадија дрвја, ги исфарбаа бетонските конструкции и клупите во
училишниот двор и ја исчистија околината. Крајниот резултат на младинската акција беше
целосно реновираниот и функционален училишен двор во кој може да уживаат сите
ученици од средното училиште "Јане Сандански".
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2.10. Реформирање на наставните програми по предметот Граѓанско образование
Координативното тело на дебатната програма започнувајќи од јуни 2018-та година беше
активно вклучено во работната група за реформирање на наставните програми по
предметот граѓанско образование за 8-мо и 9-то одделение. Активностите на работната
група беа насочени кон концептуализирање на наставните содржини во двете наставни
програми, соодветно. Во овој процес, членовите на работната група од МОФ имаа свој
придонес кон збогатување на содржините за изучување во предметот, разработка на
современа медотологијата за работа со ученици и активности насочени кон зајакнување
на демократската култура, критчкото размислување и аргументираното изразување кај
учениците. Дополнително, МОФ даде свој придонес и во „Водичот за ученици за
граѓанско образование за 8-мо одделение“ кој беше издаден како помошна литература за
сите основни училишта во Република Северна Македонија.
3. Средношколски дебати со евро-амбасадорот во Северна Македонија
Во периодот од јануари до јуни 2019 година, се организираа младински јавни дебати со
средношколци во десет града низ државата. На дебатите, средношколците имаа можност
да постват прашања и да споделат свои ставови со Амбасадорот на ЕУ, Самуел Жбогар
за прашања поврзани со Европската Унија и можноста за локален развој. Модератори на
овие дебати беа Стефани Спировска, Петар Барлаковски и Ванѓел Ѓорѓиев, а опфатени
беа следниве градови: Тетово на ден 21ви февруари.2019 година, во Кочани на ден 27ми
февруари 2019 година, во Демир Хисар на 07ми март 2019 година, во Кавадарци на 10ти
април 2019 година, во Центар Жупа на 10ти мај2019 година, во Виница на 22ри мај 2019
година, во Струга на 27ми мај 2019 година, во Радовиш на 30ти мај 2019 година, во
Гевгелија на 31ви мај 2019 година и во Берово на 07ми јуни 2019 година.
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3.УЧИМЕ ПРАВО
3.1 Учиме право клубови
Во рамките на програмата Учиме право во периодот февруари 2018 – мај 2019 година
функционираа вкупно 35 клубови за средношколци во 6 градови низ Македонија, од кои
18 клубови спроведуваа активности во учебната 2017/2018 година и 17 клубови
спроведуваа активности во учебната 2018/2019 година.
Подолу е распоредот на клубови за периодите:
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

2018/2019
Скопје: 7 почетни клуба, 2 напредни клуба
Тетово: 2 почетни клуба, 1 напреден клуб
Велес: 1 почетен клуб
Куманово: 1 почетен клуб, 1 напреден клуб
Струга: 1 почетен клуб
Битола: 1 почетен 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. 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;
Oсновни човекови и граѓански права и слободи;
Право на еднаквост и заштита од дискриминација:
Народен правобранител и државно правобранителство;
Право на приватност и заштита на лични податоци;
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер;
Избори и право на глас;
Поим за казнено право и кривично дело;
Предистражна и истражна постапка, главна расправа;
Вовед во граѓанско право, семејно и наследно право;
Договори, надомест на штета, граѓанска постапка, право на работа.
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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;
Европска Унија – заеднички белези, бранови на проширување, основачки
договори, основачки договори;
Европска Унија – институции и тела, патот на Република Северна Македонија кон
ЕУ;
НАТО;
Прекршочно право (Закон за прекршоците);
Даноци и Буџет на Република Северна Македонија;
Видови трговски друштва и упис на трговец-поединец на ДОО/ДООЕЛ во
трговскиот регистар;
Организација на Обединетите Нации (ОН);
Европска Конвенција за човекови права;
Европски суд за човекови права;
Анализа на пресуда на Европскиот суд за човекови права.

3.2 Посети на институции, симулации, обуки
3.2.1 Посета на СВР Тетово
На 19.04.2018 околу 30 членови на
Учиме право клубовите на МОФ
Центарот во Тетово остварија посета
на Секторот за внатрешни работи
Тетово. На посетата учесниците
одблиску
се
запознаа
со
функционирањето на Министерството
за внатрешни работи. Посетата се
реализираше
во
секторите:
Малолетници, Превенција и Центар за
известување и координација. Во
секторот Малолетници учесниците се
информираа за правата, обврските на
малолетниците, случаи поврзани со
малолетничка деликвенција,насилство и семејно насилство. Во секторот Превенција се
запознаа со превентивните мерки што ги реализира МВР за превенција од повеќе видови
на прекршоци и кривични дела. Во одделот Центар за известување и координација се
запознаа со начинот на поднесување на пријавите во МВР и работата на дежурната
служба 192
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3.2.2 Завршен настан на почетниот Учиме право клуб во Тетово
На 16.06.2018 година со почеток во 12:00 часот во големата сала за состаноци на
Советот на општина Тетово се одржа завршниот настан за почетниот Учиме право клуб
од Тетово за оваа учебна година – симулација на судење во кривична постапка. Оваа
симулација беше подготвена и реализирана од страна на членовите на почетниот Учиме
право клуб во Тетово, под менторство на нивните предавачи Биљана Павлоска и Стевица
Младеноски. Тие се ставија во улога на судии, адвокати, обвинети, оштетени и вештаци и
на практичен начин ги демонстрираа стекнатите знаења и вештини од областа на
казненото право и кривичната постапка кои беа изучувани во текот на второто полугодие
од учебната година, предвидени во годишниот курикулум. Случајот опфати кривични дела
поврзани со нанесување телесни повреди и неовластено производство и пуштање во
промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори. Младите Тетовчани со
голема прецизност и умерена доза на театралност одлично ги доловија сите фази на
постапката и особено главната расправа. Голема благодарност и честитки до сите
учесници во симулацијата, како и до предавачите и локалниот координатор за одлично
спроведената симулација на судење.
3.2.3 Посета на Општина Струга
На 04.12.2018 (вторник), членовите на програмата Учиме право од Струга имаа можност
да ја посетат општината. Учениците беа примени од Градоначалникот на општина Струга,
г-дин Рамиз Мерко, во Општинската сала каде се запознаа со функциите на општината и
функциите на градоначалникот како татко на градот. На оваа посета се дискутираше за
потребата од децентрализација на државната власт, како и активностите кои општината
ги презема во насока на решавање на младинските проблеми и подобрување на
целокупното живеење. Воедно, членовите имаа можност да се запознаат и со
Претседателот на Советот на општина Струга, г-дин Ресуљ Каба, и улогата на советот во
управувањето со општината. За крај, учениците беа упатени на кратка обиколка низ
различните сектори од општината при што се запознаа со нивните надлежности.

3.2.4 Посета на канцеларија на Народниот правобранител
На 06.12.2018 (четврток), околу 40-тина членови на Учиме право клубовите од Тетово
реализираа посета на подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Тетово.
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На оваа посета, учениците имаа можност лично да се запознаат со заменик-народниот
правобранител, Ирија Стојановска и функционирањето на подрачната канцеларија, но и
воопшто институцијата Народен правобранител. Членовите на програмата на оваа посета
се запознаа со работењето на омбудсманот, надлежностите, законските права и
можности, како и да поставуваат прашања за личните права кои им биле повредени од
страна на државните иснтитуции. За време на оваа посета, учениците се запознаа со
процесот на поднесување барање за поведување на постапка до Народниот
правобранител и како се одвива понатамошната процедура.

3.2.5 Гостинско предавање од адвокат
Учиме право клубот од Струга организираше гостинско предавање од страна на адвокат
за членовите на овој клуб. Учениците на ова предавање имаа можност да се запознаат со
текот на истражната постапка, како и главната расправа. За време на посетата, адвокатот
се осврна и на неговите професионални искуства споделувајќи случаи од неговото
секојдневие. Кон крајот на предавањето, се поттикна дискусија кадешто учениците
поставуваа прашања.
3.2.6 Симулација на кривична постапка
На 6-ти јули 2018-та година во просториите на СУГС „Шаип Јусуф“ се одржа симулација
на кривична постапка по основ на извршено казнено дело - насилство. Членовите на
клубот се ставија во улога на адвокати, сведоци и судии. На овој начин тие имаа можност
да видат како функционира казнената постапка и да научат повеќе за истата.
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3.2.7 Посета на Основен суд Скопје 1 Скопје
На 25.12.2018 година членовите на почетните Учиме право клубови од Скопје го посетија
Основниот суд Скопје 1 – Скопје.
На оваа посета, учениците имаа можност најпрво да се запознаат со старата зграда на
судот, каде групата се запозна со просториите, условите за работа и техничката опрема.
Потоа, тие ја посетија и новата зграда на судот, која од неодамна е пуштена во употреба
и каде се одржуваат поголемиот дел на судењата. Во текот на самата посета, судијката
Сандра Крстиќ одржа кратко предавање во кое ги опфати надлежноста на судот, што е
потребно да се стане судија, примери од повеќе тековни случаи, а одговараше и на
прашањата поставени од страна на групата.

3.2.8 Посета на општина Куманово
Согласно годишниот курикулум, 8 ученици од почетниот Учиме право клуб од Куманово,
на 26.02.2019, беа во посета на општина Куманово. Учениците беа пречекани од
Градоначалникот на општина Куманово, г-дин Максим Димитриевски, кој зборуваше за
неговите надлежности, Советот на општината, како и што можат тие да направат со цел
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да го олеснат живеењето на жителите на општина Куманово и одговараше на прашањата
на учениците.

https://mof.mk/category/vesti/ucime-pravo/
3.2.9 Посета на Основниот суд во Тетово
Почетниот и напредниот Учиме право клуб во Тетово, на 26.02.2019, присуствуаа на
посета на Основниот суд во Тетово. 20-тина ученици беа примени од страна на
Секретарот на Судот, кој ги запозна со работата во приемната и дневната архива и
видовите предмети. Судијката и обвинителката разговараа со самите ученици во однос
на постапката, текот на самата постапка и процесните дејстива кои треба
обвинителството, судот и полицијата да ги преземе.

https://mof.mk/category/vesti/ucime-pravo/
3.2.10. Посета на Советот на општина Куманово
На 27.02.2019 година, 8 членови на програмата Учиме право, присуствуваа на седница на
Советот на Општина Куманово. Целта на оваа посета беше учениците да се запознаат со
механизмите, начиниот и делокругот на работата на општината. Понатаму, тие имаа
можност да ја следат работата на локалната самоуправа, како и да се запознаат и
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поразговараат со претседателката на Советот, г-а Атина Мургашанска и дел од
советниците кои разговараа за надлежностите и делокругот на делување на општината.

https://mof.mk/category/vesti/ucime-pravo/
https://www.facebook.com/pg/MOFedu/photos/?tab=album&album_id=10157081088550960
3.2.11 Посета на Канцеларијата на Народниот правобранител
На 07.03.2019, околу 30 членови на скопските клубови на Учиме право остварија посета
на Канцеларијата на Народниот правобранител. За време на оваа посета, учениците се
запознаа лично со заменичката Васка Бајрамовска-Мустафа, која имаше излагање за
делокругот на работењето на оваа институција, законските можности што ги нуди
институцијата, како и најчестите барања кои ги имаат граѓаните во поглед на правата и
обврските кои им се повредени од државните институции и органи.
Кон крајот на средбата, учениците поставуваа прашања во однос на процедурата за
заштита на правата и што е потребно за да се стане Народен правобранител.
Преку реализирањето на оваа посета, покрај теоретскиот дел кој на годишно ниво го
следат учениците, тие имаат прилика одблизу да се запознаат со самата институција и
нејзиното функционирање.
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3.2.12.Посета на адвокатска канцеларија
На 05.04.2019, 16 членови од Учиме право клубот во Струга, беа на посета на
адвокатската канцеларија на адвокатите Глигорие Ќатоски и Владимир Стојкоски во
Струга. За време на посетата, адвокатите ги запознаа учениците со граѓанското право
како дел од правниот поредок и нивното значење. Адвокатите во своето излагање,
пренесуваа и примери од нивната пракса, се со цел да го доближат правото и примерите
до самите ученици.

3.2.13 Симулација на образовни процеси и работата на одредени органи
На 03.04.2019, во просториите на Центарот на заедницата на општина Струга, 27 членови
на Учиме право клубот од Струга реализираа симулација на кривична постапка која го
опфати случајот „Заборави ако можеш“. Станува збор за случај во кој се работи за лица
за кои постои основано сомнение дека извршиле кривични дела од областа на делата
против меѓународното право и тоа: засновање на ропски однос, трговија со луѓе и
криумчарење на миграните, како и лица кои се јавуваат како потенцијални жртви на овие
кривични дела. Учениците преку оваа симулација имаа можност да бидат во улога на
судии, јавен обвинител, адвокат, сведоци и на тој начин одблизу да се запознаат со
начинот и текот на самата кривична постапка.
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https://www.facebook.com/pg/MOFedu/photos/?tab=album&album_id=10157171910030960
https://mof.mk/category/vesti/ucime-pravo/
3.2.14. Симулација на постапка пред Европскиот суд за човекови права
На 7-ми април (недела) во просториите на Канцеларија за млади на општина Центар,
членовите на напредниот Учиме право клуб реализираа симулација на постапка пред
Европскиот суд за човекови права. Симулацијата опфати апликација против Република
Северна Македонија за наводна повреда на членот 6 од Европската конвенција за заштита на
човековите права, а во текот на постапката жалителката со нејзиниот полномошник и
владините агенти ги образложија своите наводи. Од изнесените наводи, судот утврди дека
жалителката ги исцрпила сите правни средства кои ѝ биле на располагање, заклучно со
ревизијата поднесена пред Врховниот суд. Понатаму, во делот на правото на правично
судење, судот, со 2 гласа наспроти 1 глас, оцени дека апликацијата е основана, а во делот на
пристрасноста, судот едногласно одлучи дека апликацијата е основана. Симулацијата се
огранизираше во склоп на Проектот за младинско изразување. Овој проект е финансиран од
Европската Унија.
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3.2.15 Симулација на постапка пред Европскиот суд за човекови права
На 14ти април 2019 година, напредниот Учиме право клуб во Куманово реализираше
симулација на постапка пред Европскиот суд за човекови права. На овој настан, учество
земаа сите членови на напредниот Учиме право клуб, кои имаа можност да бидат во
улога на судии, жалители, владин агент. Темата на оваа симулација е актуелна и се
обработува во рамки на самата програма, а содржи елементи на класична домашна
судска постапка која дава елемент на блискост за разлика од апстрактната тема на
симулација на работата на некој орган во рамки на меѓународните организации. Во
конкретната ситуација, жалителката поднесува апликација против РСМ за наводна
повреда на чл. 6 од ЕКЧП, а централно место во симулацијата беше главната расправа
закажана пред ЕСЧП во Стразбур на која жалителката со нејзиниот полномошник и
владиниот агент ги образложија своите наводи по конкретните точки.

3.3 Средношколски клубови за ученички права, слободи и различности
Проектот „Средношколски клубови за ученички права, слободи и различности“ се
реализираше во 3 училишта на територијата на Град Скопје: СУГС Гимназија „Орце
Николов“, СУГС Гимназија „Зеф Љуш Марку“ и СУГС „Георги Димитров. Целта на овој
проект е едукација и промоција на правата на ученикот, активното граѓанство, поддршка
на учеството во средношколските заедници, а се спроведуваше во периодот август –
декември 2018-та година. Во рамки на овој проект, се применуваат неколку различни
активности со кои се покрева информираноста и учеството на учениците во училиштата,
се покреваат капацитетите на наставници и се поттикнува учеството на настани во
самите училишта.
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3.3.1 Панел дискусија за родова еднаквост
На 24ти декември 2018 во СУГС „Зеф Љуш Марку“, членовите на организираа панелдискусија за своите соученици насловена „Подигнување на свеста околу родовата
еднаквост“ на која тие заедно со дел од своите професори дискутираа и дебатираа на
теми поврзани со предрасудите, стереотипите и дискриминацијата, перцепцијата за
девојките и жените во нашето општество и потребата од целосна еднаквост помеѓу
половите. Настанот го водеа две ученички од клубот и беше посетен од страна на 30-тина
ученици.
3.3.2. Проекција на филмот „Exit through the gift shop“
На 25ти декември 2018 се организираше проекција на филмот „Exit through the gift shop“ и
дискусија по филмот за ангажираната улична уметност и како преку една субкултура да
се влијае на јавниот дискурс и да се покренат важни општествени прашања. На настанот
присуствуваа 40-тина ученици од СУГС „Георги Димитров“.

34

3.3.3 Дискусија за Законот за средното образование
Учениците од СУГС „Орце Николов“ организираа дискусија за 30-тина соученици од прва
и втора година за предностите и недостатоците на образовниот систем во Република
Македонија. За таа цел разгледуваа и дискутираа за поединечни членови на актуелниот
Закон за средното образование и предложуваа амандмани за истиот. Предлагаа и
конкретни чекори и мерки за подобрување на нивиот статус во рамките на самото
училиште, а изработија и плакати со цел да ја зголемат информираноста на останатите
ученици за своите права и обврски.

3.3.4 Обука на тема „Дебата во наставата“
Обуката „Дебата во наставата“ се одржа на 11ти декември 2018 (вторник) во
просториите на хотел Карпош и беше насочена кон употреба на дебатата како алатка за
време на часовите. Сесиите ги опфатија разликите помеѓу дискусија и дебата, основите и
форматите на дебата кои професорите би можеле да ги употребат, како и примери за
презентативни дебати кои би можеле да им бидат интересни на учениците.
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3.3.5 Обука за „Креативни алактки за пренесување на знаењата од правото“
На 12ти декември 2018 година, обуката „Креативни алатки за пренесување на знаења
од правото“ ги претстави главните методи и техники на предавање кои се користат во
рамките на нашите Учиме право клубови, како и совети и насоки за тоа како да се
организира симулација на работата на државен орган или институција, организирање на
предавање од страна на експерт или посета на државна институција со цел да им се
доближи нејзината работа на средношколците.
3.4. Oбуки за членовите на Правната клиника при Правниот факултет „Јустинијан
Први“
Програмата Учиме право во периодот мартаприл 2019 година, спроведе 3 обуки наменети
за членовите на Правната клиника кои ги
опфатија следниве теми: Работа со млади и
припадници на ранливи и маргинализирани
групи каде предавачи беа Лазар Поп Иванов и
Мартин
Алексоски,
Сензибилизација
на
пристапот при работа со припадниците на
ранливи и маргинализирани групи, на оваа тема
предаваа Ана Попризова и Јордан Јованов и на
третата тема која ја предаваа Ивана Петковска
и Нена Николовска се однесуваше на
Интерактивни
методи
и
техники
во
неформалното образование.
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4.ПРОГРАМА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ АНАЛИЗА И
КРЕИРАЊЕ НА МЛАДИНСКИ И ОБРАЗОВНИ
ПОЛИТИКИ
Програмата за истражување, анализа и креирање на младински образовни
политики во текот на перидот за кој се изработува овој извештај ги следеше
процесите поврзани со образовните реформи, младинските прашања и
студентското и средношколското организирање. Во 2018 и 2019 година (во
споредба со изминатите години) постоеше поголема отвореност на институциите
за соработка, консултации и препораки креирани заедно со младинските
организации
4.1 Образовни политики и процеси
4.1.1 Студентско организирање и политики
Еден од приоритетите на МОФ и на програмата ИАКМОП е високото образование
и студентското организирање. На почетокот на 2018та година се отвори процесот
за изготвување на нов Закон за високо образование (ЗВО), а МОФ активно го
следеше целиот процес. До Министерството за образование и наука и на
Единствениот национален електронски регистер – ЕНЕР, МОФ преку програмата
ИАКМОП достави препораки за уредување на студенското организирање,
препораките беа изработени согласно консултациите кои програмата ги одржа во
2017та на четири универзитети (универзитетот „св. Кирил и Методиј“ – Скопје;
универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола; универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово). Мартина Илиевска
присуствуваше на јавната расправа за Законот за високо образование
организирана од страна на Комисијата за образование, наука и спорт при
Собранието на Република Македонија. Во своето излагање, координаторката на
програмата ги сподели препораките кои поризлегоа од консултативниот процес
воден во 2017та, во врска со Законот за високо образование и се залагаше истите
да бидат вметнати како амандмани во законот. Законот вклучи две од главните
препораки на МОФ, а тоа е гарантирано студентско организирање и Студентски
собранија кои ќе бидат тела во рамки на универзитетот и факултетите.
По донесување на ЗВО требаше да има усогласување на интерните акти
универзитетите согласно новиот закон. Донесувањето на статутите
универзитетите како основни интерни акти требаше да бидат доставени
Собранието на РМ, кое е основач на државните универзитети и треба да
изгласа со цел истите да стапат на сила. Програмата го следеше процесот но
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крајот на 2018та година статутите на државните универзитети не беа изгласани во
Собранието, со што универзитетите продолжија да работат неусогласено со
новиот закон.
Статутите, меѓу другото, треба да го пропишуваат начинот на избор на членовите
на студентските собранија, а имајќи предвид дека истите не беа изгласани во
2018та година, на факултетите повторно и оваа година (2019) не се одржаа
избори за студентски претставници.
Студентското организирање повеќе беше во фокусот на програмата од аспект на
лобирање кај институциите за воспоставување на добри и функционални
претставувачки структури. За време на консултативната средба за младински
политики во организација на Владата на Република Македонија и Агенцијата за
млади и спорт, беа претставени проблемите и со студентското организирање од
што произлезе: „Работна група за студентско демократско организирање“.
Работната група има двајца претставници на МОФ (Стефани Спировска и Петар
Барлаковски), претставници на Министерството за образование и наука и
претставници на студентската организација ЕЛСА. Со работа почна при крајот на
годината (2018), оствари неколку средби на кои се договореи понатамошниот тек
и динамика на работа, но оваа група не постигна некои значителни резултати.
За подобрување на студентскиот стандард во март 2018та година беше
формирана работна група за ревидирање на Законот за Студентски стандард, во
која имаше претставник на МОФ (Мартина Илиевска) и членови од
Министерството за образовение и наука. За истата иако беше изработено
решение за формирање од страна на МОН, до крајот на годината не оствари ни
една средба.
4.1.2 Средношколско организирање и политики
МОФ во текот на 2017та година работеше на креирање на измена на законот за
средно образование во делот на средношколско организирање и учество, преку
проект во соработка со Коалиција на младински организации СЕГА и Првата
детска амбасада Меѓаши. Предлог измените беа досавени до МОН и во текот на
2018та година беа остварени средби со министрите Рената Десковска и Арбер
Адеми за презентација на предлог измените и актуализација на важноста на
средношколското организирање. Законот за средно образование не беше еден од
приоритетите на МОН во изминатата година, со што предлог измените не беа
земени во предвид.
Како заклучок од тематската седница на Влада посветена на младински прашања
и политики
произлезе и „Работна група за средношколско демократско
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организирање“ , каде што член на МОФ е Мартин Лазаревски. Работната група
има членови од МОН и други организации, а цели учениците да имаат
загарантирано претставничко тело во рамките на училиштето.
Подобрувањето на ученичкиот стандард како еднаа од областите на
делување на МОФ беше работена во 2018та. Во март истата година од страна на
МОН беше формирана работна група за ревидирање на Законот за Ученички
стандард. МОФ за потребите на групата изработи препораки во за подобрување и
проширување на законот во повеќе области (Исхрана, вработување на учениците,
спортско – рекреативни активности, културно- уметнички активности, одмор,
ученички поволности и попусти за добра и услуги, воспитно работење со
учениците во домовите). Дополнително достави целосен предлог за уредување на
совет на станари во ученичките домови (област која не е опфатена во постоечкиот
закон). Работната група изработи низа измени и истите беа доставени до
Министерката и правната служба на МОН.
4.2 Младински политики
4.2.1 Избор на младински претставник во РИКО
МОФ од самиот почеток ги следи сите процеси поврзани со Регионалната
канцеларија за младинска соработка и нејзиното воспоставување. При крајот на
2017та година беше поништен изборот на младинската претставничка од страна
на директорот на Агенцијата за млади и спорт (АМС), Дарко Каевски. Во март
2018та година се спроведе нов избор за претставник во Управниот oдбор на
Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО), каде што учествуваше
претставник од МОФ- Александра Филипова. Пред да се распише новиот избор
претходеа низа реакции од младинските организации со тоа што укажуваа на
недоследностите во изборот на минатиот претставник. Во повторениот процес
избран беше Владимир Ѓорѓевски.
4.2.2 Закон за младинско учество
Процесот на креирање на Закон за младинско учество официјално започна
во март 2018 и се уште е отворен. Беше формирана една експертска група и една
интерна работна група во рамките на НМСМ.
Во текот на месец март се одржа целодневна средба организирана од НМСМ за
креирање на содржина која потенцијално би била дел од Законот за млади. На
оваа средба присуствуваа Мартина Илиевска, Дона Костуранова и Александра
Филипова. Од средбата произлегоа препораки и насоки за понатамошниот тек на
креирање на Законот.
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На 11ти април 2018 година се одржа јавна расправа за Законот за
млади/младинско учество во Собранието на Република Македонија, на која
Младинскиот клуб го најави процесот на започнување на креирање на предлог
закон за млади со покана за јавна расправа до младинските организации од
Македонија на тема “Каков закон за млади ни треба?”. Претставничка од МОФ на
јавната расправа беше Мартина Илиевска.
Експертската група е составена од членови на младинските организации кои
работат заедно со претставници на пратеници од Собранието и на Владата на Р.
Македонија, претставника на МОФ во работната група е Дона Костуранова.
Работната група до крајот на годината имаше повеќе состаноци и работни средби
на кои директно работеа на содржината на Законот.
Процесот моментално е во завршна фаза, со изработен нацрт текст на законот и
во почетокот на 2019та се очекува да се направат низа консултации со млади и
потоа истиот да биде изгласан од страна на собранието на Р.Македонија.
4.2.3 Тематска седница на Владата на Република Македонија, фокус на млади
и младински политики
За прв пат во Македонија се одржа тематска седница на Влада посветена на
младински прашања и политики. На истата присуствуваа повеќе младински
организации: ХЕРА, ХОПС, НМСМ, Субверзивен Фронт, Гоу Грин а на седницата
со свој претставник учествуваше и МОФ. Дона Костуранова имаше излагање за
средношколско и студентско организирање и важноста од истите. Како заклучокот
од седницата е да се формираат две работни групи од МОФ, засегнати страни и
институции кои ќе имаат задача да дадат поддршка, да ги усогласат интерните
акти со новите закони за средно и високо образование и активно да учествуваат
во спроведување на фер и демократски избори за средношколски и студентски
претставници.
4.2.4 Ревизија на Национална стратегија за млади
Националната стратегија за млади 2016 – 2025та година беше донесена со
низа пропусти во процесите на креирање и донесување. МОФ повеќе пати
апелираше до јавноста и надлежните институции дека треба да се направи
ревизија на текстот со цел да биде применлива и соодветна на потребите на
младите. Во месец февруари 2018 година Агенцијата за млади и спорт
организираше средба за формирање на работни групи за ревизија на НСМ,
претставнички на МОФ беа Александра Филипова и Мартина Илиевска. По
средбата од страна на МОФ беше изработена предлог методологија за ревизја на
стратегијата како и листа на литереатура која би помогнала во процесот.
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Работните групи после првичната средба не се состанаа до крајот на 2018та
година.
4.2.5 Отворен ден на Владата на Република Македонија- Борба против
корупција
Владата на Република Македонија согласно определбата за партнерство со
граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики,
организираше „Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации“.
МОФ беше дел од отворениот ден насловен „Борба против корупција“ одржан на
6ти јули 2018 година. На средбата се дискутираа иницијативи со кои се зајакнува
борбата против корупцијата. Мартина Илиевска како претставник на МОФ ја
претстави иницијативата за транспарентност на студентските домови во
Македонија и истражувањата кои ќе се спроведуваат за мониторинг на јавните
набавки на Студентски дом – Скопје и перцепцијата на студентите за корупцијата
за домовите во кои живеат. Со ова Владата покажа проактивност за заедно да се
отвори ова важно прашање и да создаде простор за надминување на овој
проблем кој што одамна е занемаруван.
4.2.6 Национална стратегија за соработка со дијаспората (2018-2023)
Членовите на Владата на Република Македонија едногласно ја прифатија
Информацијата за потребата од изготвување Национална стратегија за соработка
со дијаспората (2018-2023), по што се формираше формираше работна група за
креирање на Национална стратегија за соработка со дијаспора. Во рамките на
работната група, работеа 4 подгрупи поделени по области (политичкоадминистративен; економскиот и инвестициски; образование, наука и млади;
култура и за промоција на културните вредности во Република Македонија). Во
оваа работна група претставник од МОФ беше Дона Костуранова, во областа
наука и млади. Подгрупата работеше во насока да се воспостави систем за
следење на младите луѓе во дијаспората и нивното образование, да се создаде
регистар млади научници алумни и да се прават размени помеѓу млади
Македонци од дијаспората во Македонија, но и млади луѓе од Македонија и луѓе
во дијаспората.
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4.3.Истражувања и анализи
4.3.1.Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и
спорт
Младински образовен форум во јануари 2018та година го промовираше
истражувањето „Мониторинг и унапредување на
работата на Агенцијата за млади и спорт“. Идејата
на проектот беше да ја скенира работата на АМС,
да ги лоцира недостатоците и да креира
препораки и механизми кои ќе обездедат
сеопфатен
пристап
во
справувањето
со
младинските предизвици. Неопходно е да се
посочат слабостите во изминатиот период, но и да
се гради политичка волја која на долг рок ќе
создаде системски одговорна Агенција за младите
во земјата, во која тие ќе препознаат поддршка и
доверба. Истражувањето се реализираше во
периодот јуни 2017 – јануари 2018година и е со
фокус на соработка со младински организации,
соработка со државни институции, правна рамка,
внатрешно уредување и работење и перцепцијата
на младинските организации и младите.
<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/analiza-monitoring-na-ams>
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4.3.2.Млади истражувачи
Пет истражувачки трудови од млади истражувачи се обидоа да обезбедат
податоци на темите кои за нив се важни – младинската невработеност,
дискриминацијата во образованието, условите за лица со посебни потреби
во образованието, младинската емиграција и сексуалното вознемирување.
Истражувчките трудови беа менторирани од искусни истражувачи и со
поддршка од Младински образовен форум (МОФ) и Фондации Отворено
општество работеа на своите истражувања. Проектот за менторирање на
млади истражувачи имаше за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на
МОФ со знаењето и искуството на стипендистите на Фондациите Отворено
општество во корист на млади истражувачи кои за прв пат се занимаваат со
општествено релевантни истражувања да креираат квалитетни анализи кои ќе
помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни
прашања во Македонија. Студентите и младите истражувачи во земјата немаат
доволно можности за самостојно истражување и преку овој процес се
обидуваме да го поттикнеме професионалниот развој на дел од младите
истражувачи во земјата. Сите истражувања се јавно достапни во базата на
публикации на МОФ.
4.3.2.1.Невработеноста на младите лица во североисточниот регион,
предизвици и проблеми
Невработеноста кај младите е сериозен проблем во
Република
Македонија,
особено
во
североисточниот регион на земјата, каде што
стапката
на
невработеност
е
највисока.
Истражувањето "Невработеноста на младите лица
во североисточниот регион - предизвици и
проблеми" ги претставува најчестите ставови на
младите луѓе од тој регион. За истражувањето се
користеше комбинација од квалитативни и
квантитативни податоци, собрани преку интервјуа и
анкетирање.
<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/nevrab
otenost__istrazuvanje_web>
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4.3.2.2.Истражување за астапеноста на различните форми на сексуално
вознемирување во Република Македонија

Жените во Македонија секојдневно се соочуваат
со сексуално вознемирување, затоа, инспирирано
од движењето #MeToo и # сегакавувам (кампањата
против онлајн сексуално малтретирање), три
млади истражувачи ја истражуваа темата на
различни форми на сексуално вознемирување во
Република Македонија ". Овој тим користеше
квалитативен и квантитативен метод за анализа на
јавни објави во мрежата на социјалните медиуми –
Фејсбук и Твитер под хаштагот # сегакажувам.

<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/sexvoznemiruvanje___istrazuvanje_
we>
4.3.2.3.Анализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на
средното и високото образование
Анализа на условите за лицата со посебни
потреби во рамките на средното и високото
образование е анализа за образовната
вклученост на учениците и студентите со
попреченост. Според податоците, вклученоста
на лицата со инвалидност во сите нивоа на
образование е многу мала, додека тие често се
дискриминирани и имаат многу тешкотии во
целиот образовен процес. Вклучувањето во
образовниот
процес
се
подразбира
обезбедување
на
физички
услови
за
вклучување на лицата со инвалидност во
образовниот систем, но иеднакво вклучување
во училишните активности за кои е неопходно
обезбедување на соодветни услови, наставен
кадар и програми. Наодите покажуваат дека Македонија во моментов не е
подготвена за здрава образовна деинституционализација и отпуштање на
стариот образовен систем за лицата со инвалидност и спроведување на
образовната инклузија само во редовните училишта за целото население.
<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/posebni-potrebi-voobrazovanie___is>
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4.3.2.4.Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во
образованието

Според истражувањето „Улогата на младите во
спречување
на
дискриминацијата
во
образованието“,
наставниот
кадар
е
во
најдиректен контакт со самите студенти и од него
непосредно зависи квалитетот на предавањата и
на оценувањето. Токму поради тоа, оваа
категорија најчесто ја злоупотребува својата
позиција, применувајќи различен третман кон
студенти
од
различни
позадини.
Според
испитаниците, оваа дискриминација најчесто се
манифестира како поинаков пристап при
оценувањето, поинаков однос со различните
студенти, но и неправедни критериуми при
вработувањето или ангажирањето студенти во
наставниот процес.
<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/diskriminacija___istrazuvanje_web>

4.3.3.5. Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен
пристап кон младинската емиграција во Македонија“
„Зошто младите сакаат да си одат од Македонија?
Eксплоративен пристап кон младинската емиграција
во Македонија“ ,покажуваат дека 60% од
испитаниците сакат трајно да се отселат од
државата, без разлика на демографските и
социоекономските разлики. Културните фактори на
одбивање и на привлекување се издвојуваат како
најзначајни за младите, како за нивната одлука да
се иселат од Македонија така и за одлуката за
враќање во Македонија. Сепак, сите пет групи
фактори се важни за одлуките на младите, што
уште повеќе ја потенцира неопходноста на
меѓуресорски
пристап
за
подобрување
на
младинскиот стандард за живот во Македонија.

<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/emigracija___istrazuvanje_web>
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4.4. Колку и на што троши еден македонски студент?
„Колку и на што троши еден македонски студент?“ претставува мапирање на
трошоците на студентите кои студираат на државните универзитети во
Македонија. Истражувањето беше овозможено со поддршка на Фондацијата
Отворено општество – Македонија, а спроведено од страна на Младински
образовен форум и Здружениеето на млади
истражувачи и аналитичари.
Истражувањето беше спроведено во периодот
февруари – март 2018 година и истото опфати 945
студенти од пет државни универзитети. Согласно
истражувањето, студентските месечни трошоци
или „студентската кошничка“ изнесува 21.410 ден.
за студенти кои студираат со партиципација и
22.435 ден. за студенти кои студираат со
кофинансирање, односно кои плаќаат школарина.
Таа вклучува трошоци како партиципација односно
школарина, трошоци поврзани со факултетот,
трошоци за секојдневен живот, понатаму трошоци
за превоз, домување но и режиски трошоци.

<https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/studentski_trosoci__celosen_izvesta
>
4.5. Станица: Студентска 6.0
Станица Студентска 6.0 се одржа на 29 мај
2018 година, на Филозофскиот факултет при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј.
На
студентите им беше понудена целодневна
алтернативна
програма
исполнета
со
предавања, работилници, презентирање на
истражувања
и
креативни
активности.
Настанот организиран од МОФ со поддршка
на Фондации Отворено општество, имаше за
цел да обезбеди простор за современи
предавања кои студентите ретко имаат
можност да ги следат на нивните факултети,
можност
да
се
информираат
за
организациите кои се отворени за нив, да
учествуваат во работилници, да се запознаат
со нови истражувања и да разменат искуства
и контакти.
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На Станица: Студентска посетителите можеа да се запознаат и зачленат во 20
младински организации преку отворен саем. Дел од организациите одржаа и
свои предавања на факултетот, со што Национален младински совет на
Македонија, ЏЕФ Македонија, ХЕРА, ЕМСА, ИАЕСТЕ, Субврезивен фронт,
КРИК, Гоу грин, Истражувачко друштво на студенти биолози, Social Impact
Award, Сојуз на извидници и индивидуалци истакнати во своите полиња, дадоа
придонес кон збогатување на академскиот ден на студентот.
4.6. Студентско (не)организирање – тркалезна маса
На 21ви декември 2018 година во Хотел Солун од 12:00 часот се одржа
тркалезна маса за студентско организирање на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ на тема „Студентско (не)организирање – проблеми и идни решенија“
во организација на Младинскиот
образовен форум.
Студентското организирање во
Северна
Македонија
по
контроверзните
избори
за
студентски парламент во јуни
2016 година, никогаш не се
воспостави како функционално.
Мандатот
на
студентскиот
парламент помина во сенка на
процесот на креирање на нов
Закон за високо образование, со кој меѓу другите промени се реформираше
моделот „студентски парламент“ во „студентски собранија“. Иако законот
предвиде студентски избори овој семестар, тие не се одржани затоа што
статутите на универзитети кои треба да ги уредат – уште не се усвоени во
Собранието на РМ. Така, високообразовните институции се во правна
празнина, а студентите и понатаму немаат свои претставници. На настанот
дојде до израз тоа дека новото студентско организирање треба да донесе
промени, но прво треба да се воспостави. Помина цел семестар откако стапи
на сила новиот Закон за високо образование, со кој конечно требаше да се
формираат вистински студентски претставнички тела. Правата на студентите
се заглавени во институционалните лавиринти, и студентите не можат да
добијат избори и свои претставници додека не се усвојат статутите на
универзитетите.
4.7. Студентска веб платформа www.studentskisobranija.mk
Програмата креираше нова веб платформа www.studentskisobranija.mk за
информирање на студентите за студентското организирање на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“.
Оваа веб страница е изработена со цел да помогне на студентите да се
информираат за студентското организирање и активно да учествуваат. Идејата
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позади оваа страница е секој студент лесно да има пристап до информациите
за изборите, како да се кандидира, каде да гласа и како да се информира. За
време на изборите, оваа страница ќе служи како информатор за гласањето и
кандидатите, и сите информации да бидат достапни на ова место.
4.8.Едукативни студентски видеа
Плуралистичко студентско организирање, каде студентите сами ќе ги бираат
своите претставници и ќе се борат за своите права во високообразовните
институции е една од целите за која МОФ се залага. Со воведувањето на нов
Закон за високо образование во 2018 година, студентите во Македонија
конечно треба да добијат нови студентски тела, односно Студентски
собранија.Овие студентски собранија треба да постојат на секој факултет и
универзитет,
да
бидат
формирани преку избори на
кои студентите ќе ги изберат
своите претставници во овие
тела и во универзитетските и
факултетските органи.За да
се појаснат промените кои ги
донесе
законот
но
и
потребата
од
студентско
организирање прокрамата за
истражување,
анализа
и
креирање на младински и
образовни политики креираше три видеа на следниве теми:





Што е студентско организирање?
Што се факултетски и универзитетски студентски собранија?
Студентот како учесник во процесот на донесување одлуки

4.9.Студентски домови без корупција
МОФ во периодот од август 2018 – јули 2019година се спроведува проектот
поддржан од Програмата за поддршка на високото образование на Фондациите
Отворено општество, чија примарна цел е поттикнување на институциите на
потранспарентно и поодговорно управување со студентските домови. Проектот
вклучува истражување за јавните набавки и перцепциите на студентите за
корупција во студентските домови и реализирање активности за зајакнување на
студентите и нивно активно вклучување и подобрување на студентските
домови преку локални иницијативи.
Во рамки на проектот се формираа студентски клубови во тритте студентски
дома при ДСД - Стив Наумов, Гоце Делчев и Кузман Јосифовски- Питу кои
посетуваа обуки и спроведуваа акции.
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На почетокот на месец март 2019 година се одржа информативна средба со
студентите од студентскиот дом Стив Наумов на која се дискутираа
проблемите и потребите на студентите во домовите. Врз основа на нивните
потреби се креираше курикулум за 3 обуки кои се спровесуваа во домовите.
Во периодот март-мај 2019 година се одржаа вкупно 6 обуки со студентите кои
престојуваат во студентските домови Стив Наумов, Гоце Делчев и Кузман
Јосифовски- Питу во Скопје.
За студентите од студентскиот дом Стив Наумов беа организирани две обуки.
На 13ти март 2019 година во салата на Општина Гази Баба се одржа обука за
„Младински активизам и организација на настан“ на која предавач беше Петар
Антевски, додека пак на 03ти април 2019 година студентите имаа можност да
ја посетат обуката за „Студентски права и
студентско организирање“ која се одржа во
просториите на студентскиот дом и на која
предавач беше Петар Барлаковски.
За
студентите
кои
престојуваат
во
студентскиот дом Гоце Делчев беше
организирана
обука
за
„Младински
активизам и организација на настан“ на 03ти
април 2019 година во читалната на домот,
а на истата предавач беше Сања
Стефановиќ.
Во студентскиот дом Кузман ЈосифовскиПиту беа организирани три обуки. Првата
обука за „Јавно говорење“ на која предавач
беше Ѓорѓи Димески се одржа на 15ти мај
2019 година. Петар Барлаковски беше
предавач на втората обука за „Студентски права и студентско организирање“
на 17ти мај 2019 година во Инфо клубот на студентскиот дом. На третата обука
за „Младински активизам и организација на настан“ која се одржа на 21ви мај
2019 година предавач беше Панде Ефтимов.
Во втората половина на месец април 2019 година беше отворен повикот за
студентски акции во Државните студентски домови на кој со свои идеи
аплицираа студентите од студентските домови Стив Наумов и Кузман
Јосифовски- Питу.
Во текот на месец јуни 2019 година се спроведоа акции во трите студентски
домови и тоа: реновирање и обнова на читалната и дворот во студентскиот дом
Стив Наумов; реновирање на диското и дворот во студентскиот дом Кузман
Јосифовски- Питу и обнова на игралиштето во студентскиот дом Гоце Делчев.
Проектот предвидува и две опсежни анализи за: Јавните набавки на Државен
студентски дом – Скопје и Перцепцијата за корупција на студентите станарии
во ДСД.
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Во периодот од Декември 2018 до март 2019 година се прибраа податоци за
анализата на Јавните набавки во студентски домови, истата е во завршна фаза
и ќе се промовира во месец Јули 2019 година.
За истражувањето за прцепцијата на студентите за корупција и за условите во
кои живеат во студентските домови во текот на месеите мај и јуни 2019 година
се одвиваше теренско собирање на податоци – преку анкетирање на примерок
од 300 испитаници. Истражувањето ќе биде промовирана во месец јули 2019
година, по завршување на анализата на податоците.
4.10. Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти
на Фондациите Отворено општество
Проектот цели да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и
искуството на алумни стипендистите на Фондациите Отворено општество во
корист на млади истражувачи, студенти и пошироката јавност во Македонија.
Младите и студентите во Македонија немаат можност да прават истражувања и
истражувачка академска работа поради ограничени ресурси – финансиски и
менторски. Со овој проект беа искористени капацитетите на алумни
стипендистите, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за прв пат
се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да
придонесат во креирање на квалитетни анализи кои ќе помогнат да се
подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во
Македонија. Темите на кои работат младите истражувачи од јануари до јуни
2019 се: „Кариерни центри на Универзитетот Кирил и Методиј“ ; „
Националистички чувства и ставови кај средношколците во Северна
Македонија “; „ Популаризирање на руралноста - Потенцијалите на руралното
ко-работење и ефектот врз миграциските трендови на младите во Северна
Македонија “ и „Интернет насилство меѓу средношколците“.
Алумни стипендистите одржаа 4 отворени предавања на теми кои се
општествено релевантни, но нема јавноста многу можност да слушне за истите
од експерти кои имаат навистина познавање и знаење за темите. Отворени
предавања одржаа: Бошко Станковски - „Правото на самоопределување:
историски развој и идни предизвици“; Славчо Димитров - „Титова Југославија:
Заедницата, телото и половата разлика“; Бранимир Јовановиќ - „Збор-два за
нееднаквоста“ и Елена Б. Ставревска - „Интерсекциска правда во поствоени
општества: Босна и Колумбија“.
4.10.Станица: Студентска 7.0
„Станица Студентска 7.0″ се одржа на 23-ти април 2019 година, на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Во склоп
на „Станица: Студентска 7.0“ беше организиран саем на дваесет студентски и
младински организации, целодневна „чил зона“ организирана заедно со „Board
game café Samo”, како и предавања на теми: соларниот потенцијал во РСМ,
вакцини, подготовка на пиво, модерната технологија и вештачката
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интелигенција, експериментот
демократија и револуција.

на

Милграм,

неформални

институции,

„Станица: Студентска 7.0“ организиран од МОФ со поддршка на Фондацијата
Отворено општество, има за цел да обезбеди простор за современи
предавања кои студентите ретко имаат можност да ги следат на нивните
факултети, истовремено можност да се информираат за организациите кои се
отворени за нив, но и да разменат искуства и контакти
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5.МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ
5.1.Младински клубови
Во рамките на програмата Младински активизам во периодот јануари 2018 година –
мај 2019 година функционираа 7 Медиа/Арт клубови за средношколци во 5 градови во
Македонија: Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Битола.
Следејќи ја работата од претходниот период, клубовите до крајот на учебната година
продолжија со работа на модулите кои ги имаа започнато во 2017 година. Програмата
Младински активизам во првата половина од 2018 година имаше 4 активни младински
клубови, од кои 2 во Скопје и по еден во Велес и Тетово, додека во втората половина
на 2018 година функционираа 3 младински клубови во Скопје и по еден во Велес,
Куманово, Битола и Тетово. Во периодот август – септември 2018 година беше
изготвен прирачникот „Артивизам“ кој се користеше во сите младински клубови, а ги
вклучува темите: „Слобода на изразување“, „Креативен активизам“, „Уредување на
јавен простор“, „Реупотреблив дизајн“, „Стереотипи, предрасуди и дискриминација“,
„Граѓански активизам“, „Фотографија“, „Медиумска писменост“, „Сајбер булинг“,
„Онлајн кампања“, како и алатките: изработка на стенсили, фанзини и стикери.
Во месец септември 2018 беше организирана обука за предавачи и асистент
предавачи во клубовите, за запознавање со содржината на новиот прирачник и
начинот како истиот да го применуваат во клубовите каде што тие предаваат.
На средина на октомври 2018 се одржа дводневна координативна средба со локалните
координатори, предавачите и асистент предавачите на младинските клубови, каде што
се договори начинот на комуникација меѓу програмскиот координатор и асистенткоординатор со локалните координатори, комуникацијата предавач – член, а воедно
беа направени подготовки за почнување со предавањата во клубовите.
Во октомври 2018 година беше спроведена онлајн и офлајн регрутација на нови
членови, со што се обнови членството во сите клубови.
5.1.1.Младинските клубови - Скопје
Во периодот јануари - јуни 2018 година, во Скопје функционираше еден младински
клуб чиј предавач беше Панде Ефтимов. Клубот во овој период броеше 15 членови. Во
текот на второто полугодие 2017/2018 година, членовите стекнаа знаења за основите
и техниките на фотошоп, како и алатките за дигитална изработка на стикер и постер.
На почетокот на месец јули 2018 година, беше реализиран и настанот од младите за
заедницата, односно изложба на стикери и постери изработени од членовите на
младинскиот клуб во Скопје, каде што, преку своите производи на креативен начин ги
прикажаа недостатоците на градот во кој што живеат. Изложбата се викаше „Дива
Креатива“ и беше поставена во монтажната галерија во Паркот на Франкофонија.
Во периодот ноември 2018 - мај 2019 година
функционираа два младински клуба во Скопје
чии што предавач беше Панде Ефтимов, а
асистент - предавачи Ивона Кузмановска и
Дариа Најденовска. За време на првото
полугодие
2018/2019
година
членовите
слушаа предавања за креативен активизам,
слобода на изразување, уредување на јавен
простор, реупотреблив дизајн, каде што, од
научените лекции успеаја да реализираат
интервенција во јавен простор на локално
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ниво наречена „Парквенција!“, односно акција за уредување и разубавување на
оштетен парк во Општина Центар. Младите креативци ги обновија и поправија веќе
постоечките делови од паркчето, како што се клупите, лулашките и трансформаторите.
Но, исто така поставија и различни арт инсталации кои дополнително ја збогатија и
разубавија естетиката на паркчето.

Членовите на младинските клубови во Скопје, со поддршка од Град Скопје, имаат
реализирано две посети на културни настани и институции, со цел да се запознаат со
уметноста, да го прошират своето знаење на полето на култура и да се инспирираат
самите поактивно да ги посетуваат културните настани и институции. На 15 декември
2018 година, членовите на младинските клубови во Скопје учествуваа на филмската
проекција „Фокстрот“ во Кинотека на Македонија, додека на 16 декември 2018 година,
членовите го посетија Музејот на современа уметност, каде што, ги погледнаа
тековните поставки и изложби во музејот.
Во второто полугодие 2018/2019 година, членовите на младинските клубови во Скопје
ги поминаа предавањата граѓански активизам, иницијативи, застапување, онлајн
активизам, онлајн кампања, електронско силеџиство (сајбер булинг), медиумска
писменост и пишување на вести, изработка на весник и фотографија.
5.1.2 Младински клуб Тетово
Во младинскиот клуб во Тетово предавачи беа Александра Николовска, Бобан
Костадиновски и Шенол Јакупи. Клубот броеше дваесетина членови кои активно
учествуваа во неделните средби на клубот. За време на првото полугодие од
2017/2018 година, членовите го работеа модулот „Реупотреблив дизајн“ од каде се
стекнаа со знаења како да изработуваат стенсил, основите како да се црта графит,
рециклирање и редизајн. Членовите на младинскиот клуб во Тетово во месец мај 2018
ја организираа изложба “The pollution needs a solution“, каде беа изложени 40-тина
фотографии на предмети пред и потоа, променети од членовите на клубот, исто така,
и редизајнираните предмети беа изложени. Изложбата беше поставена во
просториите на Уметничката галерија во Тетово.
Во текот на првото полугодие од 2018/2019, членовите слушнаа предавање за
стереотипи, предрасуди и дискриминација, креативен активизам, менување и
уредување на јавен простор, од каде и произлезе идеја да реализираат интервенција
во јавен простор именувана како „Види! Размисли! Реализирај!“, односно поставување
на три информативни табли на три различни локации за подигнување на свеста кај
јавноста за загаденоста која е предизвикана од луѓето. Членовите пред крајот на
годината организираа и јавна дискусија со стручно медицинско лице на тема „Како
загадувањето влијае врз нашето здравје“ и квиз со сите членови на МОФ Тетово.
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Во второто полугодие од 2018/2019, членовите ги поминаа предавањата граѓански
активизам, иницијативи, застапување, онлајн активизам, онлајн кампања, електронско
силеџиство (сајбер булинг), медиумска писменост и пишување на вести, изработка на
весник и фотографија.

5.1.3. Младински клуб Велес
Младинскиот клуб во Велес, во првата половина на 2018 година работеше на модулот
„Улична уметност“, со предавач Сара Таратакова. Клубот имаше десетина активни и
редовни членови. Во текот на првото полугодие, членовите дознаа повеќе за уличната
уметност и како да изработуваат стенсил. “See through our eyes” се викаше настанот
организиран од младите за заедницата во Велес, кој вклучи цртање портрет на ликот
на Коста Солев Рацин. Портретот беше цртан во градскиот парк во Велес.
За време на првото полугодие од 2018/2019 година, членовите слушнаа предавање за
слобода на изразување и креативен активизам, охрабрени од тоа спроведоа
интервенција во јавен простор наречена “Reborn Yard”, односно уредување на дел од
Дворот на НВО во Велес. Предавач на клубот беше Ева Димитриева.
Во второто полугодие, учениците изучуваа дел од темите: граѓански активизам,
иницијативи, застапување, онлајн активизам, онлајн кампања, електронско силеџиство
(сајбер булинг), медиумска писменост и пишување на вести, изработка на весник и
фотографија.

5.1.4 Младински клуб Битола
Во текот на 2018-та година во младинскиот клуб во Битола предаваше Мила
Најденовска и Бојана Исијанин. Младински клуб Битола имаше 15 активни и редовни
членови. За време на редовните средби, членовите слушнаа предавања за креативен
активизам и изработка на стенсил, а потоа користејќи ја научената алатка стенсил,
направија портрет со ликот на Горан Стефановски, во паркот на Битола, како
интервенција во јавен простор.

54

Во второто полугодие клубот работеше на темите: граѓански активизам, иницијативи,
застапување, онлајн активизам, онлајн кампања, електронско силеџиство (сајбер
булинг), медиумска писменост и пишување на вести, изработка на весник и
фотографија.
5.1.5 Младински клуб Куманово
Во втората половина на 2018-та година во Куманово почна да функционира младински
клуб во рамки на програмата Младински активизам. Предавачи на клубот во Куманово
во првото полугодие 2018/2019 година беа Драгослав Бошковски и Методија
Стојановски. Членовите слушаа предавања за креативен активизам, слобода на
изразување, дискриминација, стереотипи и предрасуди и уредување на јавен простор.
По поминувањето на овие теми и научените алатки, членовите на младинскиот клуб во
Куманово го организира настанот „К’д Куманово „кеф“ не дава од уметност нема да
боли глава!“, односно цртање на мурал кој претставува како Батко Ѓорѓија ја влече
темната страна и ја открива убавата страна на градот.

5.2. Кунстверкштат – група за перформанс
Групата за перформанс во текот на првата половина на 2018 година, во рамки на
проектот „Приказните на бегалците“ ја подготвуваше претставата „Немам каде да се
вратам“, која премиерно беше прикажана на 28 јуни 2018 во Кино Фросина во Скопје.
Во оваа претстава се претставува талкањето на сириските бегалци. Да се талка значи
и да се трага, да се бега, а во оваа претстава тоа значи и да се најде. Во претставата
учествуваат 11 членови на групата Кунстверкштат.
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Поради релевантноста на темата и успехот кој го оствари претставата на првата
изведба, во рамки на проектот „Бегалец сега - Човек секогаш“ на УНХЦР, ЦХРЦР и
Центар РЕД таа беше изведена и во Велес- на 16-ти ноември, во театарот „Ј.Х.К.
Џинот“, на 4-ти декември во театарот „Трајко Прокопиев“ во Куманово и на 17-ти
декември на Академската сцена на Факултетот за драмски уметности во Скопје.
На 25-ти март 2019 година, по повод 5 годишниот роденден на групата, по петти пат
беше изведена претставата „Немам каде да се вратам“ во Кино Култура, Скопје. На
роденденот, покрај изведбата на претставата, беа врачени благодарници до поединци
кои во текот на овие пет години работеле со групата и придонеле кон нејзиниот развој.
Салите беа полни во сите градови, а актерите и претставата добија одлични критики.
На 1-ви јуни 2019 година, претставата „Немам каде да се вратам“ го донесе второто
ГРАН ПРИ „Васил К. Ќортошев“ за најдобра претставата на групата Кунстверкштат во
рамки на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Групата во јули 2019 година е
поканета да ја изведе претставата на Меѓународниот фестивал на аматерски театри
во Требиње, Босна и Херцеговина.

5.3. Видео работилница “In video veritas”
Младински образовен форум од 18 до 20
јуни 2018 година во малата сала на
Општина Велес, организираше видео
работилница насловена како “In video
veritas”
за
подобро
препознавање,
разбирање
и
справување
со
дезинформации пласирани во медиумите.
На работилницата се зборуваше за
дезинформациите и какво влијание имаат
врзнашето население и врз светот.
Обуката послужи за теоретска поткрепа на учесниците и изучување како се снимаат и
монтираат материјали за изработка на видеа. На работилницата присуствуваа 20
млади од Велес и беа изработени три едукативни видеа.
5.4. Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата
Во изминатата 2018 година, патувачката изложба „Ана Франк – Лекции за сегашноста“
беше изложена во 5 градови: Штип, Валандово, Кочани, Ресен и Крушево. Во Штип
беше поставена во Мултимедијалниот центар „Киро Глигоров“ на 20 февруари 2018
година, додека водичи на изложбата беа 14 средношколци и средношколки од
приватното средно училиште „САБА“. Во Валандово, свеченото отворање се случи на
27 март 2018 година во Центар за култура „25 Мај“ и во овој град 20 водичи ја
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претставија и водеа изложбата. Во Кочани, 13 средношколци успешно го поминаа
тренингот за млади водичи на изложбата и ги водеа заинтересираните групи на
посетители по свеченото отворање на изложбата во Центар за култура „Бели Мугри“
на 17 април 2018 година. На 4 мај 2018 во Домот на култура „Драги Тозија“ во Ресен,
беше церемонијалното отворање на изложбата „Ана Франк – Историја за денес“ каде
што водичи на оваа изложба беа 14 обучени средношколци и средношколки.
Последната изложба во 2018 година се постави во Крушево, на 22 мај 2018, во НУ Дом
на култура „Наум Наумовски Борче“. За потребите на изложбата во Крушево, учество
земаа 13 ученици.
Првата изложба за 2019 се одржа во домот на култура „Крсте П. Мисирков“ во Свети
Николе на 27 февруари 2019 година. Изложбата беше отворена за посетители до 13
март 2019 година. Отворањето беше организирано во соработка со Општина Свети
Николе, Домот на култура „Крсте Мисирков“ и СОУ „Кочо Рацин“. Оваа изложба имаше
13 водичи. На 15 март 2019 во изложбениот салон „Венеција“ во Виница беше
организирано второто отворање на изложбата „Ана Франк - Историја за денес“ за 2019
година. Изложбата беше отворена за посетители до 5 април 2019, а водичи беа 20
средношколци и средношколки од средното училиште „Ванчо Прке“ од Виница. За
оваа изложба тимот соработуваше со домот на култура „Тошо Арсов“ и Општина
Виница. Третото отворање на изложбата беше во Струга на 14 мај 2019 во
просториите на Меѓународниот Универзитет Струга. Водичи на оваа изложба ќе бидат
обучени средношколци и средношколки од СОУ „Нико Нестор“ – Струга и СОУ
„Ибрахим Темо“ – Струга. Четвртото поставување на изложбата беше во СОУ „Таки
Даскало“ во Битола на 23 мај 2019 година. Во 2019 година беше организирана уште
една, последна изложба во јуни и тоа во Кратово.
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 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
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5.5.Engage
Engage 2018 - Конференција за друштвен активизам
12ти мај 2018, Музеј на современа уметност - Скопје
Младински образовен форум и Радио МОФ на 12 мај 2018 година го организираа
седмото издание на ENGAGE – конференцијата за друштвен активизам, во музејот на
современа уметност во Скопје. Говорници на ENGAGE – конференцијата на друштвен
активизам беа успешни домашни и странски активисти и активистки, професори и
професорки, дигитални иноватори, режисери, уметници и ученици. Се дискутираше за
контрола на властите преку технологија, образование, родовата дискриминција,
феминизмот, правата на ЛГБТ лицата, независните културни простори, улогата на
филмот во општеството, потенцијалот кој се крие во учениците и нивните професори.
На ENGAGE со свои говори учествува: Ѓорче Ставрески (режисер на филмот
„Исцелител“), Алвин Салимовски (директор во ОУ “Браќа Рамиз-Хамид“ и основач на
бендот Roma Rock School), Румена Бужаровска и Ирена Цветковиќ (#СегаКажувам),
Елтон Баџаку (режисер на филмот „Скандал“, Албанија), Мифонви Никсон (mySociety,
платформа They work for you, Велика Британија), Петар Ниновски (Brainster), Арбер
Салиху (Термокис, Косово), Андријана Пејчиновска и Жељко Ненадиќ (OrceTalks,
ученици од „Орце Николов“), и настапи на Roma Rock School и импров групата
„Настап“.

Дополнително, по говорот на Елтон Баџаку, во киното на Музејот на современа
уметност, присутните имаа можност да го гледаат и неговиот филм „Скандал“. На
ENGAGE 2018 имаше осум говорници од четири земји, а исто така се одржаа и
музички и театарски перформанси преку кои ENGAGE 2018 обезбеди едукација,
интеракција и инспирација за индивидуи, групи и организации чија цел е да го
подобрат општеството во кое живееме.
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5.6. Engage 2019 - Конференција за социјален активизам
18ти мај 2019, Кино Култура
Осмото издание на ENGAGE се одржа на 18-ти мај, во Кино Култура, во организација
на Младински образовен форум и Радио МОФ, поддржано од National Endowment for
Democracy. Десет инспиративни македонски и странски активисти со повеќе од 250
посетители на ENGAGE – конференција за социјален активизам дискутираа на теми од
граѓанска ангажираност против климатските промени, активизам за социјална правда,
па се до залагање за правата на животните и почиста животна средина и иницијативи
за инклузивност и подобро образование.
Говорниците на овој ENGAGE ги претставија нивните секојдневни борби за подобро
општество. Зборуваа:

Ирена Ристиќ од #НеБидиЃубре сподели за истрајноста и упорноста во борбата за
промена на свест за загадувањето на животната средина. Anddy Batentier, борец
против климатските промени и дел од жолтите елеци. Ловро Крсник кој 94 дена во низа
чита по еден час пред Владата на Република Хрватска од лектирите кои се отстранети
од листата на литературни дела. Луљета Алиу – активистка за правата на жените.
Виктор Мазнев, активист за правата на животните. Tokyo de Ville и Vera Vendetta
од Haus of Fauche, првиот Дрег-колектив во нашата земја. Мартин Анастасовски од
Културно Ехо и Никола Јовановски од движењето #FridaysForFuture.
Преку ENGAGE, МОФ и Радио МОФ се стремат да го подигнат нивото на
информираност на граѓаните, нивната присутност и активно делување, како онлајн,
така и во физичкиот простор. Со 10 говорници 5 земји, обезбеден аудио и видео
стриминг и едукација, интеракција и инспирација за млади, групи и и организации чија
цел е да го подобруваат општетството во кое живееме.
5.7. Movies That Matter
04 -16ти декември Скопје, Тетово, Велес, Битола и Куманово
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Младински образовен форум заедно со Амбасадата на Кралството Холандија од 4-ти
до 16-ти декември 2018 го организираше филмскиот фестивал Movies that matter
(Филмови што вредат), посветен на човековите права. Во рамки на филмскиот
фестивал беа организирани 5 филмски проекции на документарни филмови со фокус
на човековите права во: Велес, Тетово, Скопје, Куманово и Битола. На фестивалот
беа прикажани филмовите: Truth Detectives (Германија); Joshua: Teenager vs.
Superpower, (САД) и Algo Mio, Argentina’s Stolen Children (Германија).
На проекцијата на филмот Joshua: Teenager vs. Superpower, на 4-ти декември во
Медиотеката на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ во Велес, говорник беше Исмет
Шабановиќ активист за човекови права. На филмската проекција на Algo Mio,
Argentina’s Stolen Children во ЦБС Лоја во Тетово на 5-ти декември, говорничка беше
Санела Шкријељ од Министерството за труд и социјална политика. На настанот во
Скопје, кој се одржа на 10-ти декември во Кафе и филм Котур се одржа дискусија на
тема: „Новите генерации за човековите права“, на која говорници беа: Стефан
Дојчиноски, активист за човекови права; Јована Јовановска од Хелсиншкиот комитет
за човекови права и Даниел Евросимоски, новинар во Радио МОФ. Во Куманово, во
Младинскиот центар Multi-култи на 13-ти декември, по проекцијата на Joshua:
Teenager vs. Superpower говорничка беше Сибел Амет од Хелсиншкиот комитет за
човекови права. На петтата и последна проекција во рамки на фестивалот која се
одржа во малата сала на Центарот за култура Битола по прикажувањето на филмот
Algo Mio, Argentina’s Stolen Children, говорник беше Вилдан Дрпљанин, долгогодишен
член на МОФ и вработен во Хелсиншкиот комитет за човекови права. На проекциите
присуствуваа повеќе од 150 посетители.
5.8. Discussions That Matter
Младински образовен форум со поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија
организираше 3 училишни дискусии со над 100 средношколци, посветени на
човековите права. Во рамки на Discussions that matter (Дискусии што значат) беа
организирани дискусии на различни теми со средношколци во Скопје, Тетово и
Битола.
Вилдан Дрпљанин од Хелсиншкиот комитет за човекови права, беше говорник на
дискусијата во СУГС „Шаип Јусуф“, Скопје на тема: „Како младите можат да
придонесат за намалување на говорот на омраза онлајн?“. Мартина РистевскаЗлатевска, долгогодишен член на МОФ, беше говорник на дискусијата со учениците во
СОУ „Таки Даскало“, Битола на тема „Дали младите се способни да препознаат
дискриминација?“. Рита Бехадини од Feminist Club при ШТУЛ, беше говорник на
дискусијата „Како младите се борат за нивните права?“ организирана со
средношколците од ССОУ „Моша Пијаде“ во Тетово.
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5.9. Видео работилници за млади
Младински активизам во периодот април – мај 2019 организираше 3 видео
работилници во Скопје, Велес и Тетово. Работилниците ги водеа три предавачи, кои
со мали тимови имаат задача да изготват видео. На овој начин се обезбеди практично
изучување на процесот на снимање видеа, како и темите како медиумска писменост,
лажни вести, новинарство, како се прави интервју, како се монтира видео и сл. На
секоја од овие работилници присуствуваа по 20 учесници. На крај секоја работилница
резултираше со изработка на по едно видео од секој тим за што вкупно беа
изработени 9 видеа.

5.10. Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво
Во јули 2018 започнав проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за
претприемништво“. Целта на проектот е да се зголемат капацитетите на младите од
Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на
приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката
на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.
Во рамките на проектот е и подкастот „Skills that pay the bills“, 4-месечна школа за
претприемништво „Од идеја до стартап“, отворени предавања и менторска програма.
Школата за претприемништво „Од идеја до стартап“ во периодот од февруари – мај
2019 ја посетија 25 млади луѓе на возраст од 21 до 29 години. Теми кои беа опфатени
во текот на школата:
1. Што е претприемништво?
2. Мотивација, Лидерство и Тимска работа
3. Приказна, Презентација и Прототип
4. Традиционален и онлајн маркетинг
5. Водење бизнис
Школата се реализираше два пати неделно во попладневните часови во текот на 4
месеци и содржеше активности, како што се разговори со успешни претприемачи,
симулации, студии на случај, практична работа и дополнителни отворени предавања.
Едукативната програма започна со дводневен - викенд интензивен тренинг. Предавачи
беа припадници на бизнис заедницата во нашата држава, кои имаат искуство во
држење обуки.
Учесниците формираа тимови, смислија свои бизнис идеи на кои работеа во текот на
школата, а на самиот крај имаа можност за време на Demo day да ги пласираат своите
идеи пред 5-члена комисија. Комисијата имаше задача да ги одбере победниците на
овој циклус. Сите тимови беа дел и од менторска програма, само самостојно со својот
ментор ги развиваа своите идеи.
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6. РАДИО МОФ
Статистика 2018-2019
Во текот на 2018 година, веб страницата на Радио МОФ генерирала 1.454.276 посети
од 747.421 корисници. Од вкупниот број на посети на www.radiomof.mk, дури 1.351.939
биле оригинални кликови. Денови со најногу прегледи: 9 октомври = 14,807; 19 март =
14,684; 14 март = 11,873
Топ 5 најчитани вести за 2018
1. Студенти по медицина изработија видео за тоа како да му се помогне на лице при
епилептичен напад (https://www.radiomof.mk/studenti-po-medicina-izrabotija-video-za-toakako-da-mu-se-pomogne-na-lice-pri-epileptichen-napad/) (18.03 2018), 14234 прегледи
2. [Врз паркот во Аеродром никнува станбено-деловна „Порта“, одобрението издадено
пред еден месец (https://www.radiomof.mk/vrz-parkot-vo-aerodrom-niknuva-stanbenodelovna-porta-odobrenieto-izdadeno-pred-eden-mesec/ (18.04 2018), 11658 прегледи
3. Нова химна на скопската гимназија „Корчагин“ (https://www.radiomof.mk/nova-himnana-skopskata-gimnazija-korchagin/) (19.03 2018),11304 прегледи
4. Линданот од ОХИС сврзан со ПМ 10 е еднакво на масовно труење
(https://www.radiomof.mk/lindanot-od-ohis-svrzan-so-pm-10-e-ednakvo-na-masovnotruenje/) (23.12 2018), 11299 прегледи
5. Продавачите на „Лице в лице“ избркани од кафуле во центарот на Скопје
(https://www.radiomof.mk/prodavachite-na-lice-v-lice-izbrkani-od-kafule-vo-centarot-naskopje/) (05.03 2018), 9091 прегледи
Во 2018 година биле објавени повеќе од 4300 текстови, 50 видеа и вкупно 80 радио
емисии.
Во периодот јануари – мај 2019 година, веб страницата на Радио МОФ генерирала
685,035 посети од 361,108 корисници. Од вкупниот број на посети на www.radiomof.mk,
635,407 биле оригинални кликови. Денови со најногу прегледи: 11 април 2019 =
11,997; 7 мај 2019 = 11,778; 19 јануари 2019 = 9589.
1.[Фото] Активисти поставија ѓулиња со синџири на возилата узурпатори:
Добредојдовте на Стариот Див Исток! (https://www.radiomof.mk/foto-aktivisti-postavijagjulinja-so-sindzhiri-na-vozilata-uzurpatori-dobredojdovte-na-stariot-div-istok/) (18.04), 8878
прегледи
2. Ноќеска Скопје беше најзагаден град во светот (https://www.radiomof.mk/nokjeskaskopje-beshe-najzagaden-grad-vo-svetot/) (19.01 2019), 6337 прегледи
3. [Фото] Отворено првото кафуле за друштвени игри „Само“
(https://www.radiomof.mk/foto-otvoreno-prvoto-kafule-za-drushtveni-igri-samo/) (22.03
2019), 5939 прегледи
4. Нов забавен парк во Скопје со адреналински атракции (https://www.radiomof.mk/novzabaven-park-vo-skopje-so-adrenalinski-atrakcii/) (13.05 2019), 5671 прегледи
5. [Видео] Уапсен Џулијан Асанж од еквадорската амбасада во Лондон
(https://www.radiomof.mk/video-uapsen-dzhulijan-asanzh-od-ekvadorskata-ambasada-volondon/) (11.04 2019), 4705 прегледи
Досега во 2019 година биле објавени повеќе од 1700 текстови, 50 видеа и вкупно
50тина радио емисии.
Бројот на луѓето кои ја следат Фејсбук страницата на Радио МОФ надмина 22.000, а
воедно беше разработен и оживеан Инстаграм профиот на медиумот, каде се
објавуваа „инстант вести“, фотографии и видеа од работата на новинарскиот тим и
волонтерите-водители.
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Изминатата период беше одбележан и со неколку успеси и награди за Радио МОФ.
Новинарките Емилија Петреска и Стефанија Тенекеџиева ја добија првата награда за
професионално известување за бегалците во категорија напис, на конкурсот распишан
од УНХЦР-Скопје, Македонското здружение на млади правници и Здружението на
новинари на Македонија. За истиот серијал написи на новинарките им беше доделена
и третата награда за Најдобра новинарска сторија од сферата на општествено –
социјалниот живот на Советот за етика на медиумите на Македонија (СЕММ).

Есејот „Скопје кога ќе порасне сака да биде европски град“ на новинарот Бојан
Шашевски од Радио МОФ, пак, ја освои втората награда на конкурсот „Визија за
европско Скопје“ на Дирекцијата за култура и уметност - Скопје.
Радио МОФ беше и единствениот медиум кој вршеше пренос во живо од расправата
„Дали и каков Закон за млади ни треба?“, одржана во Собранието на РМ, како и
единствениот медиум кој го одбележа Светскиот ден на младите. Меѓународниот ден
на младите оваа година се одбележува на темата „Safe Spaces“ - безбедни простори
за млади, со посебен фокус на младите од ранливи групи.
По тој повод, беше организирана панел дискусијата „Безбедни простори за млади во
Македонија“. Гости во емисијата беа Сефер Селими од „Демокраси лаб“,
наставничката Виолета Митовска од ОУ „Браќа Рамиз и Хамид“ и Зорица Николова од
сигурната куќа за ЛГБТИ лица.
Во декември 2018 одржана и медиумска посета организирана од Институтот за
комуникациски студии, на која Радио МОФ беше домаќин на околу 80 средношколци од
повеќе градови во Македонија. Учениците имаа можност одлизу да се запознаат со
тимот и уредувачката политика на Радио МОФ, кој е еден од ретките младински
медиуми во земјава кој ги отвора своите врати за средношколци и студенти кои сакаат
да се стекнат со искуство и пракса при работа со медиуми. Токму преку ваквите
медиумски посети, минатата година како волонтери на Радио МОФ се приклучија и
тројца средношколци од Скопје.
На во февруари 2019 дваесетина средношколци од Скопје, Велес, Тетово и Битола
учествуваа во медиумскиот ден, организиран од Младинскиот образовен форум и
Радио МОФ, со цел да се запознаат со работата на новинарите, важноста на
професијата и одговорноста што ја имаат медиумите пред својата публика. Во текот
на денот тие ги посетија телевизијата Алсат М, весникот Нова Македонија и имаа
можност да комуницираат со новинарите од Радио МОФ, како и да снимаат емисија во
нашето студио.
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Емисии и едукативни видеа „На Час“
Дебатната емисија, единствена посветена на образованието, предизвиците во
образовниот систем и образовните политики, „На Час“, имаше девет изданија во 2018,
заклучно со јуни 2019 година. Сите емисии се прегледани вкупно 66.000 пати.
Како и досега, во фокус беше образованието, можностите за учениците и студентите и
квалитетот на едукацијата во Македонија.
Емисијата ги опфатија следниве теми:
1.„Реформи, предизвици, очекувања – образованието во 2018 година“, во која
гостуваа: Маја Стевановиќ – универзитетска професорка, Душко Стојаноски –
професор и Ана Мицковска – Ралева од Центарот за истражување и креирање
политики; прегледана 25.638 пати
2.„Сексуалното образование во училиштата – желба или реалност?“, гости: Лина
Даневска – ХЕРА, Владимир Делов – Министерство за образование и наука, Ирена
Цветковиќ – Коалиција Маргини и Јована Ананиевска – ХЕРА, прегледана 1.310 пати
3. „Стереотипи и предрасуди или емпатија и прифаќање на лицата со посебни
потреби“, гости: Светлана Динковски – АутизамМК, Кристијан Лазаров – студент на
Филолошкиот факултет и млад истражувач и Оливер Андреевски – Центарот за
младински активизам Крик, прегледана 12.419 пати
4. „Пријатно изненадување или држа ву - што ги чека учениците од септември?“, гости:
Бисера Шегмановиќ – средношколка, Валентина Мишкова-Кенкова – наставник и
генерален секретар на Независен синдикат на образование и наука, Петар Атанасов –
заменик министер за образование и наука и Сузана Киранџиска – Фондација „Чекор по
чекор“, прегледана 9.903
5. Што по завршувањето на средното образование и колку е тешко да се избере
идната професија.
Гости: матурантката Катерина Иванова од гимназијата „Георги Димитров“ во Скопје и
психологот Ана Поп Ризова од гимназијата „Орце Николов“. Прегледи – 5.700
6. Една година од новиот закон за високо образование – кои се промените?
Во оваа емисија се разговараше за: Закон за високо образование, за промените кои не
ги почувствуваа ниту професорите, ниту пак студентите. Што се промени во високото
образование изминатата година, кои рокови се пробиени, што се очекува во периодот
кој следува. Гости: професорката Мира Беќар од НАКС и студентот Петар Барлаковски
од МОФ. Прегледи - 960
7. Средошколците и образовните експерименти
Се разговараше со какви проблеми се соочуваат средошколците во текот на нивното
образование, што им се допаѓа, а што сметаат дека треба под итно да се менува, дали
се чувствуваат како да се експеримент на образовниот ситем. На овие теми, во
емисијата гости беа Лина Геговска, Матеа Атанасовска и Марија Томиќ од гимназијата
„Орце Николов“. Прегледи – 4.900
8. Што ќе донесе новиот Закон за млади?
Дискусијата во ова издание на Час беше за долго најавуваниот Закон за млади.
Гледаите се информираа за прашањата - што ќе се регулира со овој Закон, зошто е
65

потребен и на кој начин ќе биде донесен, Гости во емисијата беа Стефан Андоновски,
од подмладокот на ВМРО ДПМНЕ и Ѓорѓи Тасев, посебниот советник за млади и
спорт. Прегледи – 5.800

Во периодот од јануари 2018 – јуни 2019 снимени се и продуцирани 32 едукативноинформативни видеа, во кои млади луѓе или експерти во одредена област го
споделуваат своето знаење со публиката на Радио МОФ. Видеата опфаќаа различни
теми, а се прегледани над 500.000 пати.
Најгледано видео во овој период е „Во Скопје отворен бар каде вработените се лица
со попреченост“ е видео за новоотворениот бар и ресторан "Unbrella", кој е соработка
помеѓу сопственикот на барот и Филозофскиот факултет во Скопје. Нивната идеја
беше да им се даде можност на лицата со посебни потреби, кои обично имаат
проблем да се вработат во областа на угостителството и слободното време. Видеото
беше првотa овјава за "Unbrella", што предизвика многу позитивни реакции од
публиката. Видеото е најгледаното видео кое досега го има продуцирано Радио МОФ,
во осум години од своето постоење. Видеото е прегледано повеќе од 137.000 пати на
Facebook и 21.000 пати на YouTube. Има споделувања повеќе од 1.000 луѓе на
социјалните медиуми, и доби повеќе од 4.000 реакции и коментари само на Фејсбук.
Во периодот јануари 2018 – јуни 2019 беа снимени и испродуцирани 8 музички видеа
од циклусот – Engage Kicks & Gigs во кои гостуваа повеќе од 50тина музичари а
видеата вкупно имаат повеќе од 65.000 прегледи.
Веб серијалот Engage Kicks & Gigs, во кој гостуваат млади и алтернативни бендови од
Македонија, има за цел да ја поддржи и промовира локалната сцена, како и да ја
запознае публиката со домашните музичари од еден поинаков агол.
Во Engage Kicks and Gigs има за цел да ги спои публиката со нејзините омилени
бендови, кои на сесиите снимени во нашето студио ги изведуваат своите најголеми
хитови или најнов материјал акустично, во поинтимна и потопла атмосфера.
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Други видео емисии:
Дебатата "Гласно и јасно" е веб - емисија која опфаќа теми и прашања од јавен
интерес, дезинформации, го креира јавното мислење и ги информира гледачите за
проблемите со кои се соочуваме како граѓани. Во првата сезона, Радио МОФ
продуцираше 9 емисии каде по форматот на дебатата и дискусија изработи една вебемисија месечно. Имајќи го предвид фактот дека младите луѓе се повеќе ги напуштаат
мејнстрим и традиционалните медиуми и мигрираат на Интернет, овој формат се
покажа како најприфатлив во подготвувањето и доставувањето содржини за младите
луѓе. Во периодот од ноември 2018 – јуни 2019 видеата имаа над 108.000 прегледи.
Најгледанта емисија за првата сезона „Јасно и гласно“ е третата емисијата , снимена
на 24ти јануари со тема: Бесплатно образование за сите – квалитетно само за
привилегираните? Дебатата се одржа на Меѓународниот ден за образование. Експерти
за кои се разговараше за оваа тема беа: Заменик-министерот за образование, Петар
Атанасов, Божо Бубало и Јулијана Јолевска, наставници од Скопје и Стефани
Спировска, претседател на Младинскиот образовен форум. Гостите разговараа за
најавите за реформи во јавното образование кои сé уште не се целосно
имплементирани. Оваа епизода беше видена точно 18.221 пати.
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Радио емисии
Емисиите и изминатата година беа посветени на теми како сексуално образование,
волонтерство, образование, супкултури, гејминг итн. Емисиите кои се емитуваа во
2018/2019 се: Утринска со Нина и Мрв, Герила Радио, Поларис, Skopje Urban Beats,
Хип Хоп Манија, Јас сум Цако, Филмомани, Гејминг Фокус, Црвен Крст Ќоше, Секси
Маало, Алтер Его, The Geek’s Multiverse, Бизнис Идеја, Selector и Acoutic Stream.
Вкупно 22 водители беа дел од волонтерскиот тим на радиото, во сезоната 2017-2018
(13 емисии) и 2018-2019 (девет емисии). Некои од емисиите се емитуваа и двете
сезони.
Емисијата „Поларис“ во 2018 одбележа 100 епизоди, и сè уште се емитува два пати
месечно на Радио МОФ.
Јас сум Цако
Во својата петта сезона 2018/2019 на Радио МОФ, "Јас сум Цако" се уште е
единствениот медиумски производ направен од лице со Даунов синдром во земјата.
Домаќинот, Александар Матовски - Чако, продолжи да осветлува важни прашања и
секојдневни пречки со кои се соочуваат лицата со инвалидност во Македонија и ги
промовираат иницијативите и проектите кои работат на подобрување на ситуацијата.
Во периодот од јануари 2018 – јуни 2019 беа снимени и испродуцирани 13 емисии со
повеќе од 1000 преслушувања.

Кампањи на Радио МОФ
Во периодот од август до декември 2018 до февруари 2019, 44 новинарски текстови
беа објавени како дел од медиумската кампања за слобода на печатот - Седма сила.
Ова е прва од трите планирани медиумски кампањи и беше фокусирана на слободата
на медиумите, правата на новинарите во Македонија, севкупната ситуација со
слободата на медиумите, дезинформациите и синдикатите.
Најчитаната статија за време на овој период беше веста за смртта на бугарската
новинарка Викторија Маринова и следењето на веста за осомничениот убиец.
Убиството на 30-годишниот новинар од бугарскиот град Русе предизвика протести во
Бугарија, при што новинарските здруженија од целиот свет го осудија актот како обид
да се замолчи антикорупциската покриеност во Бугарија. Написот беше прочитан 1190
пати.
Реакцијата на Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на
слободата на медиумите и безбедноста на новинарите за бруталниот напад на
Владимир Ковачевиќ, новинар и дописник на БН ТВ во Србија, исто така, беше еден од
најчитаните статии. На 26-ти август Ковачевиќ беше нападнат од двајца маскирани
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мажи, наводно поради неговото покривање на убиството на млад студент од Бања
Лука. Оваа статија беше прочитана 975 пати.
Младен Чадиковски избран за нов претседател на Здружението на новинари од
Северна Македонија е трета најчитана приказна со 548 гласови, информирајќи за
новиот претседател на најстарата и најголема новинарска асоцијација во земјата.
Веста за "урбанизација на онлајн џунглата во Албанија" исто така го привлече
вниманието на публиката. Албанската агенција за електронски и поштенски
комуникации даде ултиматум на 44 сопственици на интернет-медиуми за да ги
легализира своите медиуми, да добие даночен број или да бидат насилно отстранети
од интернет. Прочитано е 507 пати.
Петтата најчитана статија е извештајот од "Не се медиумска цел", со 474 пати,
известувајќи за првиот студентски состанок посветен на медиумската писменост.
Подкасти
Во склоп на кампањата Седма сила беа изработени - три аудио подкасти, фокусирани
на различни теми поврзани со слободата на печатот, исто така беа снимени,
произведени и промовирани на Радио МОФ, Фејсбук страница на Радио МОФ и
MixCloud, во овој период. Темите кои ги опфатија овие три подкасите се:
(Само)Цензурата во медиумите; Стотици онлајн медиуми - стотици проблеми;
Медиумска писменост - Со зголемување на дезинформациите и пропагандата, постои
зголемена потреба од медиумска писменост.
"Мегафон" е информативeн подкаст која еднаш месечно го продуцира новинарскиот
тим на Радио и се занимава со теми кои промовираат демократски вредности,
човекови права, активизам, владеење на правото и други области кои се од значење и
интерес на младите преку дебата. Во исто време, емисијата е важна и вредна за тоа
што ги диверзифицира начините на кои се разгледува една тема и ја промовира
културата на подкаст во нашето општество, која е сè уште во нејзини почетоци и е
релативно нова. За време на периодот Октомври 2018 – јуни 2019 беа изработени 9
информативни емисии – Мегафон опфаќајќи теми како: ЛГБТИ права; Младинска
невработеност; Борбата против сиромаштија; Шарена револуција; Родова нерамнопавност; Студентски собранија; Загадувањето и воздухот; Системкси маани на
образованието
„Што е муабетот со . . ?” е краток едукативен подкаст во кој тимот на Радио МОФ се
занимава со актуелни и важни социјални проблеми, објаснувајќи ги на поедноставен
начин, така што младите луѓе би можеле да бидат соодветно запознаени,
информирани и заштитени од лажните вести и дезинформации кои се присутни во
медиумскиот свет. Радио МОФ произведува барем еден таков подкаст секој месец,
продуцирајќе вкупно 10 подкасти во својата прва пилот сезона.
“Skills that pays the bills” Со цел да се допре до поголема публика поврзана со
активностите на Школата за претприемништво и да се едуцираат младите во земјата
за критичните вештини потребни за работната сила, Радио МОФ ангажираше локални
експерти, вклучувајќи ги и претприемачите и лидерите од приватниот и јавниот сектор,
каде заедно по втор пат спроведоа серија подкасти за работни вештини.
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Документарни
движења“,

филмови

на

тема

„Граѓанските

права

преку

социјалните

Тимот на Радио МОФ во есента 2017 започна снимањето на четири кратки
документарци, посветени на хоризонтално организираните граѓански движења
Студентски пленум, Шарена револуција, Средношколски пленум и Протестирам.
Преку краткометражните документарни филмови на тема „Граѓанските права
преку социјалните движења“, новинарите кои соработуваат со Радио МОФ обезбедија
сведоштва од најгласните, но истовремено и маргинализирани актери во овие
движења, базирани на архивски материјали од протести, полициска бруталност,
притисоци и судски спорови против активистите. На снимањето му претходеше и
организирање на четири фокус групи, каде беа споделени податоци за движењата и
нивниот развој. Врз основа на овие сознанија беа конципирани и сценаријата на
документарците.
Четирите движења се избрани поради нивната важност и влијателност за
политичките промени во македонскиот систем. Беа евиндентирани сите фази од
нивното постоење: од јавувањето, преку растот, справувањето со кризата и
полициската бруталност, сè досега – кога македонското општество ги чувствува
нивните ефекти.
Земајќи предвид дека МОФ и Радио МОФ им служат пред сè на младите, а
младите се оние кои носат социјални промени, овој материјал треба да биде зачуван
за наредните генерации, за да служи како мотивација за другите граѓани, но и како
потсетник за институциите.
Почнувајќи од „Протестирам“, преку Студентскиот и Средношколскиот пленум,
па сè до Шарената револуција, граѓанското општество изврши притисок на власта и
успеа да направи некаква промена во Македонија. Младинскиот образовен форум, во
соработка со новинари на Радио МОФ, во периодот од октомври 2017 – мај 2018
работеа на четири документарни филмови, чија цел е да ги овековечат овие четири
значајни движења, да ги архивираат за да не останат заборавени, но и да поттикнат во
иднина погласно и послободно граѓанско општество. Во нив се документирани
искуствата, сеќавањата и животите на значајни членови на овие движења. Идејата зад
филмовите е да се поддржат и зајакнат човековите права и слободата на печатот, низ
прикажување на значењето и импактот на граѓанските движења врз едно демократско
општество.
Документарците беа премиерно прикажани на настанот „Да не се заборави –
Промоција на документарни филмови“ на 21 мај 2018 во Кино Култура, по што
следуваше панел дискусија со: Бранимир Јовановиќ, Јасмина Голубовска, Стефан
Дојчиновски и Евгенија Јанакиеска, кои и самите беа некои од централните фигури во
документарците.
На социјалните мрежи Фејсбуки и Јутуб сите документарци имаат вкупно над
23.000 прегледи
Линковите од каналот на јутуб:
1. Шарена Револуција - https://www.youtube.com/watch?v=6hYJjZX0t2Y
2. Средношколски пленум - https://www.youtube.com/watch?v=RkMS13uWtBA
3. Студнетски пленум - https://www.youtube.com/watch?v=Zav6syU2NrE
4. Протестиран - https://www.youtube.com/watch?v=X4Kpm9t4TwQ
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Младинска кампања „Мисли на глас“
Кампањата Мисли на глас беше спроведувана од Младински образовен форум во
рамки на кампања „Зачекори напред! Изборот е твој“. Кампањата покрена
информираност за референдумот и прашањата кои се одлучуваат, поттикна повеќе
млади јавно да ги претставуваат своите ставови и да размислуваат, донесат
информирана одлука и учествуваат на референдумот.
Кампањата се состоеше од неколку различни активности кои допреа до млади кои
немаат доволно информации за референдумот, млади кои прв пат гласаат и млади
кои чувствуваат дека не се доволно информирани за да можат да донесат јасна
одлука. Преку конференција, дебата, затворени работилници, забавни паб квизови и
онлајн кампањи од информативен и забавен карактер, тимот кој ќе работеше на
кампањата се обиде да одговори на потребата младите да имаат пристап до јасни и
разбирливи информации за референдумот.
Активностите кои се реализираа од 6 до 27 септември беа:
Конференција со домашни и странски говорници кои информираа за значајни
прашања
Дебата преку која низ аргументи, спротивставени ставови се анализираа
прашања и дилеми
Затворени работилници во 5 градови на кои младите слободно ќе дискутираа за
сите прашања и нејаснотии
Три паб квизови на кои се откриваа дел до често непознатите но значајни
информации со младите
Онлајн кампања со која целевме гласот на младите луѓе и важноста на
референдумот за нив да биде дел од јавниот дискурс во општеството.
Финален настан во склоп на кампањата:
На 26-ти септември 2018, со почеток од 18:00 часот, во Јавна соба – Скопје се одржа
настанот Мисли на глас. Настанот се состоеше од два посебни делови - конференција
и дебата. Настанот го посетија 70 лица. Видео стримовите / видеата од дебатата и
конференцијта ги имаат видено 2.000 граѓани.
На конференцијата тројца говорници од Македонија и Европа ги споделија искуства и
знаења преку 15-минутни говори со дел за прашања и одговори.
Говорници на конференцијата Мисли на глас беа:
1. Лура Положани - Има ли место за младите во политиката?
2. Денис Прешова, Референдум - Поим, функција и значењето во демократско
општество
3. Mете Чобан, (My Voice My Say, UK) - Brexit Digested – Role and Future of Young
People
Вториот дел од настанот се состоеше од дебата каде четири говорници дебатираа на
тезата: Успешен референдум (не) е единствен пат за европска Македонија.
Дебатираа:
Катерина Колозова и Горан Михајловски, афирмативен тим (тим кој ја поддржува
тезата) наспроти
Марко Трошановски и Јана Лозаноска, негациски тим (тим кој ја негира тезата).
Преку овој настан се обиде да обезбеди подобар пристап до информации поврзани со
придобивките и предизвиците за пристапување во Европската Унија, како и
продуктивна и инфoрмативна дикусија низ култура на дијалог.

71

7. ОСТАНАТИ ПРОЦЕСИ
Поддршка на развојот на граѓански организации преку суб-грантирање
Во склоп на Проектот за младинско изразување, МОФ во периодот за кој се однесува
овој извештај, за прв пат отвори свој повик за регрантирање. Повикот беше наменет за
организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во
локалните заедници. Беа доделени 5 грантови на следните организации: МКЦ Битола,
Ромаверзитас, Центар за младински активизам КРИК, Центар за едукација и развој
Теарце и Сојуз на извидници на Македонија. Во овој процес беше организирана
отворена инфо-средба и средби за координација со грантистите. Повикот беше
отворен од 30 октомври заклучно со 30ти ноември 2018 година, по што се
комисијата за разгледување на апликациите ги одбра најдобрите 5.
8.ЧЛЕНСТВО ВО МРЕЖИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Во периодот за кој се известува: МОФ беше членка на следните национални и
меѓународни мрежи:
1. International Debate Education Association, Netherlands (IDEA – NL)
2. Национален младински совет на Македонија (НМСМ)
3. Сојуз за младинска работа
4. Коалиција СИТЕ за правично судење
5. Платформа за медиумска писменост
6. Национална мрежа за борба против хомофобија и трансфобија
7. Младинска платформа за сеопфатно сексуално образование
8. Платформа против говор на омраза

9. Национален комитет за борба против говорот на омраза на интернет.
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