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Младински образовен форум во престојната година ќе продолжи да работи со својата 

примарна таргет група – млади во областа на неформално образование, вклучувајќи  

предавања за дебата, учиме право, младински активизам, новинарство, медиумска 

писменост и претприемништво. Покрај неформално образование организацијата ќе 

продолжи да работи на креирање истражувања за теми кои се однесуваат на млади, како 

и да се застапува за младински политики и прашања од областа на образованието, 

младинското учество и младинскиот стандард. Дополнително, организацијата ќе продолжи 

да ги информира младите за прашања кои се однесуваат на нив и Радио МОФ ќе продолжи 

да биде единствен медиум чија примарна работа ќе биде креирање и споделување на 

младински содржини и содржини за млади.  

Во престојниот период организацијата ќе работи на застапување за законски измени во 

полето на образованието, младинскиот стандард, вклучувајќи ги студентскиот и 

средношколскиот стандард. Дополнително, преку учество во работни групи и процеси за 

застапување, организацијата ќе продолжи да креира јавен и институционален притисок за 

подобрување на квалитетот на образованието, како и еднаквиот пристап до образованието 

на сите млади во државата, вклучувајќи ги и младите од руралните области, младите – 

припрадници на малцински заедници, младите со попреченост и младите од социјално 

загрозените семејства.  

Покрај активностите кои организацијата традиционално ги спроведува изминатите години, 

оваа година, Младиски образовен форум, ќе го прошири својот опсег на активности и целни 

групи со кои работи преку работа со млади од рурални средини, млади од помали етнички 

заедници, млади со попреченост како и членови на политички подмладоци. Дополнително, 

преку медиумот Радио МОФ, организацијата ќе започне организација на културни настани 

со цел поддршка на младите  уметници од алтернативната уметничка сцена вклучувајќи во 

својата работа музичари, уметници, сликари и фотографи.  

За крај, поттикнати од последиците кои ги остави пандемијата предизвикана од вирусот 

КОВИД-19, организацијата ќе продолжи да се застапува за мерки за вработување на 

младите, мерки за подобрување на менталното здравје кај младите како и подигнување на 

свеста за важноста од менталното здравје кај младите. Како резултат на пандемијата, но и 

со цел овозможување на пристап до програмите и активностите на организацијата до сите 

млади, Младински образовен форум ќе креира и платформа за дигитална едукација на 

млади на која ќе пласира едукативни содржини.  
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Во период од октомври 2020 до август 2021 година, во активностите на Дебатната програма 

беа опфатени околу 200 млади средношколци, (не) членови на дебатните клубови. 

Програмата располагаше со вкупно 10 активни дебатни клубови за средношколци, и тоа 7 

почетнии клуба во Скопје (три клуба), Велес, Струга, Кратово, Куманово, Битола и Тетово со 

по 1 клуб. Во Скопје функционирање и 1 напреден клуб. Дебатната програма располага со 

20тина предавачи, кои во секој клуб реализираа околу 14 предавања.  

Активностите на Дебатната програма функционираа согласно со претходно утврдените 

програмски цели. И оваа година ситуацијата со пандемијата дополнително го отежни 

процесот на одржување на предавања поради недостигот на социјалниот елемент. Иако 

програмата заедно со предавачкото тело успешно го направи трансферот за користење на 

виртуелни алатки во онлајн формат, адаптирањето на реализирање на активностите 

(предавања, јавни дебати, турнири) имаше голем ефект врз квантитетот и квалитетот на 

истите. Независно од тоа дали пандемијата ќе ескалира или ќе продолжи можноста за 

активности со физичко присуство, потребно е да се работи кон подготовка на онлајн 

платформа која дополнително ќе го олесни пристапот до секоја активност и ќе служи како 

дата база за полесен преглед на истите. 

Дополнително, освен довршување и адаптирање на платформата за дигитална употреба, 

потребно е да се прилагоди начинот на предавања и курикулумот за постигнување на 

максимални ефекти од онлајн активностите. Како пример за ова би било кратење на 

теоријата и поголема мешавина на теоретски и практични активности во курикулумот. Ќе 

биде потребно и да се организира мини тренинг за предавачи за како ефективно да ја 

пренесат теоријата, кои алатки и методи да ги користат за да ги активираат членовите во 

текот на предавањата и останатите активности. Доколку епидемолошката слика не налага 

на забрана за физичко собирање, тогаш е потребно да се дуплираат активностите за 

повторно да се врати „животот“ на програмата. 

Реализирани активности 

Во изминатиот период беа реализирани 2 онлајн национални дебатни турнири на 

национално ниво за сите средношколски клубови. Беше организиран еден тренинг за 

млади тренери и Меѓународнен Онлајн Дебатен Камп. Во соработка со ООУ „Кирил и 

Методиј“ беше одржана една обука во која беа вклучени наставничкиот кадар и учениците 

за критичко размислување, јавно говорење и аргументирање.Во соработка со Институтот 

за комуникациски студии беа реализирани 5? Мастеркласови за критичко размислување.  
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Дополнително во склоп на кампањата Разбистри се беа реазлизирани три предавања 

поврзани со заштита на животната средина, каде едното беше одржано од страна на 

предавачкото тело. 

 

Во учебната 2021/2022 Дебатна програма е потребно да биде спремна за виртуелно и 

физичко реализирање на активностите. Освен промената во курикуломот ќе се направат 

реформи предавачкото тело, улогите и обврските на истите. Целлта е да се задржат 

членовите на дебатната, како новите дебатери така и моменталните и идни предавачи.  

За остварување на целитте со долгорочен ефект, потребно е да се стави акцентот на 

предавачкото тело и зацврстување на квалитетите и капацитетите. 

Соодвентно на ова, потребно е: 

1. Да се унапредат квалитетите и капацитетите на предавачкото тело преку: 

• Организирање на ТоТ на секои три месеци; 

• Организирање на тренинзи и предавања во соработка со меѓународни друштва 

наменети за унапредување на знаењата на предавачите; 

 

2. Да се зацврсти внатрешната функционалност на предавачкото тело преку:  

• Почесто одржување на состаноци со предавачко тело на месечно ниво; 

• Подобра структура за испраќање на извештаи - после секое предавање; 

• Колективно спремање на содржините на предавањата на месечните состаноци; 

• Поголема вклученост на ссистентите на предавања (30% реализација на 

предавањата); 

• Месечна евалуација од страна на дебатерите за предавачите; 

• Селекција на предавачите и менторите; 

• Одржување на предавачкиот испит; 

 

3.  Да се подобри квалитетот на содржината во дебатната програма преку:  

• Промена на дебатниот курикулум и содржината на предавањата; 

• Креирање на изборни предавања на месечно ниво; 

• Зголемување на бројот регионални турнири; 

• Зголемување на учеството на меѓународни турнири; 
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1. Дебатни клубови во World Schools Format 

Во 2021/2022 во Дебатната програма ќе функционираат 14 дебатни клубови, а ќе се 

настојува да се отворат дебатни клубови во рурални области како и дебатни клубови во 

средни училишта. Сите клубови ќе се водат според унифициран курикулум со редовни 

неделни предавања кои вклучуваат теоретски предавања и предавања кои целат да им 

обезбедат простор на дебатерите за практична настава.  

2. Тренинг за тренери 

Тренингот за тренери ќе претставува обука со времетраење од два дена намената за млади 

предавачи во World Schools Форматот. Тренингот ќе биде отворен за сите поранешни и 

идни асистенти и предавачи, каде посикусните предавачи ќе го пренесат своето знаење и 

ќе им овозможат да се стекнат со потребните вештини за улогата на тренер. Дополнително, 

на секои три месеци ќе се одржуваат и тренинзи за понапредни вештини, кои ќе 

обработуваат потешки содржини од дебатната програма, а ќе имаат за цел да ги 

мотивираат и да им овозможат простор за усовршување на предавачите. Исто така во некој 

од овие тренери, ќе се соработува со меѓународни дебатери и предавачи за израмнување 

на дебатерскиот стандард според меѓународниот. 

3. Изборни предавања 

Изборните предавања ќе претставуваат дополнителни активности надвор од редовните 

обврски на предавачите со предавањата во клубовите. Месечно ќе се одржува по едно 

предавање кое ќе има за цел да им овозможи на дебатерите членови да имаат пристап до 

поопширни теми релевантни за средношколци и дебатното знаење. Исто така ќе овозможи 

и поголемо активирање на предавачкото тело каде и тие ќе ги унапредуваат предавачките 

вештини. Темите кои ке се опфатат со овие предавања се во опсег на социологија, 

филозофија, политика, економија и сл. 

4. Промени во курикулум 

Курикулумот на дебатната програма, како и секоја година потребно е да се ревидира и да 

се усовршува со цел обезбеди унапреден квалитет на содржината на предавањата кој 

соодветствува со трендовите во меѓународната компетитивна дебата. Дополнително, 

покрај промена во содржината потребно е курикулумот да се адаптира за предавања како 

со физичко присуство но и online предавања. Ревидирањето на курукулумот ќе се врши во 

соработка со предачкото тело за кој е предвидена и соодветна адаптација на материјата за 

предавања. 
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5. Турнири 

 

• Национално дебатно првенство за почетници 

• Национално дебатно првенство 

• МТТ (Mixed Teams Tournaments) – Турнир на мешани тимови 

• Регионаленни турнири 

Организирањето на регионални турнири дополнително ќе ги мотивира останатите градови кои 

располагаат само со почетнички клубови да се ангажираат повеќе во продолѓување на дебатната 

пракса, особено во стварање на капацитети за напредни клубови и превземање на улоги од страна 

на предавачите и дебатерите надвор од Скопје.  

6. Регрутација на членови во средношколските клубови 

Како и секоја година, пред почетокот на предавањата потребно е да се изврши регрутација 

на членови кои ќе се приклучат кон Дебатна програма. Освен типичната регрутација, 

презентација на работата на програмата во училиштата, ќе се спроведе и онлајн кампања 

за промоција на организацијата и програмата. Ќе се прават кратки видеа каде различни 

членови со различни улоги во дебатната програма ќе споделуваат искуства и стекнати 

афинитети преку истата. 

7. Јавни дебати 

Организирањето на јавни дебати е суштински дел од дебатната програма, бидејќи ја 

запознава пошироката јавност со дебатата и пренесува знаења за критичко размислување 

и јавно говорење. Од тие причини дебатната програма ќе продолжи со организација на 

јавни дебати кои ќе целат да го подигнат нивото на дебатата во јавниот дискурс.  

8. Учество на меѓународни турнири 

Од круцијална значајност, како мерка за успешноста на Дебатната програма се учеството и 

постигнување на резултати на меѓународни турнири. Како и секогаш, дебатната програма 

се стреми за ширење на познавањата и соработките на членовите на органиацијата со 

членови на останати меѓународни организации. Ваквото учество не  доближува и не става 

на „радар“ во дебатерските практити низ светот. 

9. Дебатна изолација 

Дебатната изолација ќе биде тридневен настан кој ќе се задржи на повеќе сегменти, а ќе 

учествуваат сите членови од регионот. Ќе биде отворена и за почетници дебатери како и за 

посикусните предавачи со услов да се членови на локален дебатен клуб. Ќе се одржуваат 

предавања за почетници со почетничка теорија, напредни дебатери со напредна теорија и 

практичен дел каде ќе се организираат меѓусебни дебати. 
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Според издвоените приоритети и цели на Дебатната програма, во престојниот период 

септември 2021 – септември 2022 година, се очекуваат следните резултати: 

• 200 дебатни предавања за средношколци 

• 4 турнири (2 национални, 1 регионален, 1 турнир на мешани тимови) 

• 2 јавни дебати 

• 10 изборни предавања 

• 200 нови дебатери, членови на програмата 

• 10 нови дебатни тренери, членови на програмата  

 

 

Во периодот октомври 2021 – март 2022, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на 

младите во образованието ќе продолжи да спроведува активности кои се насочени кон 

зајакнување на меѓуетничката интеграција и кохезија, како и поттикнување на демократска 

клима во училиштата.  

Компонента 1: Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем 

Во претстојниот период, Проектнот тим на МОФ ќе ја продолжи соработката со избраните 

15 (петнаесет) општини за спроведување на младински акции во 2021 година: Кочани, 

Виница, Берово, Неготино, Старо Нагоричане, Боговиње, Босилово, Охрид, Ресен, 

Аеродром, Центар, Чаир, Гази Баба, Сарај и Ѓорче Петров. Во овие општини е предвидено 

спроведување на младински акции, кои се иницирани, застапувани и спроведени од 

ученици од училиштата кои припаѓаат на територијата на горенаведените општини. 

Дополнително, Проектот ќе продолжи со поддршка на воннаставни активности во секции 

и партнерства на 9 (девет) училишта заклучно со првото полугодие од учебната 2021/2022 

година.  

Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите 

Во рамки на втората компонента, Проектниот тим на МОФ ќе се вклучи во овозможување 

на поддршка на средни стручни училишта во организирање на ученички иницијативи на 

училишно ниво, предвидени во предметот Граѓанско образование во прва година средно 

стручно образование. Дополнително, Проектниот тим ќе го следи спроведувањето на 

ученичките иницијативи во соработка со советници од Центарот за стручно образование и 

обука. 
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Во периодот септември 2021 – септември 2022, преку проектот You think, а со поддршка од 

USAID, Младински образовен форум ќе работи во полето на медиумска писменост кај 

младите. Преку организација на дебатни предавања во клубови за критичко размислување, 

креирање на јавни кампањи за медиумска писменост, организација на настани за 

медиумска писменост како и дебатни турнири, организацијата ќе го зголеми нивото на 

меидумска писменост кај младите во државата.  

Целта на YouThink е да обезбеди младите луѓе да се залагаат за здраво, одговорно 

граѓанство насочено кон емпатија; каде што можат да се спротивстават и да им помогнат 

на другите да ги надминат негативните влијанија од дезинформациите и 

дезинформациите. МОФ ќе работи заедно со своите проектни партнери и со поддршка на 

USAID за да ги постигне следните цели: 

• Цел 1: Зголемена медиумска писменост кај младите со одржливо интегрирање на 

медиумската писменост и вештини за критичко размислување во формални, неформални 

и неформални образовни услови. 

• Цел 2: Зголемена примена на младинска медиумска писменост преку поттикнување на 

агенцијата за навигација и обликување на информациските текови во секојдневниот живот 

и зајакнување на отпорноста кон дезинформации и пропаганда. 

• Цел 3: Зголемен квалитет и релевантност на медиумска содржина, развиена за и од 

младите, преку обезбедување достапност на содржините за млади. 
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Во периодот од октомври 2020 до август 2021 година, програмата Учиме право дејствуваше 

безпрекорно кон реализирање и остварување на однапред поставуваните стратешки и 

програмски цели и приоритети. Во овој период курикулумот на програмата за Учиме право 

клубовите се спроведуваше во 6 различни градови во Република Северна Македонија, и 

тоа во: Скопје, Тетово, Куманово, Струга, Битола и Велес. Во горенаведените градови 

функционираа 10 почетни Учиме право клубови и 2 напредни Учиме право клубови. 

Годишниот курикулум се реализираше на три различни јазици: Македонски, Албански и 

Ромски. Телото на предавачи броеше 19 активни предавачи и асистент предавачи кои во 

меѓусебна соработка си ги надградиле сопствените вештини, како и ги информирале и 

едуцирале членовите на Учиме право клубовите. 

Во текот на гореспомнатиот период, за прв пат целата годишна програма со сите 

програмски процеси се реализираше онлајн и преку онлајн платформи. Почнувајќи од 

регрутација на нови заинтересирани членови кои имаат желба да следат содржина од 

областа на правото, продолжувајќи со неделните средби каде се предаваат различни 

правни теми, се до посета на државни институции и организирање на симулација на 

судење. Пред крајот на учебната година, согласно олеснувањето на заштитните мерки, 

групите за прв пат се сретна во живо. 

Една од најинтересните и главните програмски активности е посетата на државни 

институции со група на ученици, членови на клубот Учиме право, со цел зближување на 

младите со самите институции и запознавање со начинот како младите можат да пристапат 

до истите со нивни барања и предлози. Предизвик беше тоа што изминатиот период 

поголемиот дел од организираните посети се организираа преку онлајн платформите и тоа 

на некој начин не ја поттикнуваше интеракцијата со самата група, а исто така и самата група 

не се запознава целосно со работниот амбиент на институцијата. Од друга страна, 

соработката помеѓу Учиме право програмата и државните институции е отворена и 

унапредена, каде што, секогаш ни се достапни и отворени за вакви видови на активности, 

но постоеја и ситуации каде шти самите институции проактивно организирале вакви 

активности и нас не контактирале во врска со истото. Во согласност со една од целите на 

организацијата која е наменета кон охрабрување на младите да комуницираат со 

институциите за сопствените проблеми, изминатата година беа организирани посети на 

институции на локално и на национално ниво за членовите од почетен и напреден клуб.  
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Имајќи предвид како што е наведено и погоре дека прв пат цела учебна година се 

реализираше преку онлајн методите, како и недоволната заинтересираност на младите за 

онлајн активности, сепак програмскиот тим успешно ги реализираше сите предвидени 

активности од годишниот план. 

Исто така, преку Советодавниот сервис за права на млади, на 26 млади лица им дадовме 

правно решение на нивните дилеми и проблеми, како и за читателите на платформата 

објавивме 13 колумни од млади активисти и експерти кои работат на области од младински 

интерес.  

 

Во учебната година 2021/22 влегуваме со нови енергии и освежено тело на предавачи и 

асистенти. Имајќи го ова во предвид, за периодот јули 21 – јули 22, ќе се даде поголем 

фокус кон зајакнување и развој на телото на предавачи особено во една ваква престојна 

година каде што ќе се соочиме со поголеми тимски промени. Програмата Учиме право во 

наредните 12 месеци ќе се фокусира на 5 приоритети преку кои ќе тежнееме кон 

подобрување на работата на програмата:  

1. Зајакнување на внатрешните капацитети и способности, поттикнување на 

самоиницијативност и поддршка на телото на предавачи, како и зголемување на 

мотивацијата на тимот. 

Со цел зајакнување на тимската кохезија, телото на програмата „Учиме Право“ минимум 

еднаш месечно, (по потреба почесто), ќе организира средби на кои ќе се разгледува и 

разговара за тековната состојба на клубовите, за позитивните и негативните искуства на 

предавачите и асистент предавачите, како и за сите идни планови и активности кои би 

следувале во рамки на програмата. Пристапот кон тимот се предвидува да биде отворен и 

транспарентен, со целосна поддршка која се очекува да рефлектира кон зголемувањето на  

мотивацијата, ефикасноста и ефективноста на предавачите и асистентите во 

спроведувањето на нивните програмски обврски. Дополнително, на почетокот на секоја 

учебна година, за програмата Учиме право фокус ќе биде и јакнењето на капацитетите на 

телото на предавачи преку ангажирање на млади правници. Исто така, важен сегмент на 

програмата Учиме право ќе биде обезбедувањето на обуки и работилници за телото на 

предавачи и асистент предавачи организирани од МОФ или од партнерски организации и 

мрежи, со цел освежување и надградување на знаењата на тимот, како и стимулирање на 

нивно вклучување во работни групи во кои директно ќе придонесуваат. 
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2. Финансиска одржливост на програмата 

Една од најважните цели за престојниот период е обезбедувањето на финансиската 

одржливост на програмата, односно следење и аплицирање во повеќегодишни проекти, со 

што ќе овозможиме услови за безпрекорна реализација на програмските активностите и 

постигнување на програмските цели и објективи. 

Програмскиот тим ќе изготви ориентација и мапирање на идните програмски активности 

со кои ќе се аплицира во идни проекти. Значи најважниот елемент е обезбедувањето на 

финансиска одржливост на програмата, со ажурно и посветено следење на отворените 

повици од областа на човекови права, младински права, младинско изразување, 

(не)дискриминација, меѓуетничка интеграција и слични, за кои се смета дека се дел од 

дејствувањето на програмата „Учиме Право“, но и прилагодување на предлог новите 

активности со потребите и барањата на отворените повици.  

3. Создавање на нови партнерства и соработки и јакнење на постоечките 

Програмата „Учиме право“ во текот на изминатите години има стекнато и реализирано 

соработка со разни државни институции, фондации, мрежи на НВО, граѓански организации 

и училишта. За време на Пандемијата Ковид-19 соработката со другите субјекти не беше на 

посакуваното ниво, бидејќи најголемиот дел од активностите се спроведоа на онлајн 

платформи.  

Стратешка ориентација на програмата Учиме право е јакнењето на постоечките соработки, 

како и создавање на нови партнерства кои ќе бидат во насока на планирање и 

спроведување на потенцијални заеднички проекти и активности.   

Дополнително, важно е продолжувањето на досегашната пракса, односно потпишување на 

меморандум за соработка помеѓу Младински образовен форум како Здружение на граѓани 

и соработниците и партнерите. Посебно внимание ќе се даде кон соработката со Судовите 

во РСМ, Министерството за правда, Правниот факултет, Комисијата за спречување и 

заштите од дискримација, Народниот правобранител, Општините, како и мрежи на НВО, 

Фондации и граѓански организации на локално и национално ниво кои работат на областа 

човекови слободи и права. 

4. Учиме право и пристапот до јавноста 

Пред да не погоди Пандемијата и префрлувањето на целото секојдневие во онлајн 

просторот, програмата „Учиме Право“ неколку години по ред беше програма која 

располагаше со најбројни членови по клуб на ниво на цела организација. Учебната година 

2020/2021 погодени од пандемијата интересот на новите членови за вклучување во клубот 

видливо опадна. Како причина за незаинтересираноста на новите членови беше 
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одржувањето на средбите онлајн и невозможноста за социјализација и дружба како што 

било овозможено за претходните генерации. 

Со поактивен и поголем вложен ангажман од страна на тимот на „Учиме Право“, очекуваме 

да се вратиме на успешниот тренд како најголема програма со број на членови кои активно 

и редовно ги следат програмските содржини. 

Чекори и активности преку кои ќе се постигне поголема видливост на програмата Учиме 

право: 

• Учество на програмскиот тим во национални и локални емисии; 

• Организирање на отворени јавни настани и отворени предавања; 

• Пишување на колумни од областа на правото од страна на програмскиот тим за 

www.servismladi.mk;  

• Зголемување и зајакнување на партнерствата и соработката со други субјекти; 

• Организирање на отворени неформални компететивни игри за средношколци кои имаат 

интерес од областа на правото. 

 

5. Промена на курикулумот на Учиме право клубот: 

Согласно со идеите од програмскиот тим, предложено е новата учебна година 2021/22 да 

ја започнеме со нов пристап, односно во двете учебни полугодини да спроведеме два 

модула кои ќе содржат по 10 предавања. Во првиот модул главен фокус ќе му се даде на 

правниот систем и надлежностите на институциите, додека пак во вториот модул фокусот 

повеќе ќе биде кон човековите слободи и права, граѓанско и казнено право. Исто така, 

ваква промена надежно е да направиме и за напредниот клуб, каде што бројот на сесии ќе 

се скрати и поголем фокус ќе се стави на Европска унија, патот на Република Северна 

Македонија кон ЕУ и дипломатијата во меѓународните односи. 

 

1. Регрутација на нови членови за Учиме право клубовите 

На учебната 2020/2021 година програмата Учиме право во согласност со постапките на 

организацијата ќе цели кон регрутација на нови членови кои ќе бидат корисници на 

активностите и предавањата кои се организираат од оваа програма. Фокус во оваа фаза ќе 

се даде на склучување на соработки и меморандум со средните училишта.  

Регрутацијата на нови членови ќе биде спроведена онлајн и офлајн, односно со можност за 

пријавување во линкот кој ќе биде споделен од Младински образовен форум во онлајн 

платформите, и преку директно потпишување на списокот за регистрација кој ќе биде 

споделен од членови на МОФ во соработка со средните училишта од цела држава. 
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2. Учиме право клубови 

Наредната учебна година, Учиме право програмата ќе има отворени клубови во 6 различни 

градови и тоа: Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес и Куманово. Во овие градови ќе се 

одржуваат две модули предавања за почетни клубови, додека пак напредните клубови ќе 

функционираат во градовите каде што членовите кои успешно го поминале почетниот 

курикулум имаат интерес да продолжуваат и на напреден.  

Предавањата во почетните и напредните клубови се одвиваат по претходно утврдени и 

унифицирани годишни курикулуми креирани од телото на предавачи на почетокот на 

учебната година. На новата учебна година, за прв пат е направена промена која се однесува 

на поделба на курикулумот во две модули, односно еден модул една училишна 

полугодина.   

3. Обука за нови предавачи по Учиме право 

Крај на месец август – почеток на месец септември 2021, ќе се одржува Тренингот за нови 

тренери во Учиме право клуб. Имајќи предвид дека учебната година 2021/2022 ја 

започнуваме без значителен број на поискусни предавачи, овој тренинг ќе биде од голема 

вредност за програмата бидејќи покрај тоа што се надополнуваме како програмски тим, 

истовремено и се донесува свежа енергија и нови размислувања во тимот. Целта на овој 

тренинг е да се обучат нови тренери кои што подоцна следејќи го предвидениот годишен 

курикулум ги организираат и водат своите предавања во клубовите и се вклучуваат во 

работата на програмата во целина, под менторство на постарите и поискусни предавачи.  

4. Студиски посети на институции 

Една од најинтересните и главните програмски активности е посетата на државни 

институции со група на ученици, членови на клубот Учиме право, со цел зближување на 

младите со самите институции и запознавање со начинот како младите можат да пристапат 

до истите со нивни барања и предлози. Преку ваквите студиски посети на институции се 

цели кон овозможување на членовите директно да комуницират со државните институции 

за теми и прашања кои нив директно ги засегат, како и создавање на позитивни практики 

за добра соработка помеѓу млад граѓанин и институција. Исто така, членовите се 

запознаваат со надлежностите на самата институција, неговото функционирање, но и за 

формите и можностите како можат да се обратат во случај на потреба.  

5. Предавања од стручни лица 

Ангажирање на стручни лица како гостински предавачи во Учиме право клубот се 

предвидени како дополнителни предавања настрана од предавањата кои предавачите од 

Учиме право клубот ги одржуваат.  
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Целта е предавачите на клубот во координација со членството да се договорат за тема и за 

предавач гостин кој/а е од интерес на членството. Преку овие предавања тежнееме 

подлабински да ги запознаеме нашите членови за функционирањето на правото во нашата 

земја, но и да им се доближи нивната работа и функција на младите.  

6. Симулации на судења, совет на општина, избори и друго;  

Во вториот модул откако ќе се поминат предавањата за граѓанска и кривична постапка, 

членовите под менторство на нивните предавачи со стекнатите знаења се подготвуваат за 

симулација на судење од парнична или кривична постапка. Симулациите се организираат 

за да можат членовите теоретските знаења да ги применуваат во пракса, односно да земат 

улога на судија, адвокат, јавен обвинител и други странки кои се дел од постапката. 

Симулациите на судење се настани од јавен карактер, каде покрај членовите право на 

учество има и пошироката јавност. 

7. Проектот “Engineering tools for youth justice“ 

Овој проект ќе работи на мапирање и решавање на бариерите за пристап до правда и 

обезбедување учество на децата за остварување на нивните права во правниот систем. 

Со поддршка од УНИЦЕФ, МОФ ќе работи на зајакнување на капацитетите на млади на 

возраст од 14 до 18 години кои, како младински застапници, ќе работат за подобрување на 

правосудниот систем во Северна Македонија. Младите, со поддршка од експерти и 

професионалци во оваа област, ќе бидат вклучени во креирање на политики за засегнатите 

страни и ќе обезбедат информативни и едукативни материјали и алатки кои ќе бидат 

соодветно креирани и дисеминирани во јавноста. 

Системот не обезбедува доволни и ефикасни алатки и механизми за информирање на 

младите и нивната заштита во ситуации кога тие стапиле во контакт со законот, па така 

преку активностите предвидени со овој проект над 60 млади лица ќе работат со експерти 

за да се пополнат празнините кои ги оставиле институциите.  

Како дел од активностите со кои ќе се оствари целта на овој проект се Ориентациониот 

тренинг за запознавање на младите со младинските и човековите права, како и Design 

thinking викенд на кој ќе се работи на креативно решавање на проблемите на младите кои 

биле во контакт со законот. По креирањето на идеите, младите ќе имаат можност да бидат 

менторирани за развој на исата идеја, како и да ги застапуваат своите идеи преку тркалезни 

маси.  
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Овие младински застапници ќе учествуваат и во креирањето на нови политики кои ги имаат 

предвид потребите на младите преку обезбедување на повратни информации и 

предлагање на  решенија за тоа како да им биде пристапено на другите деца кои стапиле 

во контакт со законот и правосудниот систем и да развијат алатки и механизми што ги 

користат институциите. 

8. Завршен настан за членовите на Учиме право програмата 

Откако ќе заврши учебната година, за членовите на Учиме право клубот се организира 

друштвен завршен настан и истовремено се доделуваат и сертификатите за успешно 

завршена година. Начелно настанот е со компететивни и едукативни активности со што се 

поттикнува тимската работа помеѓу членовите.  

9. Евалуација на програмата, предавачите и асистентите 

Како што завршува учебната година според предвидениот годишен курикулум, 

програмскиот тим спроведува посебна онлајн евалуација со членовите на клубот и посебна 

онлајн евалуација со предавачите и асистентите на тие клубови за текот на изминатата 

учебна година.  

Целта на евалуацијата со членовите е ние да видиме кои од темите се од поголем интерес 

за нив, како можеме да ја подобриме нашата работа во иднина и со што можеме како 

програма да се надополниме во иднина.  

Од друга страна, евалуацијата со предавачите и асистент предавачите се прави за да имаме 

јасна слика за работата на клубовите, потребите на тимот на предавачи при спроведување 

на курикулумот, можностите за подобрување на меѓусебна комуникација и слично. 

Евалуацијата за членови и за предавачи и асистент предавачи се спроведува во анонимна 

форма. 

• Во учебната 2021/2022 година се очекува програмата Учиме право да брои вкупно 

11 клубови во Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес и Куманово; 10 клубови ќе бидат 

почетни, додека еден клуб ќе биде напреден. 

• Телото на предавачи кое ќе ги реализира овие предавања и воопшто програмските 

процеси и активности е составено од 22 предавачи и асистенти од кои  7 од нив 

успешно ја поминаа обуката за нови предавачи во клубот учиме право.   

• Бројка во еден почетен Учиме право клуб очекуваме да се движи од 8 до 15 ученици, 

додека пак во напредниот од околу 15-20 члена, со што вкупната предвидена бројка 

на членови за таа учебна година би изнесувала над 100 средношколци.  

• Во рамките на една учебна година, во секој клуб е предвидено да се реализираат 20 

предавања, 1 посета на институција, 1 симулација и 1 предавања од стручно лице. 



 

16 | М л а д и н с к и  о б р а з о в е н  ф о р у м   
 

 

 

Во текот на 2020/2021 година, програмата претрпе одредени промени а во врска со 

промената на лицата кои работат во програмата, имплементирање на нови активности, 

како и адаптирање на дел од активностите согласно пандемијата предизвикана од КОВИД-

19. Во програмата како нов програмски член повторно се вклучи Борјан Ефтимов. Во однос 

на имплементирањето на специфични активности програмата низ текот на оваа година 

работеше со студентските претставници при универзитетското односно факултетските 

студентски собранија овозможувајќи им различни обуки за градење на нивните 

капацитети. Дополнително, програмата за прв пат имаше шанса да работи и со 

студентските правобранители, каде што во дво-дневен тренинг истите беа запознаени со 

нивните права и обврски, начини на постапување и сл. Програмата продолжи и да работи 

во насока на подобрување и актуелизирање на студентскиот стандард преку креација на 

истражувањето „За станарските работи“ кое ги опфати студентските домови „Пелагонија“ – 

Скопје, „Кочо Рацин“ – Битола и „Браќа Миладиновци“ – Штип. Во рамки на овие домови 

освен истражувањето се спроведоа и обуки и тренинзи за студентите станари а и 

дополнително со финансиска поддршка се реализираа мали просторни интервенции. 

Дополнително, се изработи и прирачник за студентски права и обврски со особен фокус на 

правата и обврските на студентите-станари. Програмата беше и фокусирана на 

средношколското организирање со тоа што го спроведе истражувањето „Делиберација или 

манипулација: Средношколско учество во Град Скопје“ . Како и минатата година, така и 

оваа, програмата изврши мониторинг на студентските избори а и спроведе истражување за  
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работата на студентските претставници и тоа колку студентите се задоволни од истата. Во 

рамки на мрежата „Млади во криза“, трите организаци - МОФ, Реактор – Истражување во 

акција и Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ – го изработија  документот  „Млади 

во криза 2.0 - Ефекти од пандемијата врз младите и препораки до институциите“. 

Документот се состои од три клучни дела, односно 1) анализа на економските мерки на 

Владата а во врска со справување со пандемијата и нивниот ефект врз младите 2) анализа 

на доходот и невработеноста на младите за време на клучните месеци од пандемијата и 3) 

препораки кон институциите кои имаат за цел да ги превенираат и минимизираат 

негативните ефекти од пандемијата врз младите. Врз основа на овој документ, на 

иницијатива на програмата се формираше и неформална работна група која има за цел 

препораките од овој документ да ги преточи во специфични политики и мерки наменети за 

младите.  

 

Предизвиците со кои се соочуваше академската заедница од почетокот на пандемијата, 

продолжуваат и во следната година. Оваа пандемија ги извади и покажа скриените социо-

економски нееднаквости помеѓу младите. Нееднаквостите се манифестираат преку: 

• намален пристап до образование поради технички недостатоци (компјутерска 

опрема, компјутерска писменост); 

• финансиски оптоварувања на младите поради промените во државната економија; 

• нарушувања на менталното здравје на младите поради промените во нивниот 

социјален живот и фактори кои произлегуваат од пандемијата (на пример: 

отсуството на социјална интеракција, лошата економска положба, неизвесност за 

иднината); 

Финансиското оптоварување дополнително ќе придонесе за нарушување на менталното 

здравје, додека пак самостојните обиди да се коригира намалениот пристап до 

образование ќе предизвикаат дополнителни финансиски импликации за младите и 

нивните семејства. 

Тргнувајќи од фактот дека нееднаквостите кои и онака веќе постојат се мултиплицираат 

поради пандемијата со КОВИД-19, во периодот септември 2021 – август 2022 програмата 

за истражување, анализа и креирање на младински образовни политики ќе биде еден од 

главните инструменти за надзор на општествената, социјалната, економската и 

образовната положба на младите. Програмата ќе се обиде реалистично да ја отслика оваа 

положба и да ги лоцира приоритетните аспекти на кои државата, граѓанскиот сектор, и 

самите млади, ќе треба да обрнат внимание. 
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Ова програмата ќе го постигне преку: 

• Застапување за навремени и ефективни мерки за ублажување на финансиските 

последици од пандемијата кај младите и мониторинг на нивната имплементација; 

• Мониторинг на имплементацијата на платформите за далечинско учење, доколку 

наставата продолжи да се одвива онлајн; 

• Мониторинг на наставата, протоколите, нивната имплементација и враќањето на 

учениците во ученичките клупи, доколку Министерството донесе одлука наставата 

да се одвива во живо; 

• Застапување за навремени и ефективни мерки за коригирање на техничките 

недостатоци кои го ограничуваат пристапот на учениците кон далечинско учење; 

• Анализа на генералниот квалитет на спроведување на далечинска настава или на 

наставата во живо; 

• Анализа на безбедноста и условите за живот на студентите кои престојуваат во 

државните студентски домови за време на пандемијата со КОВИД-19; 

• Анализа на психолошката поддршка достапна на младите за време на пандемијата 

со КОВИД-19; 

• Лобирање и застапување за дигитализација на високото образование 

• Лобирање и застапување за вметнување на средношколското организирање во 

Законот за средно образование; 

• Лобирање и застапување за квалитетен студентски стандард особено со фокусот на 

стандардот во студентските домови и студентските стипендии; 

 

Средношколците имаат право и потреба да учествуваат во носење одлуки кои се 

однесуваат на нивното секојдневие, наставата, како и нивните екстракурикуларни 

активности. 

Постоењето на функционални средношколски претставнички тела кои се прифатени и 

поддржани од професорите и училишната администрација придонесува кон градење на 

демократска култура и чувство на автономија кај младите луѓе. Преку овие средношколски 

организации, младите за прв пат ќе се вклучат во демократските процеси, ќе имаат 

можност да избираат и да бидат избрани, да повикаат на одговорност и да се соочат со 

предизвиците на демократијата. Овие средношколски организации и искуства ќе ги 

изградат демократските капацитети и култура кај младите. 
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Во моментов не постои стандардизирана форма на средношколско организирање. Во 

некои училишта постојат импровизирани претставнички тела, во некои овие тела се 

назначени од професорите наместо изгласани од учениците, а во некои воопшто и не  

 

постојат. При тоа, ниту нивните ингеренции ниту нивната улога во одлучувачкиот процес на 

училиштето не се прецизирани. Нивното постоење е повеќе резултат на традиција отколку 

на прагматична потреба. Во исто време, сведоци сме на појава на самодекларирани 

претставнички тела кои зборуваат во името на сите ученици. Ваквите тела заземаа улога на 

главни преговарачи во процесот на одлучување за начинот на кој наставата во средните 

училишта ќе се одржува за време на пандемијата со КОВИД-19, без при тоа да имаат 

утврден претставувачки легитимитет И да бидат изгласани од учениците во чие име 

преговараат. 

Оттука се јавува потребата од стандардизација и унификација на средношколското 

организирање. Ваквата стандардизација би вклучила прецизирање на: бројот и видот на 

претставнички тела кои ќе бидат оформени, начинот на кој ќе бидат избирани, правата и 

обврските кои ќе им бидат доделени, како и механизмите за мониторинг на нивната 

работа. Младинскиот образовен форум ќе се залага ваквата стандардизација да се случи 

преку Закон за средношколско организирање. 

 

Со Законот за високо образование кој беше донесен во 2018 година се воведе нов модел 

на студентско организирање преку студентски собранија кои се оформени како 

Факултетски студентски собранија во рамки на факултетите, како и Универзитетски 

студентски собранија на ниво на универзитетот. Ваквиот модел на студентско 

организирање е без преседан. Затоа, потребно е овозможување на континуирана помош и 

поддршка во работата на претставничките тела. Дополнително, потребен е мониторинг на 

нивната работа, за да се осигура отчетност, транспарентност и ефикасност. Програмата во 

периодот кој претстои ќе продолжи да ги извршува овие задачи преку: 

• Анализи на работењето на претставничките тела, приоритетната хиерархија во 

нивната работа, теренскиот опфат на нивните активности, како и перцепциите на 

студентите за нивната работа; 

• Мониторинг на студентските избори за претставници на студентите на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. МОФ е единствената организација 

која ги мониторира студентските избори во државата и со тоа придонесува за 

јакнење и унапредување на демократските процеси во високото образование; 
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• Градење и зајакнување на капацитетите на студентските претставници преку 

споделување на своите искуства, знаења практики но и организирање и тренинзи и 

обуки кои ќе допринесат кон поквалитетно и подемократско студентско 

организирање. 

• Градење на капацитетите на студентските правобранители. 

 

 

Новиот Закон за младинско уество и младински политики веќе три години е на сила. Од 

неговото донесување до денес стапени се во функција Националното собрание на млади, 

Националното советодавно тело и други младински тела. Сепак, Законот содржи и други 

важни одредби кои ја дефинираат поставеноста на органите на државната управа кон 

младите. Програмата во периодот кој претстои ќе врши мониторинг на имплементацијата 

на овие одредби и на работата на младинските тела кои произлегуваат од нив.  

Важни законски обврски кои прозлегуваат од законот а на кои Програмата ќе обрне 

внимание се Националната стратегија за млади за периодот 2016 - 2025, Локалните 

стратегии за младите во општините во кои МОФ има свој центар, младинските центри и 

клубови итн. 

Програмата особено внимание ќе посвети на мониторинг на процесите за креирање и 

работата на Локалните младински совети. Програмата ќе го искористи досегашното 

искуство стекнато со повеќегодишната работа со млади на локално и национално ниво и 

истото ќе го пренесе на новите претставници на младите во локалните младински совети. 

Ќе работиме на градење и унапредување на капацитетите на членовите на новите локални 

младински совети и нивата интеграција во редовното работење на општините и Град 

Скопје. 
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Програмата во текот на следната година ќе продолжи со имплементацијата на веќе 

постоечките прокети за детектирање и спречување на дискриминацијата во високото 

образование. Преку постоечките проекти и воспоставената соработка со универзитетските 

управи и студентските претставници, МОФ, покрај тоа што ќе ја детектира 

дискриминацијата и нејзините појавни облици во високото образование, ќе креира и 

конкретни предлози и политики за нејзино спречување и надминување, но и ќе работи на 

унапредување на капацитетите на студентските правобранители, како би ги оспособиле 

самите да постапуваат во случаи на дискриминација. 
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По предизвиците кои ги донесе пандемијата и непредвидливиот тек по кој се одвиваа 
активностите, во периодот октомври 2020 – јули 2021 програмата Младински активизам се 
прилагоди и непречено беа извршени сите програмски задачи. Тимот, составен од 
програмскиот координатор и програмскиот асистент, сега веќе работат во своите втори 
мандати на позициите и во наведениот период не претрпе кадрови смени. 

Поради хибридниот начин на работење наложен од мерките за безбедност, и активностите 
во рамки на програмата се изведуваа дел со физичко присуство, а дел онлајн. Имено, сите 
средби на клубовите Артивизам и Клубовите за демократско учество се одржуваа 
вирутелно, со исклучок на клубот во Државниот училиштен центар за образование и 
рехабилитација „Партенија Зографски“ каде средбите се одржуваа со физичко присуство со 
запазување на сите мерки. Сепак, смирување на ситуацијата со новите случаи и процесот 
на вакцинација, овозможи финалните акции на клубовите да бидат одржани со физичко 
присуство.  

Во текот на месеците август и септември 2020 година, прирачникот „Артивизам“ беше 
ревидиран и беа направени измени во курикулумот за тековната година со цел подобро 
исполнување на потребите на учесниците на клубовите. Дел од областите кои беа вклучени 
како новитет во програмата се: демократија, младински организации и структури и 
институции за млади. 

Огромното влијание на кризата од ковид-19 придонесе кон воведување новитети во однос 
на алатките и преминување кон онлајн средби на членовите. Прилично позитивно се 
рефлектираше врз диверзитетот на членови. За прв пат клубовите имаа членови од повеќе 
од 5 различни градови. Интересот на средношколците кои ги посетуваа клубовите беше 
зголемен со интерактивни методи, пристапи, техники, најразлични аспекти на мотивација 
и забележително поголема координација од страна на координативниот тим за 
секојдневните активности на клубовите.  

Во рамките на програмата Младински активизам, во периодот oктомври 2020 година – мај 
2021 година, функционираа: еден новинарски клуб, 2 клуба Артивизам и 10 клубови за 
демократско учество. 
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1. Работа по модули – клубови за Младински активизам 

Во овој период програмата ќе се насочи кон осовременување на пристапот на клубовите и 
начинот на кои се реализираат предавањата во текот на целата година. Имено, идејата е да 
се поедностави работата на клубовите, но истовремено и да се насочи кон конкретизирање 
на вештините и фидбекот кои сакаме да го добиеме од членовите на Младински активизам. 
Целосно ревидираниот курикулум ќе се подели на  5 различни модули кои ќе имаат 
посебна тематика и посебно разработен план за методолошка обработка на 
предавањата/средбите. 

 

МОДУЛИ ВО РАМКИТЕ НА МЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ 

Активно дејствување во локалната 
заедница 

ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Местото на младиот човек во општеството 
ИНСТИТУЦИИ, ПОЛИТКИ ЗА МЛАДИ, 

ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

Креативни техники + алатки на активизмот 
ДИРЕКТНА АКЦИЈА + КРЕАТИВЕН 

АКТИВИЗАМ 

Работилница за графити и стенсили УЛИЧНА УМЕТНОСТ 

Гласно против молкот ЗАСТАПУВАЊЕ 

 

Содржините кои ќе бидат вметнати во рамките на петте различни модули ќе бидат 
насочени кон изучување на конкретни вештини и градење на капацитети на млади луѓе кои 
ќе се борат за промени и ќе дејствуваат соодветно. Иницијалната идеја е секој модул да се 
разработи во 8 средби + 2 средби за подготовка на финален продукт од страна на членовите 
кои присуствувале. 

2. 5 нови прирачници за работа на модулите 

Курикулумите за работа, плановите и техниките за работа на модулите, дидактичките 
средства и методи на работа ќе бидат структурно имплементирани. Планирано е модулите 
да се реализираат во 3 различни градови, каде што младите луѓе ќе имаат желба да научат 
одредена вештина. Неминовно е да се спомене за непредвидливоста на пандемијата и 
вирусот Ковид-19. Па, поради таа причина, предвидено е можно адаптирање на целосната 
структура и начинот на реализирање на средбите на различните модули. 
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Мора да се внимава и на содржината и прирачниците за работа. Планирано е да се 
подготват 5 различни прирачници, односно помагала, за поквалитетна и посоодветна 
реализација на предавањата. Тие ќе бидат напишани се со цел подетално да се согледа 
процесот преку средствата за работа, техниките и методите за реализација на конкретни 
предавања, насочена и меѓусебна рефлексија од страна на членовите, предавачите и/или 
гостите предавачи. 

3. Подобрување и зајакнување на меѓусебната комуникација 

Планирано е и дополнително подобрување на конструктивната комуникација и соработка 
помеѓу клубовите од различните градови. Финалните продукти од клубовите може да се 
искористат за креирање заедничка иницијатива, акција, застапување или друг вид на 
взаемно дејствување. 

Се со цел да се подобри соработката и комуникацијата помеѓу предавачите и 
координативните тимови - планирано е и воведување на неделни состаноци за фидбек, 
коментари, решавање одреден проблем, забелешки и друго. 

4. Тренинг за тренери  

Со менување на пристапот на работа и воведување на модулите, несомнено е и менување 
на тренингот за тренери. Од исклучителна важност е промената и осовременувањето на 
тренингот за тренери. Планирано е да се воведат координатори на модули(главни 
предавачи), за секој од градовите и дополнително, да се викаат гости-предавачи на некои 
од предавањата. Односно, треба да се ангажираат експерти во областа и луѓе кои ќе ја 
освежат атмосферата и ќе допринесат за зголемување на интересот кај членовите и 
развивање на крајниот продукт од модулите. Ваквиот начин ќе помогне за подобрување на 
квалитетот на активностите и подобра координација на тимовите. 

Улогата на координаторите во клубовите(главните предавачи) за време на тренингот за 
тренери ќе биде да научат како да ги насочат предавањата, на кој начин да се подготват за 
навремено реализирање, на кој начин да ги конципираат предавањата и како да се снајдат 
во непредвидливи ситуации. Важно е главните предавачи да имаат искуство во 
неформални предавања, искуство со работа со средношколци и добро осмислен 
дидактички пристап со специфични групи на средношколци. 

5. Новинарски клуб, октомври 2022 

Третата генерација на Новинарскиот клуб на млади новинари ќе го има својот почеток кон 
средината на октомври 2022. Младите новинари ќе имаат можност да го започнат 
учеството во клубот со присуство на тридневен тренинг каде ќе се запознаат со својот 
ментор и ќе ги дознаат основите на новинарството - медиумска писменост, превртена 
пирамида, пишување статија/ интервју, правење анализа и интервју. По тренингот, клубот 
ќе има средби на неделно ниво и ќе имаат можност да учат и изработуваат вести, подкасти, 
емисии, видеа и истражувачки стории кои ќе бидат објавувани на Радио МОФ.  
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6. Конференција за социјален активизам - Engage 2022 

Конференцијата за социјален активизам ENGAGE 2022 ќе го има своето единаесето издание 
во посовремен контекст. Покрај традиционалниот начин на изведба на говори на домашни 
и меѓународни активисти, единаесетото издание на конференцијата ќе понуди и 
интерактивни содржини кои имаат за цел да промовираат (алтернативна) култура и 
уметност - предавања, работилници, интерактивни перформански.  

Покрај главната конференција ENGAGE, ќе се организира уште 1 онлајн ENGAGE Youth 
конференција наменета за млади активисти од разни градови од државата.  

7. Cult+Alt+Repeat – „Културно лето во МОФ“ 

Од оваа година, во дворот на МОФ и РадиоМОФ се одржува „Културно лето во МОФ“, кое 
трае од 29-ти јули до 31-ви август 2021 година. Младите низ повеќе настани ќе имаат 
прилика да се социјализираат, меѓусебно да се запознаат, да слушаат квалитетна музика од 
домашни артисти, да научат да цртаат, да дизајнираат на некоја дигитална алатка, да 
креираат уметност со примена на реупотреблив дизајн, да проследат актуелен филм, да се 
опуштат со јога итн. Програмата младински активизам ќе продолжи со организација на 
настанот Културно лето во летниот период во 2022 година преку проширување на 
временскиот период на реализација и организација на активности во поддршка на 
алтернативната културна сцена.  

Преку Cult+Alt+Repeat, МОФ и Радио МОФ се стремат да го подигнат нивото на 
информираност на младите, да обезбедат простор за младинска и културно дружба и 
активизам.   
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Во периодот октомври 2020 – август 2021 тимот на Радио МОФ продолжи со континуирано, 

навремено и непристрасно известување за проблемите, иницијативите, потребите и 

барањата на македонската младина. Влијанието на вирусот Ковид-19; образование, 

граѓански активизам, култура и уметност во време на пандемија; вакцинација; младински 

учество; дискриминација и екологија беа најчестите теми на кои се пишуваа текстуални 

содржини и продуцираа подкасти и видеа. Во овој период повеќе авторски содржини беа 

преземени и споделени од страна на други медиуми, а со цел да се придобие и задржи 

помладата публика, голем дел од вестите вклучуваа инфографици кои визуелно ги 

претставуваа податоците вклучени во објавите. Заклучно со месец јули, на Радио МОФ со 

два наградни конкурси, се финишираа две медиумски кампањи – „Активизам под маски“ и 

„Критика за политика“. Авторските содржини се преведуваа и на албански јазик. Медиумот 

продолжи со поддршка на алтернативната уметничка сцена. Преку рубруките 

#ИнстаИлустрации и #ИнстаПоезија се промовираа домашни дизајнери и илустратори, и 

поети.  

Присутноста на Радио МОФ на социјалните мрежи забележа значителен напредок во 

наведениот период. Имено, медиумот достигна 11 000 следачи на Инстаграм – една од 

најпопуларните мрежи која младите ја користат за комуникација и добивање информации. 

Токму поради таа причина, во овој период се започна со продукција на нова видео емисија 

„Инста(нт) вести“ која се емитува на истоимената социјална мрежа и ги претставува 

најважните вести од различни области кои ги таргетираат младите. 

Тимот на Радио МОФ посветено работеше и на градење на капацитетите. Втората 

генерација членови на Клубот за млади новинари успешно ја заврши осуммесечната 

програма за новинарство, под менторство на Огнен Јанески, додека пак алумни членовите 

од првата генерација имаа можност преку авторски подкасти да се вклучат во работата на 

медиумот. Младите заинтересирани за работа во областа на медиумите имаа можност да 

водат младински дискусии на тема екологија и средношколска емисија насловена „А што 

велат младите?“. 

Во изминатиот период Радио МОФ ја официјализираше соработката со „Порталб“ и оствари 

нова соработка со „Форум ЗФД“. Работата на Радио МОФ и новинарите, беа препознаени и 

наградени од неколку организации. Во декeмври 2020 Самостојниот синдикат на новинари 

и медиумски работници ја додели наградата „Медиум промотор на новинарството како 

јавно добро – Роберто Беличанец“; во март 2021 новинарите Даниел Евросимоски, Јасмина 

Јакимова, Бојан Шашевски и Емилија Петреска ја добија наградата „Јашар Еребара“ за  
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истражувачко новинарство што ја доделува Здружението на новинари на Македонија; a 

новинарките Ивана Смилевска и Емилија Петреска ја добија наградата „Жан Моне“ за 

најдобра новинарска сторија која ја доделува Делегацијата на Европската Унија во Северна 

Македонија и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. 

Во наредната година, покрај објавување и продукција на редовните содржини кои 

обработуваат теми од интерес на младите, тимот на Радио МОФ ќе се фокусира кон активно 

вклучување и промоција на домашната (алтернативна) култура и различните суб-култури. 

Медиумот ќе организира фестивал за промоција на македонски бендови, 

дизајнер/илустратори и поети, насловен „Ура за култура“. Дополнително, единаесетото 

издание на ENGAGE ќе се спроведе во различен формат, прилагоден на тогашните 

случувања и насоки за изведување на настани. Покрај веќе познатиот формат на говори и 

интеракција со публика, настанот ќе понуди и останати содржини од областа на уметноста 

како и работилници, предавања и интерактивни перформанси. Млади уметници и културни 

работници ќе може да се вклучат во работата на МОФ и преку Повикот за водење емисии 

и/или подкасти кој ќе биде објавен. 

Со почеток во септември на Радио МОФ ќе се одвива медиумска кампања на тема 

Студентска дискриминација. Дополнително, преку неколку активности за менторирање, 

содржини на Радио МОФ ќе бидат достапни и на други јазици кои се зборуваат во државата, 

покрај македонски и албански. Еден практикант во периодот август – октомври 2021 ќе има 

можност да се запознае со работата на Радио МОФ и да допринесе кон приближување на 

содржините кон младите како најмлад член на тимот. А, по повод десетгодишнината на 

Радио МОФ во наредната година ќе се работи и на редизајнирање на веб сајтот на Радио 

МОФ.  

Тимот на Радио МОФ го сочинуваат шест новинари, техничар и координатор на проекти, 

како и координатор и асистент на програмата Младински активизам. Дополнително, тимот 

постојано соработува и со преведувач и дизајнери и комуницира со водителите на 

емисиите, колумнистите, членовите и менторот на Новинарскиот клуб и практикантите. 

Што се однесува до начинот на изведување на клучните активности, новонарите ги работат 

содржините кои се достапни на сајтот, техничарот соработува работи со водителите на 

емисиите, додека пак координаторот работи на подготвување на извештаите и предлог 

проектите и комуникација со надворешните соработници. 

Во наредната година, тимот продолжува со работење на видео продукција на емисиите „На 

час“, „Инста(нт) вести“, „Младински дискусии“ и „Јасно и гласно“. Подкастите „Мегафон“ и 

„Јас сум Цако“ ќе продолжат со својата петта односно осма сезона. Продукцијата на кратки  
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информативни видеа ќе биде исто така застапена преку инспиративни видеа кои ќе ја 

претставуваат работата на млади активисти и оние кои ќе споделат свои искуства на тема 

студентска дискриминација. Тимот ќе ја спроведува и кампањара за Студентска 

дискриминација, а со работа ќе започне и третата генерација млади новинари преку 

членување во Новинарскиот клуб на Радио МОФ. 

Аудио емисиите кои веќе неколку сезони се подготвуваат од страна на волонтерите во 

Радио МОФ ќе продолжат со емитување и во наредниот период. Текстуалните содржини 

во форма на вести, анализи, истражувачки стории, интервјуа и колумни ќе бидат објавувани 

на дневна база и ќе бидат споделувани на веб сајтот и социјалните мрежи на медиумот.  

Радио МОФ во периодот кој следува исто така ќе работи и на подобрување на техничките 

капацитети на медиумот, преку замена на старата и дотраена опрема со нова, но и набавка 

на опрема за креирање аудио-визуелни содржини кои ги следат современите трендови.  

Резултати 

• Во наредниот период Радио МОФ очекува да ја задржи позицијата на еден од 

најчитаните младински медиуми со повеќе од 2 милиони годишни посети на веб 

страната; 

• Зголемување на публиката која го следи Радио МОФ на социјалните мрежи; 

• Продуцирање кадар на активни запознати млади кои ќе продолжат да се 

занимаваат со активности поврзани со новинарство; 

• Препознавање на Радио МОФ како сојузник на младите кој ги претставува нивните 

интереси на пошироката јавност; 

• Промовирање на култура, уметност и младинско учество; 

• Подобрување на аудио и видео квалитетот на содржините; 
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