
Младински образовен  

форум- МОФ

-кратка прошетка низ организацијата-



Што еМОФ?

МОФ е основан во 1999 година. Организацијата е активна на

национално ниво, спроведувајќи ги своите програмски

активности во повеќе градови во Македонија: Скопје, Тетово,

Битола, Велес, Куманово, Кратово, Струга, Гостивар,Охрид

Крушево и Прилеп.

Во младинските клубови на МОФ на годишно ниво членуваат

повеќе од 1000 млади луѓе, активни во програмските области

Дебата, Учиме право и Артивизам, клубови за демократско

учество, клубови за претприемништво и новинарски клуб.



Мисија на МОФ

Младински образовен форум (МОФ) е младинска

заедница која овозможува образование за дебата, правна

писменот, лични и професионални вештини; креира

истражувања и политики; обезбедува медиумски простор

и информираност; поддржува активизам,

самоорганизирање и учество; за општествен развој на

младите.



Визија на МОФ

Младите се активни граѓани во слободно демократско и

интегрирано општество во кое имаат квалитно образование.





Во склоп на организацијата функционираат  

4 програми и 1 независен медиум

• Програма за истражување, анализа и креирање младински и образовни  

политики;

• Дебатна програма;

• Учиме право програма

• Програма за младински активизам

• Радио МОФ ( во рамките на програмата Младински активизам)



Програма за истражување, анализа и  

креирање младински и образовни политики

• Програма за истражување,
анализа и креирање младински и
образовни политики, која вклучува
истражувања и анализа на јавните
политики од областа на младите,
образованието и сите аспекти кои
ги засегнуваат младите и нивните
права, како и креирање и
предлагање акти и активности за
промени за унапредување на
состојбите во овие области.



Дебатна програма

• Дебатна програма, која образува
млади за аргументирано изразување,
критичко размислување и
ефективна комуникација.
Програмата создава отворен
простор за дискусија и поттикнува
конструктивна јавна дебата.
Дебатната програма своите цели ги

предавања,преку
натпревари и јавни

исполнува
тренинзи,
настани.



Учиме право програма

Учиме право програма, која е
насочена кон едукација на младите за
човековите слободи и права,
демократијата, концептот на владеење
на правото, основите на правниот
систем на Македонија и
меѓународното право. Програмата
создава вештини за остварување и
заштита на слободите и правата во
секојдневниот живот и се залага за
младинска интеграција;



Програма за младински активизам

• Програма за младински
активизам, која работи на
развивање форми на младинска
ангажираност во локалната
заедница, младински активизам,
поддршка на волонтерството,
граѓанска вклученост и регионална
соработка помеѓу младите.
Програмата работи на промоција на
слобода на изразување и младинска
информираност.



Органограм (како работи организацијата?)

Собрание на  

членови

Управен  

одбор

Извршен Директор
Димитар Низамовски

Програмски  

ДиректорПретседател  
Стефани  

Спировска

Програмски координатори и  

асистенти по препорака на  

тело на предавачи во  

програматаЛокални координатори Проектни координатори

Административен  

Директор



Извршен директор/Програмски  

директор/Претседател

Димитар Низамовски Стефани СпировскаТедора Столевска 



Административен директор

Илина Поп Христова



Административен тим

Весна Видовиќ Петков Наташа Зоксимовска Весна Трајковиќ



Дебатна програма

Бисера Самарџиева Георги Божиновски



Учиме Право

Фари Хисени Ива Цветановска



Младински активизам

Ивона Кузмановска Панде Ефтимов



Истражување и креирање младински и  

образовни политики - ИАКМОП

Петар Барлаковски



Радио МОФ

Бојан Шашевски, Емилија Петреска,  

Јасмина Јакимова, Даниел Евросимоски
Ивана Смилевска, Мартин Колоски, Петар Мукоски

Христина  

Нина  

Мирчевска



Проектен координатор

Дејан Ризински



Локални координатори

Бобан Костадиновски  

Тетово

Марија Крстевска  

Куманово

Мила Најденовска  

Битола

Дејан Ристов  

Велес


