
 

МЛАДИНСКИ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОСТ-2015 

Септември, 2015: Глобалната дискусија за светот по 2015-тата е една од најважните дебати на 

нашето време: секоја рамка за развој договорена од страна на земјите-членки на ОН во 

2015/2016 ќе стане водич за идните политики и инвестирањето во развојот. Ние како млади 

луѓе не гледаме логика во разговарањето за идните развојни цели, било глобално или 

локално, без при тоа да биде препознаена улогата која младите луѓе можат и мораат да ја 

имаат како носители на решенијата за општествениот развој. Ги поздравуваме напорите на 

институциите кои преку спроведување на програми, донесување на национални стратегии и 

други интервенции, се заложуваат за унапредување на младинските состојби. Сепак, сè уште 

остануваат голем број на предизвици чиешто остварување ќе значи подобрување на условите 

во кои младите живеат во земјава. 

Во пресрет на глобалните разговори и финализирањето на новата развојна агенда на 

Обединетите Нации која ќе го диктира развојот на светот во наредните декади, ние, младите, 

бараме од сите државни институции и нивните претставници да вложат максимални напори за 

застапување на младинските прашања и потреби, вистински инвестиции и подобрување на 

областите клучни за нивната благосостојба. 

Во текот на 2014-2015 година се одржаа бројни младинска настани на тема „Младинското 
учество и препораки за идната развојна агенда на Обединетите Нации“. Настаните беа 
организирани во рамки на регионалната кампања „Youth Voice“ која во Македонија беше 
имплементирана од страна на Младинската мрежа за врсничка едукација Y-PEER Македонија, 
поддржана од Фондот за население на Обединетите Нации, со учество на бројни претставници 
од граѓанскиот сектор, младинските крила на политичките партии и релеватни институции. Во 
рамки на оваа кампања се водеа фокусирани дискусии од кои произлегоа три приоритетни 
области за младите во Македонија: квалитетно образование, подобри можности за 
вработување и квалитетно здравство. 
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1. Квалитетно образование 
Мораме да се осигураме дека секој млад човек ќе има пристап до квалитетно 
образование, а образовните институции ќе нудат поттикнувачки простор за истражување, 
негувајќи го духот на иновации и критичко размислување. Затоа, потребно е: 
 Да се воспостави квалитетен образовен систем преку редовни обуки и доусовршување 

на наставничкиот и професорскиот кадар и наставна програма, која што ќе биде 
кариерно насочена и ќе обезбеди квалитетен кадар за пазарот на труд. 

 Да се имплементира образовен систем кој одговара на реалните животни потреби: 
како на пример: вработување, еднаквост, добро владеење, граѓанство, раководење со 
финансии. 

 Да се подобрат образовните политики кои ќе се создаваат низ инклузивен процес 
базиран на докази и истражувања 

 Да се зголеми користењето на модерни пристапи и да се поттикнат иновациите во 
информатиката и комуникациските технологии 

 Да се подобри пристапот до образование за сите категории на млади кои имаат 
органичен пристап (деца на улица, млади кои живеат во сиромаштија и социјална 
исклученост, млади кои се маргинализирани). 

 Да се подобри квалитетот на центрите за стручно образование и да се работи на 
подобрување на имиџот на стручното образование, како и ставање на акцент врз 
кариерниот развој во основните училишта. 

 Да се осигура дека сите образовни институции ја имаат потребната инфраструктура со 
цел олеснет пристап на младите со попреченост 

 Да се обезбеди финансиска достапност на образованието до сите категории на граѓани. 

 
2. Подобри можности за вработување 

Постои недостаток на работни позиции за млади луѓе и многу често младиот човек се 
соочува со предизвик да го најде своето прво работно место. Во потрага по работа 
младите луѓе сè позачестено ја напуштаат земјата засилувајќи го феноменот на „одлив 
на мозоци“. Поради предизвиците за наоѓање на работа и  неизвесноста за иднината, 
младите се потешко се одлучуваат за осамостојување. Затоа, потребно е: 

 Да се овозможи полесна транзиција од училиште до пазарот на труд, преку 
подбрување на вештините на младите и практичната настава, со цел подобрување на 
конкурентноста на пазарот на трудот. 

 Да се осигура подобар пристап до квалитетни работни места преку зголемување и 
подборување на можностите за само-вработување и поттикнување на 
прептриемачкиот дух кај младите, како и промоција на социјалното претприемништво. 

 Подобар пристап и искористување на информациските технологии за поврзување на 
работодавците со младите кои бараат работа. 

 Следење на економските миграции на младите и овозможување на поттикнувачки 
услови за развој како во урбаните, така и во руралните средини. 

 Да се промовираат вредностите на праведност и фер можности при вработувањето 
 Да се овозожат целосно платени пракси и други програми за стекнување на работни 

вештини. 
 Да се признаат и валидираат компетенциите кои се стекнати при волонтирање и преку 

неформално образование. 
 Да се обезбеди достоинствено вработување и заработувачка која ќе биде соодветна за 

задоволување на потребите на едно просечно 4-ри члено семејство. 
 
 
 



 
3. Квалитетно здравство 

Здравствената заштита е важно прашање за младите во Македонија. Квалитетна 
здравствена заштита не се однесува само на пристапот до здравствени установи и 
услуги, туку и на квалитетот на истите.Постои недостаток на универзален пристап на 
здравствени услуги за млади и образование од областа на сексуално и репродуктивно 
здравје и права, за што говори и зголемениот  тренд на сексуално преносливи 
инфекции, тинејџерски бремености, насилство и дискриминација помеѓу младите како 
и ниската стапка на користење на модерна контрацепција. Затоа, потребно е: 

 Да се обезбеди еднаков пристап на сите млади лица до здравствени услуги 
 Да се основаат повеќе младински пријателски центри и групи за поддршка, и да се 

подобри функционалноста на веќе постоечките советувалишта за млади 
 Да се подобри здравствениот статус на адолесцентите и младите преку значителни 

инвестиции и подобрување на превентивните програми. 
 Да се осигура спроведувањето на националните стратегии преку соодветни акциски 

планови 
 Да се сензитивизираат младите за основните здравствени права, улоги и одговорности 

вклучувајќи го и сексуалното и репродуктивно здравје 
 Да се воведе здравствена едукација, која во себе би вклучувала и сеопфатно сексуално 

образование, како дел од формалниот образовен систем 
 Да се подобри физичкото и менталното здравје на адолесцентите и младите преку 

промовирање на здрави животни навики и стилови, и поттик за спортски активности. 
 Да се осигура рано препознавање, третман и поддршка за проблемите со менталното 

здравје на адолесцентите и младите 
 Да се унапредат здравствените права на сите маргинализирани млади луѓе 
 Да се засили прибирањето и анализата на податоци за адолесценти и млади, 

распределени по пол, род и возраст, и да се промовира следење и оценување, 
отчетност и транспарентност во развојот на здравствените политики. 

 
 
 
 
 
Нашиот главен приоритет за процесот пост-2015  е осигурување  дека сите млади луѓе ќе имаат 
еднакви можности, пристап до квалитетно образование кое ќе им ги даде вештините потребни 
за наоѓање на квалитетна работа, и здравствен систем кој се грижи за сечија благосостојба.  
 
Младите луѓе се оние кои ќе сведочат за влијанието на оваа нова развојна агенда, и оние кои 
ќе бидат одговорни за нејзино спроведување. Значајни резултати може да бидат постигнати 
само преку градење на партнерства со младите  и преку инклузивен процес на креирање 
политики и носење одлуки. Токму затоа, бараме залагање за развојна агенда која го става 
младинскиот глас во својот центар и овозможува младите, без разлика на нивните 
различности, да бидат еднакви партнери во дискусиите за сите теми и на сите нивоа. 
 


