Сектор млади

Имплементација на проекти во 2013
Проект “Стоп на пороците кај младата популација“ во општина Ѓорче Петров
во соработка со Клиниката за токсикологија и независни експерти во текот на месец
јануари и февруари и негово имплементирање во општина Струга во текот на
ноември и декември 2013, во соработка со Центарот за јавно здравје и неговата
подрачна единица во Струга.
Целта на проектот е подигнување на свеста кај учениците за заштита и превенција
од пороците, едукација и информирање на младите луѓе за негативните појави и
последици од пороците, подигнување на степенот на знаења и способности на
младите за правилно да ги препознаат правите знаци и симптоми на негативните
појави (дрога, алкохол ) и запознавање на младите со корисните и здравите навики
и стилови на живеење.
Во рамки на проектот досега беа вклучени околу 6000 ученици.
Поддршка на Иницијативата за признавање и професионализација на
младинската работа. Целта на иницијативата чиј иницијатор е Центарот за
меѓукултурен дијалог – Куманово, а во која се вклучени и 30 граѓански организации
е развивање на професионални стандарди и водичи кои имаат за цел да ја
дефинираат младинската работа на национално ниво , како и креирање на систем
за поддршка на младите.

Национална Кампања против говор на омраза – проект на Совет на Европа ,
чиј национален координатор е Агенцијата за млади и спорт, а која во Република
Македонија се спроведува во соработка со Министерството за труд и социјална
политика, Министерство за образование и наука, Министерство за правда, Агенција
за електронски комуникации, Здружение на новинари на Република Македонија,
Здружение на млади правници, Центар за човекови права АМОС – Битола , Центар за
меѓукултурен дијалог - Куманово, Младински Образовен Форум и Студентски
Парламент на Универзитетот Св. Кирили и Методиј. Целта на кампањата е едукација
на младите луѓе за човековите права и подигање на свеста за последиците од
говорот на омраза.

Во рамки на кампањата беше одржана Меѓународна обука за човекови права, Обука
за обучувачи за човековите права , Панел дискусија “Механизми за елиминирање на
говорот на омраза на интернет“ и др. активности.
Потпишан Меморандум за соработка со Студентскиот Парламент на
Универзитетот Св. Кирил и Методиј за воспоставување на соработка за
планирање и спроведување на заеднички проекти во насока на напредок на

младите, подобрување на стандардот на студентите и јакнење на нивните
професионални и лични вештини.
Поддршка на Изработката на Локалната стратегија за млади на Град Скопје,
креирана од страна на Коалицијата на младински здруженија СЕГА. Локалната
стратегија за млади на Град Скопје има за цел подобрување на општата состојба на
животот на младите во Град Скопје, а опфаќа повеќе области на дејствување и тоа:
образование, младинско самовработување, здравство и превенција, култура,
информирање, локална младинска работа, како и подобрување на квалитетот на
живот кај младите.
Проект „Гласот на младите, граѓански ангажман и учество на локално
ниво“ во соработка со Програмата за развој на Обединетите Нации (UNDP).
Проектот има за цел да придонесе кон остварување на следните цели:
Оспособување на младите да се ангажираат и да учествуваат во процесите на
локално управување, проактивно да создаваат можности за социјални партнерства
и да изградат социјална кохезија и меѓу-етнички мостови на локално ниво,
oспособување на локалните институции да ги интегрираат специфичните интереси
на младите во процесите на планирањето на политиките и надградување на
националната стратешка рамка за млади врз база на емпириска анализа и
практични искуства.
Во рамки на проектот беа одржани координативни средби со претставници од
општините Струга, Теарце и Битола како и претставници на младинските
организации од овие општини во насока на утврдување на потребите на младите
луѓе и поддршка од страна на АМС и UNDP при изготвување на Локални младински
стратегии и Локални младински совети.
_ Поддршка на проектот „Биди волонтер, направи промена“ ,имплементиран
од страна на здружението на граѓани „Младите можат“ во периодот октомври 2013мај 2014. Проектот се имплементираше во серија обуки за 25 млади луѓе.
Целта на проектот е јакнење на развојот на заедницата преку вклучување на млади
луѓе во процесот на волонтирање. Проектот се концентрира на промовирање на
волонтирањето меѓу младите луѓе во Македонија како
можност за личен,
професионален развој, но и развој на заедницата.
на Конференцијата „Европската Унија како потреба на
македонската младина“ , организирана од страна на Македонскиот центар за
Поддршка

евро-атлантски организации.

Обуки за работни вештини за младите, имплементирани од страна на

Волонтерски Центар – Скопје и Младински Образовен Форум, со поддршка на
Агенција за млади и спорт и Програмата за развој на Обединетите Нации (UNDP). Во
рамки на проектот беа спроведени 6 обуки за јакнење на капацитетите на младите и
зголемување на нивното учество во општествените процеси и процесите на
донесување одлуки, на следните теми : управување со проектен циклус, социјално
претприемништво, финансиска писменост и менаџирање на лични финансии,
менаџмент и брендирање на компанија, начин на работење на локална самоуправа и
активно граѓанство и учество.

Донација на спортска и техничка опрема од страна на Агенцијата за млади и
спорт и Министерството за образование и наука за
руралните средини.

основните училишта во

Крводарителска Акција на Агенција за млади и спорт и оштинската организација
на Црвен Крст – Струга Целта на оваа активност е мотивирање на луѓето
доброволно да даруваат крв, не само еднаш, туку и постојано бидејќи тоа
придонесува за подобрување на здравјето, туку ви насока на обезбедување помош
пациентите да живеат подолго и побезбедно.

Потпишан Меморандум за соработка за спроведување на Европската
младинска картичка во Република Македонија, меѓу Агенцијата за млади и
спорт и Здружението на граѓани „Поларис“. Со потпишувањето на овој меморандум
ќе биде обезбедена поддршка во имплементацијата и промоцијата на Европската
младинска картичка во нашата држава, овозможување на учество во различни
едукативни програми, волонтирање, семинари, курсеви и слично, поттикнување на
мобилноста кај младите луѓе и итн.
Поддршка на проект „Преку спорт до здрави животни навики“, на
здружението на социјални работници на град Скопје. Целта на проектот е подигање
на свеста, зголемување на инфомираноста и унапредување на здравствената
состојба на младите во однос на појавата на лошите животни навики и превентивно
дејствување за нивно спречување преку едукација и спорт.
Потпишан Меморандум за соработка за Android апликацијата „Спортувај“,
чија цел е промоција на спортот, спортските терени и спортувањето во Република
Македонија.
Поддршка на традиционалниот настан Trash Fashion Macedonia – модна ревија на
креации изработени со реупотреба на материјали. Целта на проектот е подигнување
на свеста кај учениците и пошироката заедница за значењето и зачувувањето на
природата и реупотребата на отпадот.
Поддршка на Фудбалскиот турнир на граѓанските организации, чија цел е
промовирање на спортот и здравите животни навики како алатка за вмрежување и
подобрување на соработката меѓу младите.
Изградба на спортски објекти во Република Македонија за поттикнување на
спортскиот дух и градење на здрави навики кај младите.
Поддршка на традиционалната Матурската парада.

