
 

Проектот за граѓанско учество (Пгу) на УСаИД, 
кој започна Со Својата актИвноСт во авгУСт 2016 
гоДИна, го зајакнУва конСтрУктИвното УчеСтво на 
граѓанСкИте органИзацИИ (го) во оДноС на полИтИкИ 
И прашања оД јавен ИнтереС И ја зголемУва И 
оДржУва вклУченоСта на млаДИте во јавнИот  жИвот 
во макеДонИја.  

главната цел на пгУ е Да Се зајакне капацИтетот 
на го И млаДИнСкИте грУпИ за УнапреДУвање на 
јавнИте полИтИкИ, поДобрУвање на јавнИте УСлУгИ, 
промовИрање на Доброто влаДеење И Да прИДонеСе 
за поДобрУвање на жИвотнИот  СтанДарД на лУѓето 
во макеДонИја.

Што претставува LEAD MK?
LEAD MK претставува иновативен пристап за 
поддршка на идната генерација на лидери на 
македонија, да станат активни и ангажирани 
граѓани, кои работат на решавање на прашања од 
јавен интерес. програмата се темели на две заемно 
поврзани идеи: човечки потенцијал и општествена 
одговорност.  целта на програмата е да ги стимулира 
и обединува  лидерските искуства на секој учесник 
преку  концептот “Заедница на искуства ”.

во рамки на оваа компонента, пгУ, во партнерство со 
националниот младински совет на македонија ќе:

• организира едногодишна LEAD MK (Linking, Engagement, 
Advocacy, Development), нова и современа програма за 
лидерство и застапување, која е креирана да овозможи на 
млади луѓе од Македонија да ги подобрат своите вештини 
и знаења и можности за вмрежување, за да станат лидери 
во унапредување на јавните интереси во нивните заедници, 
но и на регионално и национално ниво. за времетрање на 
проектот се планира да се изберат 80 млади кои ќе учествуваат 
во програмата.

• Доделува годишна награда за младинско учество со цел 
промоција на граѓанско учество и оддавање признание на 
успешни млади луѓе и нерегистрирани младински групи 
кои се ангажираат за промовирање на добробит во нивните 
заедници преку спроведување на прогресивни идеи и 
активности во своето опкружување но и на регионално и 
национално ниво.

пгУ е петгодишен проект финансиран од страна на 
американската агенција за меѓународен развој (УСаИД) 
во македонија. пгУ се спроведува од страна на Ист вест 
менаџмент Институт во партнерство со Фондацијата за 
интернет и општество “метаморфозис”, асоцијацијата за 
демократски иницијативи (аДИ), Фондацијата отворено 
општество во македонија (Фоом) и националниот 
младински совет на македонија (нмСм). нмСм е 

клучни активности на LEAD MK:
• Учество во 7-дневна обука на LEAD MK академија;
• Учество во LEAD MK програма за менторство;
• Спроведување на LEAD MK мали проекти;
• Учество во LEAD MK активности за личен развој и    
   вмрежување.

клучни очекувани резултати:
• 80 млади луѓе со стекнати вештини и знаења кои 

им помагаат да преземаат лидерски улоги во 
нивната заедница;

• 80 мали LеAD MK проекти подготвени и 
спроведени од страна на учесниците во LEAD MK 
програмата;

• 15 млади лица како и неформални младински 
групи, јавно признаени за своите иницијативи 
како пример за граѓанско учество.

регистрирана мрежа на 55 членки коишто вклучуваат 
младински го,  како и го кои водат програми посветени 
на млади и младински ограноци на политички партии. за 
повеќе информации во врска со нмСм, ве молиме да ја 
посетите веб страната http://www.nms.org.mk. 

зајакнување на учеството на МлаДите 

компонента 3 – активности и резултати 

 
коМПонента 3:

инФорМатор / 2017
CEPMacedonia 

ИнФорматор

овој  Информатор е подготвен од страна на проектот на УСаИД за граѓанско учество со поддршка на американската агенција за 
меѓународен развој. Ставовите изразени во оваа публикација не ги изразуваат ставовите на УСаИД и владата на СаД.

Проект на усаиД за граѓанско учество (Пгу) • Tел/Факс: +389 2 320 4450 • cepmk@ewmi.org


