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2. Учиме право
2.1 Учиме право клубови
Во рамките на програмата Учиме право, во периодот јуни 2019 – февруари 2020 година,
функционираа вкупно 27 клуба за средношколци, во 6 градови низ Северна Македонија. Од
нив, 17 клуба спроведуваа активности во учебната 2018/2019 година, и 10 клуба
спроведуваа активности во учебната 2019/2020 година.

2018/2019
2019/2020
Скопје: 7 почетни клуба, 2 напредни клуба Скопје: 3 почетни клуба, 1 напреден клуб
Тетово: 2 почетни клуба, 1 напреден клуб Тетово: 1 почетен клуба, 1 напреден клуб
Велес: 1 почетен клуб,
Велес: 1 почетен клуб
Куманово: 1 почетен клуб, 1 напреден клуб Куманово: 1 почетен клуб,
Струга: 1 почетен клуб
Струга: 1 почетен клуб
Битола: 1 почетен клуб
Битола: 1 почетен клуб
Распоред на клубови за периодот јуни 2019 – февруари 2020

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 периодот за кој се известува, во рамки на 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 Северна Македонија);
Извршна власт (Влада на Република Северна Македонија и Претседател на
Република Северна 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 Учиме Право клубови во Скопје, Тетово и Куманово, оние кои веќе ја
поминале почетната програма во Учиме право клубовите на МОФ, ги посетуваа
предавањата на напредните клубови. Во согласност со предвидениот курикулум,
опфатени беа следнивте 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.

2.2 Посета на институции
2.2.1 Совет на Општина Струга
На 15 ноември 2019 година, Учиме
право
клубот
од
Струга
реализираше посета на Советот на
Општина
Струга.
Откако
на
редовните предавања членовите
слушаа за надлежностите и начинот
на кој работи Локалната самоуправа,
по предавањата беше организирана
и посета на Општина Струга, за да
можат одблизу да се запознаат со
работата на Советот на Општината.
Покрај стекнатото теоретско знаење
за функционирањето на оваа
институција, членовите директно се
запознаа
и
со
секојдневното
работење на локалната самоуправа.
2.2.2 Основен суд во Струга

5

На 2 декември 2019 година, Учиме
право
клубот
од
Струга,
организираше посета на Основниот
суд во Струга. Во рамки на
посетата, членовите проследија
четири рочишта. По рочиштата, тие
направија кратка обиколка на
просториите на судот. За време на
посетата беше организирано и кусо
предавање за начинот на кој
функционира судот, како се
покрева судска постапка, како се
распределуваат предметите во
судот, запознавање со предностите
и недостатоците од работата како
судија. Имајќи предвид дека
граѓанската и казнената постапка
се учат во второто полугодие во Учиме право клубот, оваа посета и краткото предавање
од судијата Танче Петрески отворија сосема нова тема за членовите кои учествуваа во
посетата.
2.2.3 Општина Велес
На 12 декември 2019 година, Учиме
право
клубот
во
Велес
организираше посета на локалната
самоуправа, со цел запознавање со
работата на локалната самоуправа,
надлежностите на градоначалникот
и
советот
на
Општината.
Градоначалникот на Општина Велес
оствари средба со членовите на
Учиме Право клубот во неговата
работна просторија, каде отворено
се дискутираше и се поставуваа
прашања за процесите кои се водат
од страна на Општината. Нашите
членови ја посетија и просторијата
каде се одржуваат седниците на општинскиот совет, учеа за неговата улога како орган на
локалната самоуправа, како и другите сектори кои постојат и работат во рамките на
Општината. На оваа посета учествуваа десетина активни и редовни членови од клубот.

2.2.4 Општина Куманово
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Согласно годишниот курикулум, 6 ученици од
почетниот Учиме право клуб од Куманово, на
5 февруари 2020 година, остварија студиска
посета на Општина Куманово. Членовите се
запознаа со градоначалникот на општината,
Максим Димитриевски, кој зборуваше за
неговите
надлежности,
Советот
на
Општината, како и што можат тие како
Општина да направат со цел да го олеснат
живеењето на жителите во Општина
Куманово. Градоначалникот одговараше на
прашањата на членовите поврзани со
неговата професија и општествена улога.
Членовите беа поканети да присуствуваат на редовна седница на Советот на Општина
Куманово. За време на првото полугодие членовите слушаа предавања за надлежностите
и начинот на кој работи локалната самоуправа.
2.2.5 Собрание на Република Северна Македонија
Триесетина членови на почетните Учиме Право клубови од Скопје, на 20 февруари 2020
година, го посетија Собранието на Република Северна Македонија. Тие дознаа повеќе за
работата на Собранието и просториите во кои работи законодавниот дом. Дополнително,
видоа каде Претседателот на Собранието дава изјава за медиуми, каде ги пречекува
останатите функционери и гости, а имаа прилика да ги посетат и просториите каде што се
одржуваат главните седници. Целта на оваа посета е запознавање на младите со работата
на институциите и поттикнување нивна проактивност, во рамки на понатамошна соработка
и пристап до државните институции, кои би придонеле кон адресирање и решавање на
нивните проблеми и прашања.

2.2.6 Општина Шуто Оризари
На ден 28.2.2020, Учиме право клубот од СУГС „Шаип Јусуф“, направи посета на Општина
Шуто Оризари. Дваесетина членови од клубот се сретнаа со градоначалникот на
општината -Курто Дудуш. Средношколците имаа прилика да разговараат за работата и
ингеренциите на градоначалникот. Тие учествуваа и на седница и имаа можност практично
да видат како се води и изгледа една седница на Советот на општина. Преку поставување
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на прашања кон советниците, претседателот
на советот и градоначалникот, членовите
земаа активно учество во дискусијата на
општинскиот совет.

2.3 Тренинзи и неформални дружби
2.3.1 Тренинг за тренери на Учиме право програмата
Тренингот за тренери на
Учиме право програмата беше
одржан во период 20.09.2019 –
22.09.2019
година,
во
просториите на Јавна соба. На
овој
тренинг
учествуваа
десетина
студенти
и
дипломирани правници, кои
покажаа
интерес
за
понатамошно вклучување во
Учиме право клуб. Учесниците
имаа можност да се запознаат
со методологијата и формите
на предавање во неформално
образование,
формалнотехничките процеси, како и
симулација на предавање.
На новите тренери им се овозможи да станат предавачи во Учиме право клуб, и заедно со
поискусни предавачи од програмата да водат некој од клубовите.
Обучувачи на овој тренинг беа искусни членови на програмата Учиме Право, кои во пракса
имаат
работено
на
темите
што
беа
опфатени
на
тренингот.
2.3.2 Доделување сертификати
На 26 јуни 2019 година, членовите од Учиме право клубовите во Скопје учествуваа на
неформалната средба и дружба, организирана од Младински образовен форум, за
доделување сертификати за успешно завршената година во Учиме право клубот.
Покрај церемонијалното доделување на сертификати, беа организирани и активности
преку кои дополнително се зајакна комуникацијата и соработката помеѓу членовите, кои
доаѓаат од различни клубови на Учиме Право програмта. Освен тоа, на доделувањето
сертификати членоите се запознаа и со млади кои посетувале некоја од програмите за
Дебата
или
Младински
активизам.
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На овој настан со сертификати се здобија
членови од седум почетни и два напредни
Учиме право клубови
.

2.3.3 Учиме право новогодишен квиз во
Скопје, Струга, Велес и Тетово
Учиме право клубовите во Скопје, Струга и
Велес, пред новогодишните празници,
организираа Учиме право квиз за своите
членови. Учиме право квизот, како забавна и
едукативна активност, е традиција која се
применува секоја година. За време на овој
квиз членовите се делат во групи со што се
создава
натпреварувачка
атмосфера.
Прашањата се поврзани со материјалот кој
членовите го изучувале во текот на годината.
На 21 декември 2019 година, Учиме право
квизот се одржуваше во Учиме право клубот
во Струга и во Тетово.
Учиме право клубот во Скопје, новогодишниот квиз го организираше на 24 декември 2019
година, а учествуваа членови од три почетни и еден напреден клуб.
Членовите на Учиме право клубот во Велес, новогодишниот квиз го организираа на 28
декември 2019 година.
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3. Дебатна програма
3.1 Дебатни Клубови
Преку младинските клубови, Дебатната програма цели кон овозможување простор за
изразување на младите, развој на критичката мисла, аргументација и вештини за јавно
говорење. Во рамки на Дебатната програма, во периодот јуни 2019 година – февруари
2020 година функционираа 13 клуба, поделени во 7 градови низ државата. Во овој период
секој од клубовите има реализирано вкупно 14 предавања, од кои 10 во првото полугодие,
во периодот октомври – декември 2019 година и 4 во второто плугодие, во месец
февруари 2020 година.
Учебна 2019/2020
Скопје: 5 почетни клуба, 1 напреден клуб
Велес: 1 почетен клуб
Тетово: 1 почетен клуб, 1 напреден клуб
Прилеп: 1 почетен клуб
Куманово: 1 почетен клуб
Битола: 1 почетен клуб
Струга: 1 почетен клуб
Распоред на клубови за периодот јуни 2019 – февруари 2020

Програмата спроведува редовни неделни двочасовни предавања, водени од
сертифицирани тренери, кои веќе ги посетувале овие клубови минимум две години. Покрај
тренерите, на предавањата се вклучени и асистенти, чија задача е да им помагаат на
тренерите во водењето на клубот, и спроведувањето на предавања, а со самото тоа и тие
да го стекнат потребното искуство за водење на дебатен клуб.
Предавањата се одвиваат на македонски, албански и англиски јазик, соодветно на
потребите на членовите во групата. Предавањата се одвиваат според однапред утврден
годишен курикулум, кој се унифицира пред почетокот на секоја учебна година и е во
форматот World Schools Style.
Во периодот од октомври 2019 година до февруари 2020 година, во дебатните клубови се
одржаа 14 предавања од полето на дебата, аргументација, јавно говорење и формат на
организирана, компетитивна дебата. Покрај редовните неделни предавања, во февруари
се одржа и изборно отворено предавање на темата „Социјална правда“, кое беше
можност членовите на програмата да се запознаат со важни теми од секојдневието и
дополнително да го зголеми нивниот интерес за неформално образование.
Дебатната програма е усогласена со учебната година на средношколците, па
активностите за членовите почнуваат во октомври и траат до крајот на месец јануари, кога
завршува првото полугодие, и од крајот на месец јануари, кога почнува второто полугодие,
па сѐ до крајот на учебната година.
За време на средбите реализирани во горенаведениот период предавани беа следните
теми:


Вовед во дебата
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Аргумент
Видови аргументи
Тези
Видови тези
Побивање
Видови побивање
Формат
Улога на говорници
Товар на докажување
POI

3.2 Изборни предавања за млади
На 26 февруари 2020 година, Младински образовен форум организираше Отворено
предавање за млади на темата „Социјална правда“. Предавањето се одржа во
просториите на „Комитет“ во Скопје, на него присуствуваа 15 млади средношколци и
студенти, а предавач беше Ѓорѓи Димески - тренер по дебата од дебатната програма на
МОФ.
Целта
на
предавањето беше
да се прикажат и
објаснат основите
на концептот на
социјална правда,
неговите зачетоци и
причините
пради
кои се појавил.
Главниот
фокус
беше ставен на
предрасудите, како
најчеста причина за
социјална
неправда,
ширум
светот.

Дискриминацијата на база на социјален статус, пол, етникум, боја на кожа, сексуална
ориентација и други карактеристики кои луѓето ги поседуваат и не можат да ги променат,
се најчестиот извор на вакви предрасуди. Присутните имаа можност подобро да се
запознаат со причините зошто овие предрасуди постојат, и како луѓето можат да ги
спречат истите, а со тоа да ја намалат социјалната неправда ширум светот.
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3.3 Тренинзи
3.3.1 Тренинг за тренери
Во периодот 20 - 22 септември 2019 година, во Јавна соба, беше организиран тридневен
тренинг за тренери на дебатната програма. Новите тренери беа обучени да предаваат
дебата и притоа да развиваат критичка мисла и активизам, кои ќе ги пренесат на
членовите на клубовите во кои тие би предавале во иднина.

Обучувачи на тренингот беа членови на Младински образовен форум, со веќе стекнато
искуство во работата со клубовите и кои ги познаваат темите кои се обработуваа на
тренингот. Учесниците ги изучуваа програмските тематски целини и успешно ги совладаа
истите на практично ниво. Поккрај тоа, тие научија како квалитетно да работат со млади,
и да водат младински клубови по дебата. Секој од учесниците на тренингот покажа
знаење и умешност во водење на младински клуб и како резултат, сите кандидати за
тренери ќе започнат да водат клубови во повеќе градови од државата.
3.3.2. Тренинг за студентска дебата во БП формат
Дебатната програма на Младински образовен форум организираше тренинг за дебата во
студентскиот формат Британска Парламентарна дебата. Тренингот се оддржа на 31
ноември 2019 година,
во
Националниот
Младински Совет на
Македонија – НМСМ и
него го проследија 14
учеснци.
Тренингот имаше за
цел да ги зголеми
знаењата за дебата во
различните формати
на дебатирање на
членовите
на
напредниот дебатен
клуб во Скопје. На
тренингот, членовите
се
запознаа
со
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основите на дебатниот формат Британска Парламентарна дебата и проследија теоретски
и практичен дел од обуката.
За време на теоретскиот дел од тренингот, членовите учеа за врамување на дебати,
формулирање говори, анализа на теза и стратегии за градење случај на комплексни теми.
За време на практичниот дел од тренингот, членовите учествуваа во дебата која им
овозможи да ги применат новите знаења во пракса.
3.3.3. Тренинг за тренери за млади дебатери
Младински Образовен Форум организираше тренинг за тренери на млади дебатери на 16
и 17 декември 2019 година. Настанот се одржа во Скопје, и на него учествуваа 20 учесници
од различни градови од целата држава.
Целта на овој тренинг беше пренесување конкретните методолошки знаења и вештини за
работа со група на млади луѓе, од тренерите на МОФ, кон останатите дебатни тренери од
земјата, како и кон останати тренери од различни области кои работат со групи на млади.
Учесниците се запознаа со низа различни дебатни техники, кои би им помогнале за
успешна реализација на предавање и водење групна работа. По завршувањето на овој
тренинг, учесниците се подготвени темелно да се припремат и одржат успешно предавање,
користејќи го знаењето стекнато на тренингот.

3.4. Дебатни турнири
3.4.1 Национално дебатно првенство за почетници
Националното дебатно првенство за почетници е компетитивен настан, кој Дебатната
програма на Младински образовен форум традиционално го организира кон крајот на
првото учебно полугодие. Во учебната 2019/2020, тој се одржа во периодот од 20 до 22
декември 2019 година, во СУГС Гимназија „Орце Николов“, во Скопје. На турнирот
учествуваа 132 средношколци и студенти, од кои 84 беа дебатери, 37 судии и 11 волонтери.
Со дебатирање овој турнир, новите членови на дебатните клубови, ги добиваат своите
први искуства од компетитивната дебата, и им се овозможува платформа за дискусија и
аргументирано изразување.
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На турнирот дебатираа почетници од клубовите на Младински образовен форум во: Скопје,
Велес, Тетово, Куманово, Битола и Прилеп. Турнирот се одржа на македонски јазик, во
дебатниот формат World School’s, и опфати вкупно 8 рунди. Од осумте рунди, 5 беа
прелиминарни, по коишто се оддржа четврт-финале, полуфинале и финале. Сите овие
рунди се оддржуваат со цел да се изберат најдобрите дебатни тимови и говорници.
Главната теза на турнирот беше: „Овој Дом, како млад човек, би го жртвувал својот
индивидуален напредок за решавање на колективните проблеми“. Вклучени беа и две
импромпту (ново зададени) тези: „Овој Дом би ја намалил границата за гласање на 16
години“, која што се дебатираше во третата рунда, и „Овој Дом, како индивидуа, би
преферирал да биде богат и нечесен отколку сиромашен и чесен“, дебатирана во
полуфиналните рунди.
На турнирот се доби победничкиот тим составен од дебатерките Мартина Дуранска,
Фросина Кекеновска и Ангела Трајковска. Второто место го освои тимот составен од
дебатерите Андреј Аспровски, Киара Лазиќ и Матеј Дисоски. Освен победничките тимови,
беа избрани и тројцата најдобри говорници. На првото место Горјан Јаневски, позицијата
втора најдобра говорничка и припадна на Георгина Петреска, а третото говорничко место
го освои Константин Темелков.

3.4.2. Учество на меѓународни турнири
Во периодот 21 - 23 февруари 2020 година, во главниот град на Хрватска, се одржа
дебатниот турнир „Загреб Опен 2020“. Таму учествуваа дебатери од земји од цела Европа,
меѓу кои и 6 претставници од Северна Македонија, членови на дебатните клубови на
Младински Образовен Форум.
Шесте дебатери: Ѓорѓи Димески, Соња Митиќ, Ана Угрова, Анастасија Марковска, Лука
Радуловиќ и Марија Јанева, беа поделени во три тима и се натпреваруваа во БП форматот,
во кој и традиционално се одвиваат Опен турнирите ширум Европа.
Заедно со нив беше и Весела Трајкоска, дебатен тренер од МОФ, во улога на судија на
турнирот. Тимот „Coco`s dress“, составен од Ѓорѓи Димески и Соња Митиќ, освои конечен
пласман на третата позиција, од вкупно 49 тимови, и се избори за место во полуфиналето
на турнирот.
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3.5. Јавни дебати
3.5.1. Аргумент: Организирано изразување
Дебатната програма на Младински образовен форум го организираше деветото издание
на јавниот настан Аргумент: Организирано изразување. Настанот се одржа на 5 ноември
2019 година, во Кино Фросина – МКЦ. Аргумент е целовечерен дебатен настан, чија цел е
да ја подобри културата на дијалог и структурата на говорење во јавниот дискурс, и да ја
промовира аргументацијата како неопходен услов за продуктивна дискусија.
Овогодинешната теза на Аргумент гласеше: „Овој дом верува дека државата (не) презема
соодветни мерки за справување со загадувањето“.
Говорници на настанот како
дел од афирмативниот тим
беа:
-

-

-

Јани
Макрадули,
заменик министер за
животна средина
Максим
Димитриевски,
градоначалник
на
Куманово
Горан
Ангелов,
директор
на
депонијата „Дрисла“

Говорници на настанот како
дел од негацискиот тим беа:
-

Невена Георгиевска, од О2 Иницијатива,
Аријанид Џафери, од движењето „Еко Герила“
Стојан Велков, од Граѓанската иницијатива „Здрава котлина“

Оваа година МОФ ја организираше
дебатата во соработка со Институтот за
комуникациски студии (ИКС), во рамките
на кампањата за подобра животна
средина „Не игнорирај! Реагирај!“.

3.5.2 Јавна дебата: „Овој Дом верува дека државата никогаш не треба да ја
ограничува слободата на изразување.“
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На 22 јуни 2019 година, во Јавна Соба, дебатната програма при Младински образовен
форум, организираше јавна дебата на тезата „Овој Дом верува дека државата никогаш не
треба да ја ограничува слободата на изразување.“ Дебатерите беа поделени во два тима,
составени од тројца говорници, секој од нив со различно ниво на искуство во дебатната
програма.
Тимовите аргументира за остварување на слободата на изразување, и неопходноста на
ограничување на истата во одредени ситуации од страна на државата. Критички се осврнаа
и на вклученоста на говорот на омраза во поширокиот спектар на слободата на изразување,
и го прикажаа потенцијалниот импакт од истото.
Афирмативен тим беше составен од Бојана Ѓуровска, Марко Доневски и Мартина Поповска,
а негацискиот тим од Теодора Столевска, Бојана Стефаноска и Петар Здравевски.
Победничкиот тим на оваа дебата беше афирмативниот тим.
По завршетокот на дебатата се одржа и дискусија каде публиката ги искажа своите ставови
на темата.

3.5.3. Јавна дебата: „ОДВД младите треба да бидат вклучени во носењето на
одлуките во државата уште од мала возраст“
Во Младинскиот културен центар, на 31 јануари 2020, се одржа меѓународен културен
настан, во организација на Младински Сојуз Крушево во соработка со Младински
Образовен Форум. На истиот, беше одржана јавна дебата на која се зборуваше за улогата
на младите во носењето политички одлуки во своите земји и регионот - дали тие се
соодветно интегрирани во процесот на носење политики, и до кој степен може нивното
влијание и вклученост во овој сектор да се зголеми.
Дебатата се одвиваше помеѓу мешани тимови, составени од дебатери-членови на МОФ и
АУЕБ дебатното друштво од Грција. Афирмативната страна на оваа дебата беше
претставена од Нефели Васиу, Константинос Антонаропулос и Весела Трајкоска, додека
пак на спротивната страна, негацискиот тим го сочинуваа Бисера Самарџиева, Вангел
Ѓорѓиев и Олга Шевцова.
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Тезата, која гласеше „ОДВД
младите треба да бидат
вклучени во носењето на
одлуките во државата
уште од мала возраст“,
имаше за цел да ги објасни
проблемите со кои се
соочуваат
младите
во
регионот: низок младински
стандард т.е квалитет на
живот,
невработеност,
загадување, квалитет на
образование, и дали и како
интегрирањето на младите
во носењето на политичките
одлуки може да ги совлада
овие проблеми.
Дебатната програма на МОФ цели кон постојано мотивирање за градење ставови и
мислења за општествени теми поврзани со проблемите на младите. Токму конференции и
јавни дебати, како оваа, се клучни за реализирање на оваа цел и градење платформи каде
тие проблеми можат вистински да бидат слушнати, аргументирани, и да се изнајдат нивни
решенија.

3.5.4. Kids take over
Младински образовен форум, во соработка со УНИЦЕФ и Владата на Северна Република
Македонија, организираше настан за одбележување на светскиот ден на децата. Настанот
се одржа на 20 ноември 2019 година, на кој се прослави и 30 годишнината од усвојувањето
на Конвенцијата за правата на децата на ОН.
За време на настанот, на младите членови на младинските клубови при МОФ, ја презедоа
улогата на членови на Влада и држеа седница на која ги испратија своите пораки, поврзани
со проблемите и предизвиците со кои се соочуваат младите, до носителите на одлуки.
Целта на настанот беше тие, како младински застапници, да упатат конструктивни критики
и барања за состојбите на животната средина, вработувањето на младите, квалитетот на
образованието, вклучувањето во креирањето на младинските политики, насилството во
училиштата, како и за инклузијата во училиштата.
Со цел подготовка за престојниот настан, МОФ организираше викенд обука за учениците.
На обуката беа предавани теми од областа на дебата, застапување, младински права, но
беше направена и анализа на проблемите со кои се соочуваат младите.
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3.5.5. Средношколски дебати со евро-амбасадорот во Северна Македонија
Во периодот од јули 2019 година до февруари 2020 година, се организираа 9 младински
јавни дебати со средношколци, во 8 општини низ државата. Целта на дебататите беше
овозможување простор на средношколците од Северна Македонија да се зближат до ЕУ
институциите и да стекнат знаење за Унијата. За време на дебатите, тие имаа прилика да
се запознаат со Амбасадорот на ЕУ, Самуел Жбогар, да постават прашања, и да споделат
свои ставови поврзани со Европската Унија и можноста за локален развој.
Модератори на овие дебати беа Бисера Самарџиева, Петар Барлаковски и Ванѓел Ѓорѓиев,
а опфатени беа следните општини: Скопје, Валандово, Гостивар, Македонска Каменица,
Сарај, Кичево, Св. Николе и Пробиштип.

3.6. Активности насочени кон зголемување на меѓуетничката интеграција во
образованието
Младинска акција во Гостивар
На 20 октомври 2019 година, повеќе од
200 ученици од општинското средно
училиште за економија „Гостивар“;
општинското средно училиште за
медицина „Гостивар“ и основното
училиште „Единство-Башкими-Берлик“
во Гостивар, организираа акција за
чистење и уредување на градскиот кеј.
Акцијата беше организирана од Општина
Гостивар и проектот на УСАИД за
меѓуетничка интеграција на младите во
образованието, спроведуван од МЦГО и
МОФ. За време на акцијата, младите го
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исчистија ѓубрето на кејот, ги реконструираа и обоија оштетените клупи, ја обележаа
велосипедската патеката и поставија паркинзи за велосипеди.

Младинска акција во Струмица
На 20 септември 2019 година,
повеќе од 160 ученици од
средните
училишта
„Никола
Карев“ и „Јане Сандански“,
организираа младинска акција во
училишниот двор на Средното
училиште
„Никола
Карев“.
Младинската
акција
беше
поддржана од проектот на УСАИД
за меѓуетничка интеграција на
младите
во
образованието,
спроведуван од МЦГО и МОФ, и
Општината, кои обезбедија дел
од материјалите за настанот.
За време на младинската акција, учениците беа поделени во неколку групи и на секоја група
им беше доделена различна задача. Една од групите садеше растенија, обезбедени од
Општината, во дворот. Професорите од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, пак,
им укажуваа на учениците како да ги засадат и наводнуваат растенијата. Други ученици
работеа на разубавување на старите предмети, структурите и скалите на училиштата,
сликајќи ги во различни бои.
Младинска акција во Бутел
На 27 ноември 2019 година, повеќе од 150 ученици од основните училишта „Живко
Брајковски“; „Панајот Гиновски“ и „Лиман Каба“, учествуваа во разубавување на дворот на
градинката „11 Октомври“.Учениците беа поделени во три групи, секоја група составена од
ученици од различни училишта. Првата група се увери дека дворот е чист, засади растенија
и мали дрвја во дворот, и дозна за правилниот начин како да се грижи за различни видови
растенија. Втората група работеше на обновување на старата ограда, со тоа што ја
залепија оградата и ја насликаа во различни бои, а пак третата група нацрта пораки за мир
и игри на бетонот во дворот.
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Младинска акција во средното училиште „Арсениј Јовков“
На 15 ноември 2019 година, 250 ученици од средните училишта „Арсениј Јовков“; „Боро
Петрушевски“; „Браќа Миладиновци“ и „Здравко Светковски“, беа дел од акцијата за
разубавување на дворот на училиштето „Арсениј Јовков“.
За време на акцијата, учениците беа поделени во четири групи и работеа во мешани
тимови, составени од ученици од секое училиште. Првата група студенти работеше на
обновување на фудбалското игралиште, со тоа што ги нацрта линиите на теренот. Втората
група ученици спроведоа еко-акција во дворот, со чистење на училишните простории и
засадување дрвја и цвеќиња околу дворот. Третата група ученици ги наслика новите клупи
и корпи за ѓубре, а последната група ученици создаде фреска на надворешниот ѕид на
училиштето.
Младинска акција во средното училиште „Здравко Цветковски“
На 29 ноември 2019 година, 100 ученици од средните училишта „Арсениј Јовков“; „Боро
Петрушевски“; „Браќа Миладиновци“ и „Здравко Цветковски“, работеа на креирање
младински центар во училиштето „Здравко Цвектовски“, кој ќе се користи како место за
учење и социјализирање со останатите ученици.
За време на Младинската акција, учениците беа поделени во неколку групи, секоја група
составена од ученици од сите четири училишта. Првата група работеше во младинскиот
центар каде ја чистеа просторијата, поставија материјали, мебел и уреди за собата.
Другите ученици извршуваа задачи надвор од просторијата. Втората група студенти
работеше на изработка на мебел, со помош на дрвени палети. Последната група ученици
пак, работеше на разубавување на надворешниот ѕид на центарот.
Младинска акција во средното училиште „Браќа Миладиновци“
На 12 декекмври 130 ученици од средните училишта „Арсениј Јовков“; „Боро Петрушевски“,
„Браќа Миладиновци“ и „Здравко Цвектовски“ ја спроведоа третата акција во средните
училишта, овојпат во училиштето „Браќа Миладиновци“.
Учениците беа поделени во
три групи, секоја група
составена од ученици од
сите
четири
училишта.
Првата
група
ученици
работеше на создавање на
градина
за
зачини
за
училиштето. Втората група
работеше на разубавување
на
просторот
пред
училишната
зоолошка
градина, со сликање на
старите клупи, маси и корпи
за отпадоци. Последната
група студенти учествуваше
во еко-акција. Некои од нив го
исчистија училишниот двор,
додека други се уверија дека целото училиште има канти за отпадоци.
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Младинска акција во средното училиште „Боро Петрушевски“
Последната младинска акција во Скопје беше организирана на 13 декември заедно со со
повеќе од 130 ученици од средните училишта „Арсениј Јовков“; „Боро Петрушевски“; „Браќа
Миладиновци“ и „Здравко Цвектовски“.
Пред младинската акција, учениците беа поделени во неколку групи, секоја група составена
од ученици од сите четири училишта. Првата група засади растенија во училишниот двор
додека втората група ја обои оградата околу растенијата. Третата група работеше на
разубавување на училишниот двор со сликање рзни мотиви на бетонот во дворот на
училиштето. Последната група работеше на подигање на свеста кај студентите за
потребата од почесто користење на велосипеди. Со цел да ги инспирираат учениците да
користат велосипеди, поставија и насликаа нови рампи за велосипеди во училишниот двор.
Конечниот исход на младинската акција во средното училиште „Боро Петрушевски“ беше
реновиран училишен двор дизајниран од учениците и кампања што ги мотивираше
учениците да користат повеќе велосипеди и да придонесат за зачувување на животната
средина.
Јавен промотивен настан
На 6 јуни 2019 година, тимот на МЦГО и МОФ организираше јавна манифестација насочена
кон промовирање долгорочни воннаставни активности и активности спроведени од
училишни партнерства, кои се поддржани од проектот на УСАИД за меѓуетничка
интеграција на младите во општеството. Целта на настанот беше да се обезбеди простор
за младите кои учествуваа во спроведувањето на проектните активности, да ги споделат
своите знаења со други млади луѓе и да презентираат позитивни примери за соработка
меѓу различни заедници.
Настанот се одржа во
Градскиот парк во Скопје и
беше домаќин на 300
ученици
од
различни
училишта,
градови
и
културни средини. За време
на настанот, студентите
имаа можност да работат во
4 различни агли: уметнички
агол,
научен
агол,
сообраќаен агол и спортски
агол.
Уметничкиот агол беше
составен од ученици од
основните училишта „Васил
Главинов“
од
Општина
Велес;
„Димитар
Македонски“ од Општина Аеродром и „Раметла Амети“ од Општина Зелино. За време на
настанот, учениците направија разгледници, цртежи и постери со еколошки пораки.
Научното катче беше составено од ученици од основните училишта „Јосип Броз Тито“ и
„Страшо Пинџур“ од Општина Валандово. Младите создадоа модели кои работат на
обновливи извори на енергија, како што се сончевата светлина и водата. Сообраќајниот
агол беше составен од ученици од основното училиште „Ацо Шопов“ од Општина Бутел.
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Аголот беше исполнет со материјали изработени од дрво кои што учениците ги користеа
за да создадат сообраќајни знаци и да одржат кратки презентации за нивната намена во
однос на безбедноста во сообраќајот. Спортското катче беше составено од ученици од
основните училишта „Крсте Мисирков“ од Општина Гази Баба и „Наим Фрашери“ од
Општина Тетово. За време на настанот, учениците учествуваа во спортски игри, користејќи
ги упатствата од учебникот „40 спортски активности и забавни игри за интеграција на деца
и млади“.
Овој настан беше финалниот продукт на долгорочниот процес за организирање младински
акции низ целиот град.

3.6.1. Реформирање на наставните програми по предметот Граѓанско образование
Во периодот јули-декември 2019 година, Младински образовен форум беше вклучен во
работната и експертската група која го водеше процесот на реформирање и ревидирање
на наставните содржини по предметот Граѓанско образование во деветто одделение. Во
овој период, главниот фокус беше ставен на: 1. Финализирање на концепцијата за
граѓанско образование, 2. Креирање на материјали и содржини кои поттикнуваат
младинско учество и соработка во рамки на наставната програма, и 3. Поддршка на
отворените денови за граѓанско образование во 120 основни училишта во државата.
Концепцијата за граѓанско образование е стратешки документ на Министерството за
образование и наука и Бирото за развој на образованието, кој ја анализира потребата од
реформирање на содржините за граѓанско образование, но и ја разработува
методологијата и наставната програма, согласно глобалните трендови на формалното
образование. Младински образовен форум свој придонес имаше во поглавјата за
Младинско учество и Воспоставување на соработка помеѓу училиштата и различни
„актери“ од локалната заедница (бизнис секторот, граѓански организации, образовни
институции и сл.).
Во однос на наставната програма, обновени беа целите, идникаторите и содржините за
наставните теми на изучување. Во оваа насока, препораките беа да се интензивира
вклученоста на учениците во интерактивни активности и процесот на планирање и
реализирање на воннаставни активности директно или индиректно поврзани со
очекуваните резултати од наставната програма.
Во првото полугодие од учебната 2019/2020 година, 120 основни училишта беа одбрани да
реализираат Отворени денови за граѓанско образование. Овие еднодневни настани беа
составени од различни активности: јавни дебати, работилници за уметност, еколошки и
хуманитарни акции, со главна цел да се промовираат стекнатите компетенции преку новата
наставна програма за 9-то одделение.
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4. Програма за истражување, анализа и креирање на
младински и образовни политики
Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики во
текот на периодот јуни 2019 – февруари 2020 година активно ги следеше и беше вклучена
во процесите поврзани со образовните реформи, младинските прашања и студентското и
средношколското организирање.
Имајќи ја предвид поголемата отвореност на институциите во однос на нивната соработка
со невладиниот сектор, програмата имаше шанса директно да биде вклучена во процеси
важни за младите луѓе во државата.
4.1 Образовни политики и процеси
- Студентско организирање и студентски стандард:
4.1.1 Тренинг за средношколско и студентско учество
Функционалното и демократско студентско организирање отсекогаш претставувало
приоритет како на програмата, така и на самата организација. Со новиот Закон за високо
образование, кој стапи на сила во 2018 година, се предвидоа нови начини на студентско
организирање, односно креирање факултетско и универзитетско студентско образование
во рамките на факултетот, односно универзитетот. Имајќи го предвид приоритетот за
функционалното и демократско студентско организирање, МОФ на 27 и 28 јуни
организираше тренинг за средношколско и студентско учество. Целта на овој тренинг беше
средношколците од четврта година, идните студенти, да се запознаат со студентското
организирање и да ја препознаат неговата важност и улога во текот на нивното студирање.
Тренингот, меѓу другото, имаше за цел да ги зајакне и капацитетите на потенцијалните
студентски претставници за академската 2019/2020 година, особено кај оние ученици кои
пројавуваат тенденции за општествена ангажираност. Со овој тренинг, МОФ работеше на
ориентирање на младите, информирање за високото образование, и како да бидат
квалитетни и проактивни студентски претставници, или да ги следат и бараат отчетност и
одговорност од своите студентски претставници. Тренингот понуди знаења и вештини за:
функција, правна рамка и структура на високото образование, формирање и функција на
студентски организации, политики за високо образование и студенти, говорнички вештини,
застапување и консултации, и водење кампањи за избори. Преку овие тренинзи, се започна
со градење на капацитетите на идните потенцијални студентски претставници и активни
студенти, кои ќе се трудат нивниот глас да биде чуен од нивните претставници. Активноста
беше спроведена во рамки на проектот „Ангажирање на младите за студентски и
младински политики“, поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

4.1.2. Студентска ориентација: How to survive higher education?
На 21 ноември 2019, на Правниот факултет „Јустинијан Први“, се одржа студентска
ориентација за студентите од истиот факултет. Студентската ориентација имаше за цел да
им ги пренесе сите важни информации на студентите, поврзани со студирањето и
студентскиот живот на факултетот. Ваквите студентски ориентации се пракса на сите
светски универзитети, а со оваа ориентација програмата се обиде оваа пракса да ја
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воспостави и на нашите
факултети. За време на
ориентацијата, студентите
имаа можност да се
запознаат со: сите нови
концепти со кои ќе се
сретнат за време на
студирањето,
нивните
права и обврски, начинот
на
организирање
на
студиите, организирањето
на
предавањата
и
испитите,
студентското
претставување
и
организирање, како и сите
други информации кои се потребни за студентите-бруцоши. Активноста беше спроведена
во рамки на проектот „Зајакнување на демократските компетенции и учество на младите
луѓе“, имплементиран од страна на Младински образовен форум во соработка со
Фондацијата за демократија на Вестминстер. Факултетското студентско собрание беше
партнер при организацијата на настанот.

4.1.3 Обука за набљудувачи на студентските избори при Универзитетот „Св.Кирил и
Методиј“ – Скопје
На 23 и 24 ноември 2019 година, во Хотел Романтик – Велес, Програмата одржи обука за
25 набљудувачи на студентските избори при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.
На оваа обука, учесниците се запознаа со студентското организирање и учество, моделите
на студентски избори, универзитетските и
факултетските собранија и процесот на
набљудување. Со својот ангажман при
мониторингот, истите придонесоа кон
целокупната фер и демократска атмосфера
на одржаните избори. На тренингот
предаваа искусни предавачи од МОФ, со
познавање од областа на студентското
организирање, како и претставник од
Граѓанската
асоцијација
„МОСТ“.
Активноста беше спроведена во рамки на
проектот „Ангажирање на младите за
студентски
и
младински
политики“
поддржан од Фондацијата Отворено
општество – Македонија.

4.1.4 Мониторинг на студентските избори при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје и прес-конференција за спроведениот мониторинг
По повеќе од 3 години, факултетите при Униврзитетот „Св.Кирил и Методиј“ распишаа и
спроведоа избори за студентски претставници, преку кои гласот на студентите ќе биде
слушнат во рамките на факултетите и универзитетот. Тим од 25 набљудувачи помина обука
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за набљудување, и беа присутни на избирачките места во периодот од 15 ноември до 20
декември 2019 година. Секој од факултетите имаше изборна комисија составена од
најмалку 2 професори и 2 студенти.
Генерално, студентските избори беа спроведени без посериозно нарушување на
изборниот процес, со исклучок на недостаток на изборен материјал на неколку од
гласачките места (недоволно гласачки ливчиња, импровизирани паравани и
нетранспарентност на гласачките кутии). На 2 факултети се прегласуваше: Факултетот за
дизајн и технологија на мебел и ентериер и Филозофскиот факултет. Од јавно достапните
информации и спроведеното теренско набљудување на студентските избори, вкупно
25.444 студенти имаа право на глас на овие студентски избори. За жал, не сите факултети
објавија податоци за излезноста на студентите, па од достапните информации на 11
факултети, на кои студираат 59% од студентите со право на глас, излезноста е 14.09%.
Оваа релативно ниска излезност се должи на незапознаеност на студентите со изборниот
процес, недостаток од мотивација да се вклучат во студентските тела, и кратките рокови за
поднесување кандидатури на студентите и пречистување на избирачкиот список. Иако
Универзитетското собрание сè уште не е формирано поради развлекувањето на изборите,
на 23 факултети во рамки на УКИМ, факултетските собранија бројат 390 студентски
претставници, кои во наредната година ќе се трудат да ги застапуваат интересите на
студентите.
Препораките на МОФ за подобрување
на следните избори се во насока на
одржување на изборите на сите
факултети во пократок период, со цел
навремено започнување со работа на
универзитетското и факултетските
собранија; обезбедување на подолг
временски период за поднесување на
кандидатури од заинтересираните
студенти; но и точно, навремено и
детално објавување на резултатите
од спроведените избори. Потребна е
поголема логистичка поддршка од
УКИМ на гласачките места на
факултетите и поставување на
студентското
организирање
на
листата
на
приоритети
на
факултетите, со што ќе се поттикне
поголема вклученост и поголема
излезност на студентските избори.
Активноста беше спроведена во
рамки на проектот „Ангажирање на
младите за студентски и младински
политики“ поддржан од Фондација
Отворено општество – Македонија.

4.1.5 Тренинг за градење на капацитетите кај студентските претставници
На 16 и 17 декември, Програмата организираше тренинг за градење на капацитетите кај
студентските претставници. Целта на овој тренинг беше новоизбраните студентски
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претставници да се запознаат со: правилата и процедурите за работење и функционирање
на собранијата, преку анализа на постоечките правни акти; лоцирање на главните
проблеми со кои се соочуваат студентите; и како собранијата можат да помогнат во
решавање на истите. На тренингот беа присутни 20 студентски претставници од различни
факултети, а предавачи беа Стефан Дојчиноски и Александра Живковиќ. Активноста беше
спроведена во рамки на проектот „Ангажирање на младите за студентски и младински
политики“ поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

4.1.6 Тренинг за анкетари за анкетирање за истражување за студентски стандард во
студентските домови „Пелагонија“ – Скопје; „Браќа Миладиновци“- Штип и „Кочо
Рацин“- Битола
На 20 февруари 2020, во просториите на МОФ, Програмата организираше тренинг за
анкетари за теренско собирање на податоци за истражување за студентски стандард.
На тренингот присуствуваа 8 анкетари, кои во периодот февруари-март треба да ги соберат
потребните податоци за истражувањето. Тренингот го водеше Јована Ѓорѓиовска, член на
Програмата за истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики, која
е инаку и главна истражувачка на истражувањето. Активноста беше финансиски поддржана
од Програмата за високо образование на Фондациите отворено општество, преку
Фондацијата Отворено општество – Македонија, а во рамки на проектот „Ангажирани
студенти за студентски домови без корупција во Северна Македонија“.

4.1.7 Студентска ориентација: How to survive higher education? Државен универзитет
Тетово
На 24 февруари 2020 година, на Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово,
се реализираше студентски ориентациски час, на кој студентите имаа можност да се
запознаат со нивните права и обврски, начинот на организирање на студиите,
организирањето на предавањата и испитите, студентското претставување и организирање,
како и општите информации за факултетот, универзитетот и новиот Закон за високо
образование. Студентските ориентациски часови се организираат во рамки на проектот
„Зајакнување на демократските компетенции и учество на младите луѓе“, имплементиран
од страна на Младински образовен форум во соработка со Фондацијата за демократија на
Вестминстер.
4.1.8 Студентска ориентација : Guide to student activism
На 25 февруари 2020 година, на Природно-математичкиот факултет и на Факултетот за
електротехника и информациски технологии, се одржаа две студентски ориентации со
акцент на студентскиот активизам. Предавањата беа одржани од искусни студентски
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активисти,
кои
ги
запознаа студентите со
нивните
права
и
обврски,
потоа,
начинот на студентско
организирање и негово
функционирање
во
рамки на новиот Закон
за високо образование.
Ориентациски часови
се организираат во
рамки
на
проектот
„Зајакнување
на
демократските
компетенции и учество
на младите луѓе“, имплементиран од страна на Младински образовен форум во соработка
со Фондацијата за демократија на Вестминстер.

4.1.9 Работилница: Просторни интервенции во студентски домови
Студентските домови во нашата земја имаат недостиг на содржини кои ќе го оплеменат
престојот на студентите, нудејќи нови современи активности за станарите и посетителите.
Студентите и станарите имаат идеи за унапредување на овие простори, но ретко кога се
консултирани и нивните предлози се земени предвид.
На оваа тридневна работилница се работеше токму на дизајни и идејни решенија за мали,
но значајни просторни интервенции во три студентски дома: студентскиот дом „Пелагонија“
– Скопје; „Браќа Миладиновци“- Штип и „Кочо Рацин“ – Битола. На работилницата се
изработија три решенија за заедничките простории и дворните површини, во рамки на
студентските домови, кои ќе имаат за цел да го подобрат престојот на студентите-станари.
Решенијата, кои беа резултат на тимска работа, ќе добијат поддршка за целосна
реализација во просториите на домовите.
Работилницата
беше
организирана од МЕЛЕЕМ
Скопје, здружение за развој
на урбана култура
и
актуелизација на простор,
во рамки на проектот
„Ангажирани студенти за
студентски
домови
без
корупција во Република
Северна
Македонија“,
имплементиран
од
Младински
образовен
форум, МЕЛЕЕМ, МКЦБитола и Легал Тинк. Целта
на проектот е да придонесе за зголемување на транспарентноста и отчетноста, како и за
подобрување на квалитетот на сервисите што ги добиваат студентите во студентските
домови, преку нивна поголема вклученост и преку локални студентски организации за
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подобрување на условите во домовите и на студентскиот стандард, воопшто.
Работилницата е финансирана од Програмата за високо образование на Фондациите
отворено општество, преку Фондацијата Отворено општество – Македонија, а во рамки на
проектот „Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Северна
Македонија“.

- Средношколско организирање:
4.1.10 Тренинг за тренери – Зголемување на младинското политичко учество
На 13, 14 и 15 септември 2019 година, во просториите на Хотел „Водно“, во соработка со
Фондација за демократија на Вестминстер, во рамки на проектот „Зголемување на
младинското политичко учество“, Младински образовен форум организираше тренинг за
тренери на младински клубови за политичко учество. Тренерите кои беа дел од овој
тренинг ќе бидат ангажирани во период од 4 месеци за водење младински клубови и
одржување предавања за млади од областа на демократијата, граѓанските права и
слободи, младинските тела и структури, институции и политики за млади, младински
активизам и учество, и застапување и акција.
4.1.11 Младински клубови за демократско учество
Почнувајќи од октомври 2019 година, Програмата внесе новитет во својата работа и цели,
односно започна со регрутација за членови на младински клубови за демократско учество
во рамки на проектот „Зајакнување на демократски компетенции и учество на младите луѓе“
поддржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер.
Со цел да се креираат повеќе можности за развој на граѓанското образование и учество на
младите во образовниот процес, преку овој проект, се обезбедија предавања за ученици
од следните области: демократија и човекови права, ученичко организирање, институции и
младински политики, активизам и застапување. Предавањата се стандардизирани според
програма изработена од искусни обучувачи и областите се поделени во 10 предавања.
Учениците од училиштето, на крајот од програмата, ќе добијат можност да осмислат и своја
активност во рамки на своето училиште или општина, која ќе биде поддржана со проектот.
Моментално, функционираат 5 клуба во 5 различни средни училишта низ државата,
односно: СУГС „Орце Николов“, СУГС „Зеф Љуш Марку“ и ДУЦОР „Партенија Зографски“
во Скопје; СОУ „Перо Наков“ во Куманово; и ССОУ „Моша Пијаде“ во Тетово.

2. Политики и процеси
Во текот на месеците јуни 2019 – февруари 2020 Програмата беше (е) активно вклучена во
неколку процеси кои се важни за младите, а од областа на образованието и младинскиот
стандард.


Закон за младинско учество и младински политики

Процесот на креирање на Закон за младинско учество и младински политики
официјално започна во март 2018 и истиот заврши со негово усвојување во Собранието
на Република Северна Македонија на 14 јануари 2020. Претставници на МОФ
учествуваа во подготовката на овој закон од почетокот на овој закон, па сè до крајната
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расправа во врска со законот која се одржа на 23-ти декември 2019 година. МОФ како
еден од учесниците во креирањето на законот будно ќе ја следи неговата
имплементација, имајќи ја предвид неговата важност за младите и младинските
организации во државата.


Учество во работна група за изготвување на предлог-закон за младински стандард

Димитар Низамовски и Петар Барлаковски како претставници на МОФ учествуваа во
работната група за изготвување на предлог-Законот за младински стандард. Се работи
за работна група која е основана од страна на Владата на РСМ, со која раководи
посебниот советник за млади и спорт, Ѓорѓи Тасев. Целта на законот е да ги
инкорпорира Законот за ученички стандард и Законот за младински стандард во еден
целосен закон, а дополнително да се додаде и дел кој ќе се однесува за младинскиот
стандард, односно мерки од законот кои што директно ќе влијаат на зголемување на
младинскиот стандард кај младите како што е младинската картичка,
субвенционираниот студентски оброк, и сл. Овој процес е сè уште во тек.


Учество во работни групи за креирање на акцискиот план на Националната
стратегија за млади за 2020 година.

Почнувајќи од септември 2019 година, членови на МОФ беа активно вклучени во
работни групи креирани од Агенцијата за млади и спорт, а со цел креирање на нов
акциски план за Националната стратегија за млади за 2020 година. Претставници на
МОФ во работните групи беа Сања Стефановиќ, Мартин Галевски, Теодора Столевска,
Дејан Ризински, Димитар Низамовски, Ивона Кузмановска, Панде Ефтимов и Петар
Барлаковски. Средбите во рамки на работните групи се одржуваа еднаш на две недели,
а финално работните групи завршија со работа во ноември 2019 година. МОФ, како и
со другите процеси поврзани со млади, будно ќе ја следи работата на Агенцијата за
млади и спорт во врска со имплементацијата на акцискиот план.


Закон за младинска работа

Димитар Низамовски, како претставник на МОФ во Сојузот за младинска работа преку
членство во Управниот одбор на Сојузот, во текот на 2019-та година учествуваше во
работната група за создавање на предлог-Закон за младинска работа. Овој Закон треба
да го уреди препознавањето и признавањето на младинската работа во нашата држава
на национално и локално ниво, да ги дефинира понудувачите на младинска работа и
младинските работници и нивните компетенции и да ги утврди местата и локациите во
кои истата ќе може да се спроведува.
Овој предлог-закон е сè уште во фаза на подготовка, а потоа ќе биде доставен до
Агенцијата за млади и спорт на разгледување и одобрување.
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4.3 Истражувања, анализи и јавни реакции
4.3.1 Промоција на четири истражувања изработени од млади истражувачи
Промоцијата на четирите истражувачки трудови се одржа на 16 јули 2019 година, во Јавна
соба, а изработката на истите беше во рамки на „Проектот за образовни центри за
советување и алумни стипендисти“ на Фондациите Отворено oпштество.
Истражувачките трудови беа изработени од страна на четири тима – седум млади
истражувачи кои беа менторирани од искусни истражувачи, со поддршка од МОФ. Младите
истражувачи обезбедија податоци на темите кои значајни за младите и тоа: врсничкото
насилство, национализмот кај младите средношколци, работата и функционалноста на
центрите за кариера и популаризирање на руралноста кај младите луѓе.
Со истражувачката работа, овие млади истражувачи го продлабочија своето знаење за
креирање подобри младински политики и разбирање на проблемите и трендовите во
општеството. На промоцијата секој тим кусо го презентираше своето истражување и ги
сподели главните наоди добиени од истражувањето како и заклучоците од истото.
Изработените истражувања се:
1. „Популаризирање на руралноста – Потенцијалите на руралното коработење и ефектот
врз миграциските трендови на младите во Република Северна Македонија“ – Елена
Андонова и Ѓорѓи Димески
2. „Улогата и работата на центрите за кариера при факултетите на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ – Ангела Тасевска
3. „Анализа на врсничкото насилство на интернет кај средношколците“ – Симона Стојчевска
4. „Националистички чувства и ставови кај средношколците во Република Северна
Македонија“ – Исаја Карадаковска, Емилија Божиновска и Мартина Георгиевска
Проектот имаше за цел 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 Северна Македонија. Младите и
студентите немаат можност да прават истражувања и истражувачка академска работа
поради ограничени ресурси – финансиски и менторски. Со овој проект беа искористени
капацитетите на алумни стипендистите, за 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 Северна Македонија.
4.3.1.1 „Популаризирање на руралноста – Потенцијалите на руралното коработење и
ефектот врз миграциските трендови на младите во Р. Северна Македонија“ – Елена
Андонова и Ѓорѓи Димески
* 25% од вкупното население живее во Скопскиот плански регион, со акцент на градот
Скопје, иако по површина овој регион е најмал од 8-те плански региони
* Р. Северна Македонија е трета држава во светот по бројот на фриленсери.
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* Најголемата категорија на иселеници од руралните
средини е младо работоспособно население кое ја
напушта руралната средина заради ниски образовни и
кариерни можности.
* Работниците од креативната класа имаат минимално
влијание врз стапката на вработеност на локалното
население во руралната средина, но големо влијание
врз социоекономскиот раст (диверзитет на бизнис
средина,
иновативност,
внесување
дигитални
технологии итн).
* Се појавува и тренд на контраурбанизација во кој млади
професионалци се преселуваат во руралните средини.

4.3.1.2 „Улогата и работата на центрите за кариера при
факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“– Ангела Тасевска
* 54,73% од испитаните студенти не знаат дали има
Центар за кариера на нивниот факултет.
* 61,61% од испитаниците не учествувале во работата на
Центарот за кариера, но би сакале да учествуваат.
* 85% од испитаниците се согласни Центарот за кариера
да ги известува студентите за своите активности на вебсајтот на факултетот

4.3.1.3 „Анализа на врсничкото насилство на интернет кај средношколците“ – Симона
Стојчевска
* Секој четврти средношколец поминува над 6 часа дневно на интернет
* 40 % од испитаниците одговориле дека се имаат почувствувано непријатно поради
вознемирување или навреда на Интернет во последната година.
* 42 % од испитаниците барем понекогаш имаат потреба да пријават кога ќе доживеат
непријатно искуство на Интернет.
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* 74 % од нив не знаат кои механизми им стојат на
располагање.
* Кај 63 % од нив не се зборува на училиште на тема
врсничко насилство на Интернет.

4.3.1.4 „Националистички чувства и ставови кај средношколците во Република
Северна Македонија“ – Исаја Карадаковска, Емилија Божиновска и Мартина
Георгиевска.
* Етничките Македонци од соседните народи за најблизок
го чувствуваат српскиот народ, додека пак етничките
Албанци како најблизок го чувствуваат албанскиот и
косовскиот народ.
* На тврдењето „Ја сакам Македонија и горд/а сум на
мојот народ“, делумна или целосна согласност
изразуваат 44% од испитаниците.
* На тврдењето „Би употребил/а физичко насилство за
одбрана на честа и угледот на мојот народ“ делумна или
целосна согласност изразуваат 36.8% од вкупниот број на
средношколците, додека пак несогласност изразуваат
41.5%.
* На тврдењето „Мојата историја е пославна од онаа на
другите народи“, на скала од 1 до 5 етничките Македонци
одговориле со просечна оценка 1,2, а пак етничките
Албанци со просечна оцена од 3,3.

4.3.2 Јавна реакција во врска со ребалансот на буџетот во септември 2019, поради
драстичното кратење на средствата од областа образование
На 11 септември 2019 година, МОФ испрати јавна реакција во врска со ребалансот на
буџетот поради огромните кратења на финансиски средства од областа на образованието
и капиталните инвестиции во образованието. Јавната реакција беше споделена од голем
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број на медиуми, а дополнително наиде на поддршка и од 15 организации. Целиот текст на
јавната реакција е достапен на: https://mof.mk/reaktsija-na-organizatsii-za-kvalitetnoobrazovanie-treba-da-se-investira-namesto-da-se-kratat-sredstva/

4.3.3 Промоција на наоди од Студија за социо-политичко учество на млади
На 18 декември 2019 година, Фондацијата за демократија на Вестминстер, во соработка со
МОФ, организираше промоција на наодите од студијата за социо-политичко учество на
младите во Северна Македонија. На конференцијата, главниот истражувач Мартин
Галевски, член на МОФ,
ги презентираше клучните
резултати од студијата
„Социо
–
политичко
учество на младите во
Северна
Македонија:
Апатија, оптимизам или
разочараност?“. Целта на
оваа студија беше да се
дадат
повеќе
информации
за
перцепциите на младите,
и
политиките
и
пристапите кои треба да
се преземат за да се подобри нивната позиција во општеството.

4.3.4 Промоција на две истражувања за студентски стандард
На 22 јануари 2020 година, Програмата организираше промоција на две истражувања за
студентски стандард – „Анализа на јавни набавки во студентските домови“ и „Крпен живот
студентски“ – Истражување за животниот стандард на станарите во Државниот студентски
дом „Скопје“ – Скопје. На промоцијата се презентираа главните наоди од двете
истражувања, наоди кои беа широко споделени во медиумскиот простор.
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4.3.4.1
„Анализа
на
студентските домови“

јавни

набавки

во

Анализата на јавните набавки во студентските
домови претставува истражување изработено од
Мартина Илиевска и Петар Барлаковски. Целта на
истражувањето беше да се одговори на прашањата:
колку, во колкава мера, и дали се трошат и
инвестираат доволно средства од страна на
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје,
поврзани со квалитетот на домувањето и квалитетот
на услугите за студентите во домовите, под капа на
Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.

4.3.4.2 Крпен живот студентски“ – Истражување
за животниот стандард на станарите во
Државниот студентски дом „Скопје„ – Скопје.
Истражувањето е изработено од Јована Ѓорѓиовска,
Александра Живковиќ и Мартина Илиевска и имаше
за цел да ги адресира прашањата поврзани со
корупцијата во студентските домови, начинот на
носење одлуки и вклученоста на студентите во
истите, како и квалитетот на живот во домовите
Истражувањата беа изработени во рамки на
Проектот „Студентски домови без корупција“ се
спроведуваше од август 2018 до јули 2019.
Примарната цел на проектот беше поттикнување на
институциите на потранспарентно и поодговорно
управување со студентските домови, како и
вклучување на други институции, организации и
правни лица за подобрување на условите во
домовите.

4.4. Отворени/изборни предавања
4.1. Oтворено предавање „Интерсекциска правда во поствоени општества“
На 24 јуни 2019 година, со почеток во 18:00 часот, во просториите на Јавна Соба, се одржа
отвореното предавање „Интерсекциска правда во поствоени општества“. Предавач на ова
предавање беше д-р Елена Б. Ставревска. Темата на ова предавање беше начинот на кој
социоекономските, расните/етничките и родовите аспекти се надополнуваат во
маргинализирањето, насилството и неправдите со кои се соочуваат делови од
населението во поствоените општества. Од пристап до основни социјални услуги, до
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претставеност во политичкото
одлучување, пресекот односно
интерсекционалноста на овие
различни
аспекти
го
дефинираат
поствоеното
секојдневие за многумина.
Користејќи наоди од теренски
истражувања во Босна и
Херцеговина и во Колумбија,
ова
предавање
го
анализираше концептот на
интерсекциска правда како
можна рамка за анализа на
поствоеното секојдневие и
креирање долготраен мир.
Изборното предавање беше организирано во рамки на Проектот за образовни центри за
советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено Општество.
Целта е алумни-стипендистите, преку своето стекнато знаење на различни престижни
универзитети и факултети, да придонесат кон развој на општествениот дискурс помеѓу
младите во државата, преку нивно информирање за релевантни општествени теми.

4.4.2 Отворено предавање „Помеѓу јавниот и приватниот интерес: институции,
корупција и двојни стандарди “
На 9 јули 2019 година, се одржа
отвореното предавање „Помеѓу
јавниот и приватниот интерес:
институции, корупција и двојни
стандарди “, со почеток од 18:00,
во Јавна соба. Предавач на ова
предавање
беше
Борјан
Ѓузелов. Предавањето
даде
теоретски осврт за улогата на
институциите, корупцијата и
двојните стандарди, како и за
клиентелизмот, компетитивниот
авторитаризам и заробената
држава. Изборното предавање е организирано во рамки на Проектот за образовни центри
за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено Општество.
Целта е алумни-стипендистите, преку своето стекнато знаење на различни престижни
универзитети и факултети, да придонесат кон развој на општествениот дискурс помеѓу
младите во државата, преку нивно информирање за релевантни општествени теми.
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4.4.3 Отворено предавање за изборен систем : „1 или 6 изборни единици, отворени
или затворени листи – Каков изборен систем ни треба?“
Во рамки на проектот „Зајакнување на демократските компетенции и учество на младите
луѓе“, имплементиран од страна на Младински образовен форум, а во соработка со
Фондацијата за демократија на Вестминстер, на 25 јануари 2020 година, на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ – Скопје се одржа отвореното предавање за изборен систем „1
или 6 изборни единици, отворени или затворени листи – Каков изборен систем ни треба?“
каде што предавачи беа д-р Марко Кртолица и Теодора Столевска.
На предавањето беа опфатени теми од областа на демократијата, изборните модели и
механизми за избор на народните претставници. Во првиот дел се говореше општо за
изборниот
систем
во
Северна Македонија и
општо изборните системи
во светот, а во вториот дел
се говореше подетално за
изборниот
систем
во
државата,
односно
за
неговите
позитивни
и
негативни аспекти, како и
потенцијални алтернативи
на моменталниот систем
(различен број на изборни
единици, различни видови
на листи).

4.5 Студентски акции
Студентските акции се изработени во рамки на Проектот „Студентски домови без
корупција“ кој се спроведуваше од август 2018 до јули 2019. Примарната цел на проектот
беше поттикнување на институциите на потранспарентно и поодговорно управување со
студентските домови, како и вклучување на други институции, организации и правни лица
за подобрување на условите во домовите.
4.5.1 Студентска акција во студентскиот дом „Стив Наумов“
На 13 јуни 2019 година, официјално се отвори
обновената читална, опремената библиотека
и обновениот двор во студентскиот дом „Стив
Наумов“. Студентската акција, која се одржа
од 1 до 12 јуни 2019 година, беше спроведена
од страна на студенти сместени во домот
„Стив Наумов“ и членови на Младинскиот
образовен форум. Со оваа студентска акција
се работеше на уредување на просторот на
постоечката читална и дворот во студентскиот
дом, а преку отворената донаторска акција во
која учество земаа издавачките куќи „Темплум“ и „Арс Ламина“, се изврши и опремување
на библиотеката во рамки на читалната. Пивара АД Скопје направи донација на палети кои
се користеа за разубавување на дворот.
*Линк до фотографии од акцијата
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4.5.1.2 Студентска акција во студентскиот дом „Кузман Јосифовски- Питу“
Тимот на МОФ заедно со членови на програмите на МОФ, од 29 јуни до 18 јули 2019 година,
ги спроведе акциите за реновирање на диското и обнова на задниот дел од дворот во
студентскиот дом. На 19 јули 2019 година, со почеток во 16:00 часот се одржа официјалното
отворање на диското и дворот на студентскиот дом.

*Линк до фотографиите

4.5.1.3 Студентска акција во студентскиот дом „Гоце Делчев“
Тимот на МОФ заедно со членови на програмите на МОФ го обнови и уреди спортското
игралиште во рамки на студентскиот дом. Во периодот од 18-ти до 21-ви јули, се исцртуваа
линиите, се боеја елементите и се менуваше оградата на игралиштето, како и во соработка
со Општина Карпош беше отстранет сметот кој се наоѓаше на игралиштето и околниот
предел.

* Линк до фотографиите
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5. Младински активизам
5.1 Клубови Артивизам
Во рамките на програмата Младински активизам, во периодот јуни 2019 година – февруари
2020 година, функционираа: еден новинарски клуб во Скопје; групата за перформанс
„Кунстверкштат“; и 6 Артивизам клуба, од кои три во Скопје (еден напреден и два почетни)
и по еден почетен клуб во Велес, Тетово и Битола.
Клубовите, во периодот октомври 2019 – февруари 2020, година работат на темите од
прирачникот „Артивизам“, кој опфаќа предавања за: „Слобода на изразување“, „Креативен
активизам“, „Уредување на јавен простор“, „Реупотреблив дизајн“, „Стереотипи,
предрасуди и дискриминација“, „Граѓански активизам“, „Фотографија“, „Медиумска
писменост и пишување на вести“, „Сајбер булинг“, „Онлајн кампања“, како и алатките:
изработка на стенсили, фанзини и стикери.
Од 20 до 22 септември 2019 година, во просториите на Јавна соба, се одржа Тренинг за
тренери, на кој присуствуваа идните предавачи и асистент-предавачи во клубовите. На
тренингот идните обучувачи имаа можност да се запознаат со функционирањето на
клубовите, прирачникот „Артивизам“ и темите кои се предаваат, како и алатките кои се
користат во програмата. Дополнително, имаа можност да изработат курикулум по кој ќе се
водат во тековната година. На оваа обука се договори начинот на комуникација меѓу
програмскиот координатор и асистент- координатор со локалните координатори,
комуникацијата предавач – член, воедно беа направени и подготовки за почетокот на
предавањата во клубовите. Обучувачи на тренингот беа членови на Младински образовен
форум, кои имаат искуство во работа со клубовите и со темите што се обработуваа на
тренингот.
Во текот на месец септември и почетокот на месец октомври 2019 година, преку повици на
сајтот на МОФ и Радио МОФ, се одржа онлајн промоција на програмите. Покрај тоа, преку
дисеминација на постери и флаери и кратки презентации на програмите во средни
училишта во сите 4 града, се спроведе и офлајн промоција. Поради големиот интерес за
клубот во Скопје, од октомври 2019 година функционираат 2 Артивизам почетни клуба.

5.1.1 Артивизам клуб Скопје 1
Клубот започна со предавањата на 19
октомври 2019 година. Предавачи во клубот
се Вероника Петрова и Магдалена
Добревска. Средбите на клубот се
одржуваат секоја сабота, во 12:00 часот. Во
периодот октомври 2019 - февруари 2020
година клубот има одржано 14 предавања.
Клубот во моментов брои 20 активни
членови.
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5.1.2 Артивизам клуб Скопје 2
Клубот Артивизам Скопје 2 започна со
предавањата на 19 октомври, 2019 година.
Предавачи во клубот се: Ангела Грозданов и
Искра Илиеска, а средбите на клубот се
одржуваат секоја сабота, од 16:00 часот. Во
периодот октомври 2019 - февруари 2020
година клубот има одржано 13 предавања, а
брои 15 членови.

5.1.3 Артивизам Напреден клуб
Напредниот Артивизам клуб, кој беше
воведен како пилот клуб од оваа
година, започна со редовни средби од
октомври 2019, на кои присуствуваа
членови што лани имаа можност да го
посетуваат курикулумот на почетниот
клуб. Програмата на клубот е
осмислена така што членовите ќе
имаат можност да ги развијат своите
дигитални вештини и да научат да
работат со Adobe алатките, Photoshop,
Illustrator и Premiere Pro. Предавач на
напредниот клуб е Андријана Весовска.
5.1.4 Артивизам клуб Велес
Клубот започна со предавањата на 20-ти
октомври. Средбите на клубот се секоја недела
од 13:00 часот. Предавач во клубот е Ева
Димитриева, а асистент- предавач е Ивана
Андреевска. Во периодот октомври 2019 февруари 2020 година клубот има одржано 12
предавања. Клубот брои 10 активни членови.

5.1.5 Артивизам клуб Битола
Артивистичкиот клуб во Битола започна со средбите на 5 октомври 2019 година, со
запознавање на членовите, и разгледување на курикулумот за тековната година. Клубот
брои околу 10 активни членови.
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Предавач на клубот е Ивона Марковска, а
асистент- предавач е Михаела Тодевска. Клубот
има одржано 14 предавања во периодот
октомври 2019 – февруари 2020 година.

5.1.6 Артивизам клуб Тетово
Клубот во Тетово оваа година започна
последен со работа и досега има
одржано 13 средби. Клубот брои 15
членови. Предавач на клубот е
Александра Николовска, а асистентпредавач на клубот е Борјан Тодоров.
Средбите на клубот се секоја сабота во
12:30 часот во канцелариите на МОФ
Тетово.

5.1.7 Кунстверкштат – група за перформанс
На 1 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 беше поканета да ја изведе претставата на Меѓународниот
фестивал на аматерски театри во Требиње, Босна и Херцеговина каде Срна Дуковска, член
на групата, доби награда за актерска минијатура на фестивалот.
Во периодот септември – декември 2019
година, групата работеше на перформансот
„ЈАСНЕМА“. Перформаснот го адресира
проблемот на булиинг и ја актуализира оваа
тема на провокативен и уникатен начин. Со
носењето на публиката во центарот на
самата сцена и предизвикување на истата да
земе активно учество во перформансот се
отвора простор за развивање на креативен
дијалог кој треба да води до длабинско
разглобување на проблемот со булингот.
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5.1.8 Клуб за млади новинари
5.1.8.1 Тренинг за млади новинари
Од 18 до 20 октомври 2019 година, во
просториите на Млади Хаб, беше
организиран тренинг за новинари за
идните членови на новинарскиот клуб, кој
имаше за цел да понуди теоретски и
практични знаења за основните алатки, кои
понатаму членовите ќе имаат можност да
ги развиваат на неделните средби на
клубот. Предавачи на тренингот беа Бојан
Шашевски, Даниел Евросимоски, Јасмина
Јакимова и Емилија Петреска- новинари во
Радио МОФ, кои зборуваа за: медиумска
писменост,
вести,
дезинформации,
новинарски жанрови, како се изработува интервју, истражувачка сторија, видео прилог или
аудио подкаст, како и практична примена на истите.
5.1.8.2 Новинарски клуб
Новинарскиот клуб започна со работа на почетокот на ноември 2019 година, а предавач е
Огнен Јанески. Огнен е искусен новинар, кој моментно работи во ТВ 24. Клубот има
неделни средби, а брои вкупно 7 членови. Младите членови на новинарскиот клуб работат
на изработка на вести, анализи и
истражувачки стории, аудио и видео
содржини.
Дополнително,
членовите на клубот имаат можност
да посетуваат и други медиуми. На
крајот од февруари 2020 година,
членовите беа во посета на ТВ 24,
каде Огнен ги прошета низ
медиумот, ги запозна со новинарите
и
техничкиот
персонал
на
телевизијата и им објасни како
работи медиумот.

5.1.8.3 Tркалезна
дезинформации“

маса

„Предизвиците

на

младите

новинари

во

ера

на

Тркалезната маса се оддржа на 13 ноември 2019 година, со почеток во 13:00 часот, во
Клубот на новинари. Дискусијата ја модерираше Јасмина Јакимова, новинар од Радио
МОФ, а поканети беа претставници од повеќе образовни институции, медиуми, здруженија
на новинари, млади новинари и студенти по новинарство. Говорници-воведничари во
дискусијата беа: Катарина Синадиновска, една од основачките и Претседателка на
Советот за етика во медиумите на Македонија; Фуркан Салиу, новинар во Клан ТВ и Драган
Секуловски извршен директор на Здружението на новинари на Македонија.
Целта на настанот беше да се споделат искуства и извлечат препораки и заклучоци, што
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потоа беа споделени со образовни институции и новинарски здруженија. Преку дискусијата
се понудија и предлози за подигање на новинарските стандарди кај младите новинари и
подобрување на медиумската состојба во земјата.

5.1.9 Студиска посета на медиуми
На 15 ноември 2019 година, триесетина
членови на клубовите Артивизам на
Младински образовен форум, учествуваа во
студиска посета на медиуми организирана од
МОФ и Радио МОФ. Младите членови имаа
можност да ги посетат телевизијата 24,
магазинот Портрет и Радио МОФ, и да се
запознаат со работата на новинарите,
важноста на професијата и одговорноста што
ја имаат медиумите пред својата публика.

5.2 Младински акции
5.2.1 Младинска акција во Тетово
Членовите на клубот Артивизам Тетово на 9
јуни 2019 година, во паркот на Ајдучко маало,
организираа младинска акција. Оваа акција
опфати повеќе активности, меѓу кои: чистење
на отпадот во целиот парк, поправка на
оштетениот инвентар, бојадисување на
лулашките, клацкалките и спортските
реквизити, поставување на 4 избоени
автомобилски гуми пополнети со земја и со
садени цвеќиња во нив, како и поставување
на исцртани палети со саксии со цвеќиња.
Акцијата имаше за цел да испрати порака до
граѓаните на Тетово за зачувување на јавните површини и парковите.
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5.2.2. Младинска акција во Велес
Клубот Артивизам Велес, преку
акцијата „Сите за паркот – паркот за
сите“, на 15 јуни 2019 година,
работеше на разубавување на јавна
површина. Членовите на клубот за
време на акцијата репарираа и
обоија 14 клупи за седење, од кои 3
беа
целосно
репарирани
со
поставување нови даски. За време
на акцијата од површината на
Градскиот парк беа собрани 2 м3
смет.
Целта на акцијата беше да се
разубави неискористениот јавен
простор, и да пренесе порака дека
младите, како и останатите граѓани
на Велес, можат да придонесат за јавните површини преку креативност и проактивност.
5.2.3. Младинска акција во ОУ „Владо Тасевски“
Членовите на напредниот клуб Артивизам на Младински образовен форум, заедно со
ученици, родители и наставници од основното училиште „Владо Тасевски“, на 20 и 25
октомври 2019 година, организираа акција за креирање на училница на отворено за
учениците кои посетуваат одделенска настава во училиштето, и катче за игра за најмалите
ученици.
Во текот на акцијата дворот беше уреден со рециклирани материјали – стари гуми кои во
акцијата беа соодветно украсени, палети кои прераснаа во клупи, и огради и нови масички,
додека пак на ѕидовите беа исцртани мурали кои се поврзани со едукација и концептот кој
се работеше.

На 20-ти ноември, по повод Светскиот ден на детето и детските права, со приредба и
проекција на кратко видео беше промовирана „Отворената училница“ на настан
организиран од учениците и наставниците во училиштето.
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5.3. Завршни настани на клубовите- јуни 2019
5.3.1. Изложба „Екокреација“
На 27 јуни 2019 година, со почеток во 18:00
часот, во Монтажната галерија во Паркот на
Франкофонијата,
се
одржа
настанот
„Екокреација“.
На настанот беа поставени канти за отпад
изработени од гуми и изложба на стикери и
постери изработени во Фотошоп на тема
Екологија. Воедно, посетителите на настанот
можеа да играат игри за екологија и да се
забавуваат со музика.
Постерите и стикерите, изработени од членовите
на клубот, се однесуваат на проблемите со загадувањето како локален, но и глобален
проблем, гледани низ призмата на младите членови на клубот, разработени на комичен и
критички начин. Целта на изложбата беше да ја покрене свеста на младите за состојбата
на животната средина и да ги поттикне да размислуваат за можните решенија.
5.3.2. Изложба „Битола во боја“
Клубот Артивизам Битола на 28 јуни 2019 година, со почеток во 20:00 часот, пред скејт
паркот во Битола, ја организираше изложбата “Битола во боја”, со цел поттикнување и
информирање на младата популација за културните настани кои се случуваат во градот.
На исложбата беа изложени
фотографии од настани кои се
организирани во Битола, преку
кои младите членови на клубот
испратија порака до нивните
сограѓани дека постојат доволен
број на настани во градот кои ја
опфаќаат младата популација,
но
е
потребна
поголема
посетеност на истите.

5.4. Видео работилници за млади
Во рамки на проектот „Fostering Youth through Online Media“, поддржан од National
Endowment for Democracy, Младински образовен форум и Радио МОФ, во текот на ноември
и декември 2019 година, организираа три Видео работилници за млади во Вевчани, Битола
и Крушево.
Работилниците опфатија содржини од областа на медиумската писменост, техники за
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снимање, и стекнување вештини за
изработка на видео прилози. За време на
тридневните
работилници,
младите
дискутираа
за
предизвиците
и
недостатоците на локално ниво и се
запознаа со техниките за снимање и
монитрање кратко видео. Главната цел на
работилниците беше да се изработат
видеа со кои ќе се подигне јавната свест на
одредена тема поврзана со проблемите во
локалните заедници.
Првата видео работилница се одржа во основното училиште „Страшо Пинџур“ во Вевчани,
и на истата присуствуваа дваесетина ученици од училиштето. Предавачи на оваа
работилница беа: Дени Стојанов, Александар Ризински и Кристијан Караџовски.
Втората видео работилница се одржа во просториите на МКЦ Битола. Предавачи на
работилницата беа: Александар Ризински, Добромир Алексиќ и Дејан Јованов, а во истата
се вклучија дваесетина млади од Битола.
Третата, и последна, видео работилница се одржа во просториите на СОУ „Наум
Наумовски- Борче“ во Крушево, и на истата учество земаа триесетина млади основци и
средношколци од Крушево. Предавачи на оваа работилница беа: Анте Гулин, Александар
Ризински и Михаел Берберу.

5.5. Discussions That Matter
Младински образовен форум со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија
организираше 3 училишни дискусии, на кои присуствуваа 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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5.6. Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата
На 6 јуни 2019 година изложбата „Ана
Франк – Историја за денес“ беше
поставена во просториите на СОУ „Митко
Пенџуклиски“
–
Кратово.
Девет
средношколци од истото училиште
покажаа интерес да бидат водичи на
изложбата и истите успешно ја поминаа
обуката, а потоа ги водеа посетителите
низ целата изложба. Изложбата беше
отворена до 20 јуни 2019 година и беше
посетена од околу 200 посетители.
По повод сеќавање на трагичниот настан
„Кристална ноќ“, изложбата беше поставена на 9 ноември 2019 година, од 17:30 часот до
23:00 часот, на плоштадот „Филип Втори“, во Скопје.
Изложбата претставува збир од 39 изложбени панели, преведени на македонски и
албански јазик, кои носат бројни детали од животот на малата Ана, Холокаустот, подемот
на нацизмот за време на Втората светска војна. Покрај тоа, има и панели кои се креирани
посебно за македонскиот контекст, во периодот по Втората светска војна до денес, а
изработени од домашните експерти Мишо Докмановиќ и Бесник Емини.
Во нашата земја изложбата е поставена 28 пати во 22 различни градови, и е посетена од
околу 22.000 посетители. 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.
5.7. Конференција за социјален активизам – Engage 2020
Деветтото издание на ENGAGE - Конференција за социјален активизам се оддржа на 22
февруари 2020 година, во Младинскиот Културен Центар во Скопје. На овогодинешното
издание, домашни и странски активисти споделија знаења и искуства на теми поврзани со:
граѓанска ангажираност, социјална промена, дигитална демократија, слобода на говор,
животна средина, технологија, правата на ЛГБТИ заедницата, иднината на образованието
и медиуми.
На главната сцена на ENGAGE во Кино Фросина странски говорници беа: Алина
Афлекејлор од Greenpeace, светската невладина организација за заштита на животната
средина, која зборуваше за охрабрувањето на наредната генерација активисти за животна
средина; Сара Мардини, активистка за човекови права и обучен спасувач, која заврши во
притвор поради помагање на бегалците на островот Лезбос; Катаржина Прускевич,
новинарка која во Полска разоткри фарма на тролови на Твитер инфилтрирајќи се во
истата и зборуваше за нејзиното искуство; Михал Вожнијак, хакер и активист, кој зборуваше
како технологијата влијае на иднината на демократијата; и Дан Лахав, дебатер и
компјутерски инженер, кој зборуваше за уредот кој може самостојно да аргументира во
дебата, благодарение на развојот на вештачката интелигенција.
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Меѓу
македонските
говорници на главната сцена
беа: Антонио Михајлов од
Skopje PRIDE, кој зборуваше
за организирањето на првиот
прајд во Скопје; Горан
Кунгуловски, доктор и биоинженер, чиј што говор беше
за CRISPR технологијата и
нејзините ефекти; Бесиан
Мехмети, архитектот на ОУ
„Киро Глигоров“ зборуваше
за училишта од иднината;
Кирил
Пржо
Арсовски,
биолог и еколог, објасни за
настанокот на шумските
пожари и влијанието врз животната средина; Калиа Димитрова и Ена Бендевска, од Медуза
платформата, зборуваа за заземање на јавниот простор и Фејми Даут, кинематографот на
Медена земја, кој зборуваше за предизвиците за време на снимањето на филмот и славата
со која се стекна истиот.
Модератори на главната сцена на ENGAGE беа Ангела Стојановска и Христијан ПопСимонов од платформата за аудио книги „Самоглас“
Годинава, во рамки на ENGAGE 2020,
беше организирана и младинска сцена ENGAGE Youth во горното фоаје на МКЦ,
која беше насочена кон инспирирање на
младите и поттикнување на нивно
општествено вклучување преку примери
на нивни врсници. На младинската сцена
говорници беа: Тимот Андромета, кои
зборуваа за креирањето на апликацијата
SpeakOut каде средношколците може да
споделат лични искуства со булиинг и да
побараат совет од психолог; Сашо
Јандрески, средношколецот кој измисли
уникатен медицински шприц што ќе ги
заштити медицинските лица од зарази; Рита Бехадини, активистка која самостојно покрена
акција за собирање на школски прибор за деца од помалку имотни фамилии и зборуваше
за искуството и активизмот; Иван Мицков, од coolinari.mk, раскажа повеќе за иновативната
можност за промоција и запознавање со средношколците кулинари; и средношколците од
Кариерниот Центар од СУГС „Раде Јовчевски- Корчагин“, кои зборуваа за концептот на
кариерните центри применет во пракса и можноста за себе пронаоѓање и дружба.
Модератор на младинската сцена беше Ванѓел Ѓорѓиев.
Конференцијата започна со регистрација во 11:00 часот, а последниот говор заврши во
17:00 часот. Околу 300 посетители го посетија овогодинешното издание на ENGAGE.
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5.8. Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво
5.8.1. Отворени предавања
Во рамки на овој проект беа организирани
5 отворени предавања во периодот јуни –
август 2019 година. Првото отворено
предавање за овој период се одржа на 10
јуни 2019 година, а темата на предавањето
беше „Why your product sucks? Ponder on
Design Thinking, MVP & User Experience“.
Предавач
беше
Илија
Бојчовиќ
консултант и експерт со повеќе од 8 години
искуство во областа на оптимизација,
развој на корисничкото искуство на веб и
мобилни апликации. На предавањето
присуствуваа 30 посетители.
Второто отворено предавање беше на тема „Започни бизнис со помош на crowdfunding
платформа“, а предавач беше Иван Зографски- ко-основач на Солвео – агенција за
стратешки дизајн и иновации која ги поттикнува компаниите да испорачаат иновативни
решенија. Предавањето се одржа на 26 јуни 2019 година, а на истото го следеа околу 40
посетители.
Третото отворено предавање се одржа на
28 јули 2019 година, а предавач беше Игор
Маџов - инвестициски фасилитатор за
западен Балкан и startup scout во South
Central Ventures. Темата на предавањето
беше „Fundraising for startups 101„, односно
„Како да го финансирате вашиот стартап
во Северна Македонија“. На предавањето
присуствуваа околу 40 посетители.
Четврттото
предавање,
на
тема
„Стратегии за раст на стартап фирми и
предизвици на организацискиот раст“, со проф. д-р. Гадаф Реџепи, се одржа на 22 август
2019 година. На предавањето имаше 20 посетители.
Петтото, и последно, отворено предавање на тема „Претприемништво позади сцената“,
беше дел од Глобалната недела на претприемништво и беше организирано во соработка
со Стартап Македонија. Предавач беше Филип Арсов- основачот и извршен директор на
Synapse. На предавањето присуствуваа 20 посетители.
5.8.2. Панел дискусија на тема „Можности и бариери за младинско претприемништво
и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“
На 12 јуни 2019 година, се одржа панел-дискусијата „Можности и бариери за младинско
претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“, посветена
на младинската вработеност, претприемништвото и образованието за претприемништво.
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Настанот претставуваше можност да се претстават и дискутираат наодите и препораките
од истражување кое беше изработено од страна на Институтот за европска политика (ЕПИ),
кои се партнери на Младински образовен форум во спроведување на проектот
„Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво”.
Говорници на панел – дискусијата
беа: Крешник Бектеши – Министер
за економија; Фатмир Бесими –
Универзитетски
професор
на
Универзитетот на ЈИЕ, поранешен
заменик претседател на Владата
задолжен за европски прашања и
поранешен министер за економија;
Валентина Дисоска – Здружениe на
бизнис
жени
–
Македонија;
Олимпија Христова Заевска –
Советничка
за
меѓународна
економија и развој – Кабинет на
Премиерот на РСМ; Тања Илиевска
– Фонд за иновации и технолошки развој; Ивона Крстевска – Национален младински совет
на Македонија; Норик Селими – Kariera.mk
Настанот заврши со доделување на награди на победниците и сертификати на сите
учесници од 4-месечната Школа за претприемништво „Од идеја до стартап“. Наградите ги
обезбедија Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE), како и неколку
македонски компании: КОМА, Synapse, Bitsia, Time.mk и Brainster. На конференцијата
присуствуваа 100 посетители.
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6. Радио МОФ
6.1 Веб содржина
6.1.1 Статистика за периодот јуни – декември 2019
Во периодот од јуни до декември 2019 годинa, веб страницата на Радио МОФ генерирала
928.230 посети од 438.986 корисници. Од вкупниот број на посети на www.radiomof.mk,
840.617 биле оригинални кликови. Денови со најмногу прегледи се: 20 декември – 23.790
прегледи; 13 декември – 14.275 прегледи; 20 јуни -14,222 прегледи.
Најмногу од посетите доаѓаат од социјалните мрежи – 215.455, а 76.963 преку органско
пребарување.
Топ 5 најчитани вести за периодот јуни 2019 – декември 2019 се:
1.[Галерија] Суперхероите во новогодишна посета на децата од Клиниката за детски
болести
(објавен
на
13.12.2019)
14.490
прегледи
2. Отворено писмо на културните работници до премиерот Заев: МКЦ да биде одминат од
вашата
„метла”
(објавен
на
20.06.2019)
9.240
прегледи
3. Почина професорот Стефан Сидовски – Сидо (објавен на 04.07.2019) 7.857 прегледи
4. Програма за „Скопје Пивофест 2019“ (објавен на 10.09.2019) 7.121 прегледи
5. [Фото] Средношколци во Скопје од утрово почнаа со бојкотот (објавен на 20.12.2019)
6.569 прегледи
Во периодот јуни 2019 – декември 2019 објавени се 2.390 текста, снимени се 50 видеа и 62
емисии. За цела 2019 година, веб страницата на Радио МОФ генерирала вкупно 1.613.347
посети од 800.094 корисници, а објавени се над 4.000 текста, 100тина видеа и над 100
емисии.
6.1.2 Статистика за периодот јануари – февруари 2020
Во првите 2 месеци од 2020 година, веб страницата на Радио МОФ генерирала 401.720
посети од 209.574 корисници. Од вкупниот број на посети на www.radiomof.mk, 362.936 биле
оригинални кликови. Денови со најмногу прегледи се: 14 јануари – 15.697 прегледи; 26
февруари- 14.736 прегледи; 26 јануари – 14.586 прегледи.
Топ 5 најчитани вести за периодот јануари 2020 – февруари 2020:
1. Што знае дете што се тоа „nudes“ – Случајот „Јавна соба“ ја отвори пандорината кутија
(објавен
на
27.01.2020)
11.576
прегледи
2. Собранието го изгласа Законот за млади (објавен на 14.01.2020) 8.448 прегледи
3. Во затворена група на „Телеграм“ македонски средношколци споделуваат експлицитни
фотографии
на
свои
врсници
(објавен
на
25.01.2020)
8.119
прегледи
4. Паднаа Оскарите во мед: „Медена земја“ со две номинации за „Оскар“ (објавен на
13.01.2020)
8,067
прегледи
5. Самоглас – прва платформа со аудио книги на македонски јазик (објавен на 22.01.2020)
6.500 прегледи
Во периодот јануари 2020 – февруари 2020 објавени се 700 текста, 9 видеа и 20 емисии.
Во периодот од јуни 2019 до февруари 2020, 107 објави се преведени на албански јазик.

50

6.2 Присутност на социјалните мрежи
Бројот на следбеници на официјалната Фејсбук страница на Радио МОФ надмина 25.000,
а официјалниот Инстаграм профил на медиумот продолжи со редовно објавување инстант
вести и промоворање на објавите на Радио МОФ веб. Бројот на корисници, кои го следат
профилот на Инстаграм е повеќе од 6000.
6.3 Награди и признанија
На 20-ти јуни 2019 главната уредничка на Радио МОФ, Јасмина
Јакимова ја доби наградата за „Професионално известување за
состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за
2018 година во Северна Македонија“ за написот под наслов
„Репортажа од Центарот за баратели на азил во Визбегово:
Ретки се тие што остануваат во Македонија“, објавен на Радио
МОФ.
6.4 Соработки на Радио МОФ
Во периодот јуни 2019- февруари 2020 година Радио МОФ оствари соработки со: ПИНА Платформа за истражувачко новинарство, Techstar Startup Weekend, Денови на
психологија, Здружението на граѓани за ретки болести „Живот со Предизвици“,
Здружението за едукативен развој – „ЕКВАЛИС“. Покрај нив, продолжени беа и
долгогодишните соработки со Институтот за комуникации, Лице в лице, Кино Милениум,
Драмски театар, Националниот младински совет на Македонија, Пасворд продукција.
Во спомнатиот период, редакцијата и студиото за снимање на Радио МОФ го посетија
повеќе од 150 средношколци. Тие имаа можност да слушнат нешто повеќе за новинарската
професија, да видат како се снима прилог или емисија, и самите да учествуваат во
приготвување кратки прилози. Имено, на 30-ти октомври 130 средношколци од 14 средни
училишта го посетија Радио МОФ, како дел од медиумската посета организирана од
Институтот за комуникациски студии. А на 15-ти ноември, триесетина членови на клубовите
Артивизам на програмата Младински активизам на МОФ имаа можност одблизу да се
запознаат со тимот и уредувачката политика на Радио МОФ. Овие медиумски посети и
отворениот пристап кон идеите на средношколците и студентите го прават Радио МОФ
препознатлив помеѓу младинската публика.
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За препознатливоста на Радио МОФ кај младите најмногу говори комуникацијата на
средношколците со новинарите за време на бојкотот на настава по повод учество на
протестите за подобра животна средина #FridaysForFuture, одржан на 20-ти декември 2019.
Гимназијалци од Скопје и ученици од други средни училишта од Македонија постојано ја
конткатираа редакцијата на Радио МОФ преку социјалните мрежи и ги известуваа за
недостатокот од поддршка од професорите, начинот на организирање и случувањата во
училиштата за време на бојкотот. Во овој период, повеќе од 500 средношколци го заследија
Инстаграмот на Радио МОФ. Вкупно 9 текста на таа тема, со повеќе од 14.950 прегледи,
беа објавени на веб страницата на медиумот. Дополнително, пренос во живо од протестот
се емитуваше на Интаграмот на Радио МОФ, а на Твитер профилот, содржините од
протестот се споделени повеќе од 100 пати.
Во февруари 2020, Радио МОФ уште еднаш ја докажа посветеноста кон известување за
средношколските акции #FridaysForFuture. Новинар од тимот на Радио МОФ, кој редовно
ги следи и известува за акциите, сними и објави видео на кое може да се забележи грубо
однесување на обезбедувањето од Министерството за животна средина и просторно
планирање кон активистите. На Фејсбук, видеото е погледнато повеќе од 32.000 пати, има
101 коментар и 110 споделувања. Дополнително, видеото и веста беа преземени и
пренесени на повеќе приватни и национални телевизии, како и на повеќе веб портали.
Во јануари 2020 Радио МОФ беше првиот медиум што ја објави веста за случајот „Јавна
соба“. Во текот на месец јануари и февруари 2020 на Радио МОФ беа објавени 6 текста
поврзани со конкретниот случај кои се прочитани вкупно 17.279 пати. Веста за „Јавна соба“
исто така беше пренесена од млад читател на Радио МОФ.
6.5 Менторства
Во периодот јуни 2019 – декември 2019 во тимот на Радио МОФ се приклучија четворица
практиканти, кои под менторство на новинарите на Радио МОФ напишаа вкупно 160 текста.
Покрај работењето во редакција, тие работеа и на терен - посетуваа настани и фестивали;
снимаа прилози и правеа интервјуа. Дополнително, од ноември 2019, тимот на Радио МОФ
го прошири својот состав за уште еден новинар.
Од октомври 2019 година во Радио МОФ, фукнционира и Новинарски клуб, под менторство
на Огнен Јанески. Седум млади новинари и ентузијсти се запознаваат со вештините на
новинарското пишување, аудио и видео снимање, монтажа. До февруари 2020 година на
Радио МОФ објавени се 6 истражувачки стории/анализи на членовите и едно интервју.
6.6 Видео содржини
6.6.1 Емисии и едукативни видеа „На Час“
Втората сезона на единствената дебатна емисија посветена на образованието,
предизвиците во образовниот систем и образовните политики, „На Час“, заклучно со
декември 2019 година имаше пет изднија. Сите емисии се прегледани вкупно 28.300 пати.
Како и досега, во фокус беше образованието: можностите за учениците и студентите,
актуелните промени во начинот на студентско организирање, инклузија во образованието,
недостаток на млади кадри, и квалитетот на едукацијата во Македонија.
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Оваа сезона, „На час“ ги опфати следниве теми:
1. „Средошколците и образовните експерименти“, во емисијата гости беа: Лина Геговска,
Матеа Атанасовска и Марија Томиќ – средношколки од гимназијата „Орце Николов“
(прегледана 4.900 пати);
2. „Што ќе донесе новиот Закон за млади?“, во која гостуваа: Стефан Андоновски –
подмладок на ВМРО ДПМНЕ и Ѓорѓи Тасев – посебен советник за млади и спорт
(прегледана 5.800 пати);
3.„Трансформирање на образованието“, во која гостуваа: Марина Стојановска –
универзитетски професор на Институтот за хемија, при Природно-математичкиот факултет
во Скопје и Никола Делевски – професор по физика во средното училиште „Никола Карев“
во Струмица (прегледана 8.390 пати);
4. „Студентски избори на УКИМ“, гости: Горан Трпчевски – универзитетски професор при
Факултетот за драмски уметности и Кристијан Стефановски – студент на Филолошкиот
факултет при УКИМ (прегледана 7.180 пати);
5. „Инклузија во образованието – Меѓународен ден на лицата со попреченост“, гости:
Елеонора Наумоска – специјален едукатор и рехабилитатор и Дарко Медарски – психолог
(прегледана 1.984 пати);
6. „Проблеми со младите кадри на факултетите“, гости: Мимоза Ристова – универзитетки
професор на Институтот за физика, при Природно-математичкиот факултет во Скопје и
Милка Докузова – демностратор на Архитектонскиот Факултет при УКИМ (прегледана 5.786
пати);
7. „Најдобрите оратори на УКИМ за квалитетот на јавниот говор“, гости: Стефан Солев од
Економскиот факултет при УКИМ, кој го освои првото место на XXIII Ораторски вечери „Иво
Пухан“ и Христијан Наумовски од Правниот факултет при УКИМ, кој го освои третото место
на 23-тите Ораторски вечери „Иво Пухан“ (прегледана 4.952 пати).

6.6.2 Едукативно - информативни видеа на Радио МОФ
Во периодот од јуни 2019 – февруари 2020 снимени и продуцирани се 50 едукативноинформативни видеа, во кои млади луѓе или експерти во одредена област го споделуваат
своето знаење со публиката на Радио МОФ. Програмски емисии, ад хок преноси од
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граѓански протести и случувања, инспиративни приказни за успеси на млади сограѓани се
дел од видеата кои опфаќаа различни теми, а се прегледани над 590.000 пати.
Најгледано видео во овој период е
„#30Прашања Со студент во „Кузман“.
Инспирирани од видеата на некои од
тогашните владини функционери, во кои
одговараат 30 прашања - тимот на
Радио МОФ реши да направи видео
каде просечен студент кој престојува во
студентски дом во Скопје (конкретно
студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“) одговара на слични 30 прашања.
Целта на видеото беше на интересен,
неконвенционален
начин
да
се
претстават проблемите на студентите
кои престојуваат во студентските
домови во Македонија. Видеото е
прегледано повеќе од 122.000 пати на
Facebook и 5700 пати на YouTube. Го
споделиле повеќе од 300 корисници на
социјалните медиуми, и доби повеќе од
2.000 реакции и коментари само на
Фејсбук.
Од јули 2019 тимот на радио МОФ
работеше на снимање кратки видеа кои
прикажуваат инспиративни лични приказни на наши сограѓани. До февруари 2020, снимени
и објавени се вкупно 7 видеа, кои имаат 222.000 прегледи вкупно. Во видеата беа вклучени
приказните на: Бесир Алили – 16-годишниот европски шампион во борење; Франка
Граждани – иноваторка која измисли обувки преку кои може да се полнат електрични уреди;
Борче Стаменов – иницијатор на хуманитарната акција #ДонирајКомпјутер; Орхан Багашов
– средношколец кој изработи робот-рака; Еко Веапи – еко ренџер од Националниот парк
„Маврово“; Александар Милошевик – студент кој го опиша студентскиот живот во Кузман; и
Кико, Ангела и Васко од Самоглас – платформа за аудио книги.
6.6.3 Engage Kicks & Gigs
Во периодот јули 2019 – февруари 2020 беа снимени и испродуцирани 2 музички видеа од
циклусот – Engage Kicks & Gigs во кои гостуваа два веќе познати скопски бендови – Мило
и The Local Blue, а видеата вкупно имаат повеќе од 10.000 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.
Серијалот Engage Kicks and Gigs ја спојува публиката со нејзините омилени бендови, кои
на сесиите снимени во нашето студио, ги изведуваат своите најголеми хитови илинајнов
материјал акустично, во интимна и топла атмосфера.
6.6.4 Дебатна видео емисија „Јасно и гласно
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Во втората сезона на „Јасно и гласно“, во периодот јули 2019 – август 2020, во 6 епизоди
гостуваа 18 гости со разновидни познавања и експертизи.
Форматот на Интернет дискусија континуирано се докажува како најприфатлив во однос на
доставувањето содржини до младите луѓе. Во периодот од јуни 2019 до февруари 2020
видеата имаат над 55.000 прегледи.
Најгледаната емисија од
втората сезона „Јасно и
гласно“ е шестата емисија,
снимена на 31 јануари 2020
година, на тема: „Постои ли
клуч за Јавна соба“. Гостите
кои дискутираа на оваа тема
беа Клементина Аврамовиќ –
Сојуз
на
средношколци,
Емилија
Митовска
–
иницијатива Шер, која работи
на подигање на свеста на
менталното
здравје
и
Гордана Блажевска Спиридонова – психолог од гимназијата „Никола Карев“. Во екот на
проблематиката која се јави со откирвање на случајот „Јавна соба“ гостите ги дадоа своите
гледишта и можни решенија за жртвите на „Јавна соба“.
Оваа епизода, до сега, е погледната 8.874 пати.
6.7 Аудио содржини
6.7.1 Радио емисии
Со емитување продолжуваат и музичките и програмските емисии на Радио МОФ. Вкупно
13 емисии нудат разновидни жанрови музика и неформални дискусии за сексуално здравје,
ментално здравје, волонтирање, гејминг, различни субкултури, спортски настани.
Емисии што се емитуваат од јуни 2019 до февруари 2020 се: „Алтер Его“; „Герила Радио“;
„Поларис“; „Хип Хоп Манија“; „Јас сум Цако“; „Секси Маало“; „The Geek’s Multiverse “;
„Selector“; „Galactic Disco Funk“.
Во спомнатиот период, на Радио МОФ започнуваат да се емитуваат 4 нови радио емисии,
„Кулитерација“ – емисија за литература, култура и рецитација; „Што ти тежи“ – емисија
посветена на рушење на стигмите поврзани со менталното здравје на младите;
„Американски Спортски Центар“ – спортска емисија со фокус на NBA и NFL лигите и
„PsyFreq “ – музичка емисија за психоделични ритмови.
6.7.2 Јас сум Цако
„Јас сум Цако“ останува единствениот медиумски производ направен од лице со Даунов
синдром во земјата. Домаќинот, Александар Матовски - Чако, шест сезони по ред осветлува
важни прашања и секојдневни пречки со кои се соочуваат лицата со инвалидност во
Македонија и ги промовира иницијативите и проектите кои работат на подобрување на
ситуацијата. Во новата сезона на оваа емисија, до сега гостувале 12 гости.
Како дел од шестата сезона на „Јас сум Цако“ во периодот јуни 2019 – февруари 2020
снимени и продуцирани се 4 епизоди, со повеќе од 530 слушатели.
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6.7.3 Подкасти
Во склоп на кампањата #УраЗаКултура беа изработени четири аудио подкасти, фокусирани
на различни теми поврзани со култура, културни инцијативи, и потребата и недостатокот
од слободен простор каде може културно да се изразуваат младите. Подкастите се
снимени, објавени и промовирани на Радио МОФ, Фејсбук страница на Радио МОФ и
MixCloud. Темите кои ги опфатија овие четири подкасите се: „Ако оживеат напуштените
заборавени простори, ќе оживее и заедницата“; „Стрип, графити, илустрации и слобода“;
„За фестивалските работи“ и „Алтернативните бендови имаат што да кажат, ама немаат
каде“
Епизоди од третата сезона на информативниот подкаст „Мегафон“ продолжуваат да се
продуцираат и објавуваат и во периодот јуни 2019 – февруари 2020. Целта на „Мегафон“
останува иста – засилување на гласот на јавноста, поттикнување дебата на актуелни теми
и преставување приказни кои помалку се слушаат. Во спомнатиот период продуцирани и
објавени се вкупно 8 информативни епизоди, опфаќајки теми како: причини за појава на
насилно однесување кај адолесценти; стандардите во високото образование; иднината на
младите по европското „не“; волонтерство; најчестите студентски проблеми; дивоградбите
како национално богатство; институционално решавање пробелми vs. онлајн „кукање“;
известување за говорниците на Еngage 2020.
„Што е муабетот со...?“ краткиот едукативен подкаст кој се занимава со поедноставување
и објаснување на актуелни и важни социјални проблеми ја доживува својата втора сезона
на Радио МОФ. Од јуни 2019 до февруари 2020, тимот на Радио МОФ, има подготвено и
објавено 7 епизоди на следните теми: лажни вести, ребаланс на буџет, датумот за
преговори, термини за ословување на различните генерации и генерацискиот јаз, 120
денари за студентски оброк, студентски избори и новиот студентски лидер, корона вирусот.

6.8 Кампањи на Радио МОФ
6.8.1 „Ура за култура“
„Ура за култура“ е втората од три кампањи кои се спроведуваат во рамки на Радио МОФ.
Во период февруари 2019 – септември 2019, поставени се 83 објави на Радио МОФ кои
обработуваа содржини поврзани со слободата на изразување на јавните простори и во
културата, воопшто. Во овој период на Радио МОФ беа објавени пет авторски истражувања
и анализи:
 (Ќе) дојде ли време да рушиме за да дишеме?;
 Има ли култура во младинските културни центри низ земјава?;
 Како функционираат младинските културни центри;
 Идејата и потребата за автономен културен центар остануваат живи! и
 Скопски семафори ги заглавуваат пешаците на 40°C.
Објавени беа и четири подкасти:
 Ако оживеат напуштените заборавени простори, ќе оживее и заедницата;
 Стрип, графити, илустрации и слобода;
 УраЗаКултура: За фестивалските работи и
 Алтернативните бендови имаат што да кажат, ама немаат каде.
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Најчитана статија за време на овој период е
објавата
на
аудио
прилогот
„Алтернативните бендови имаат што да
кажат, ама немаат каде“. Conspiracy – треш
бендот од Скопје, The Local Blue –
психоделичниот бенд и Матеј Фолц –
младиот рапер ги раскажуваат своите
приказни за нивните почетоци, каде снимаат
и настапуваат, и ги споделуваат проблемите
со кои се соочуваат. Оваа објава посетена е
над 1.000 пати.
Како дел од оваа кампања, МОФ и Радио
МОФ објавија и награден конкурс за илустрација на тема „Наш јавен простор“. Целта на
конкурсот беше да се подигне свеста за важноста за вклучување на младите во
општествено одговорни прашања кои се значајни за унапредување на демократијата. На
конкусрто право за учество имаа млади на возраст од 15 до 35 години кои сакаат да понудат
креативно решение за проблемот со окупацијата на јавниот простор.
На 26 септември 2019 година, во Зградата на Железничарите се одржа отворената
дискусија на тема „Како до култура во јавните простори?“, со која се заокружи кампањата.
Локални уметници, активисти и архитекти, но и станарите на зградата во која се одвиваше
дискусијата ги споделија и спротивставија своите ставови и размислувања за развојот на
културата на јавните простори. На настанот беа изложени и илустрациите кои стигнаа до
Радио МОФ, на отворениот конкурс „Наш јавен простор“, каде беше прогласен победникот
Јосиф Николовски со илустрацијата „Слободен рекорд“. На дискусијата присуствуваа околу
50ина гости, и истиот беше пренесуван во живо на Радио МОФ.
6.8.2 „Да се кликне или не“
„Да се кликне или не“ е третата и финална кампања на Радио МОФ, која сѐ уште е во тек.
Од декември 2019 до февруари 2020 објавени се вкупно 14 текста на теми поврзани со
слободата на изразување на интернет, правата и одговорностите, но и достапноста на
информациите онлајн. Радио МОФ ги следи проблемите во оваа област, како говорот на
омраза и стравот јавно да се искаже своето мислење. Фокусот е ставен на младите и
интернет просторот кој тие го користат.
6.9 #ШтоТиТежи – содржини за рушење на стигмите за менталното здравје кај
младите
Во периодот октомври 2019 – февруари 2020, тимот на Радио МОФ работеше на подигање
на свесноста за важноста на ментално здравје на младите. Во овој период млади луѓе
имаат можност да постават прашање за личен проблем или потешкотија кое беше
одговорано од психолог/психотерапевт и објавено на Радио МОФ. Психотерапевтите од
„Псхитереапика“ еднаш неделно одговараат на прашањата поставени од младите. До сега
објавени се 15 прашања и одговори кои имаат повеќе од 12.000прегледи. Темите на кои
психолозите даваа свое мислење и совет беа: анксиозност, семејни проблеми, релации и
емоции, токсични врски, недостаток од мотивација. Покрај овие директни консултации со
стручни лица, тимот на Радио МОФ аналитички обработува проблеми со кои се соочуваат
младите. Темите кои до сега се обработени се: најчести проблеми кои средношколците ги
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споделуваат со психолозите, булинг во средните училишта, жртвите од случајот Јавна соба
и проблемите на младите од ЛГБТИ+ заедницата. Дополнително, до февруари 2020
објавени се 5 колумни напишани од училиштни психолози, психотерапевти и едукатори,
кои покрај тоа што обработуваат слични теми, нудат и решенија за можните проблеми со
кои се соочуваат младите.
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