
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.

Зајакнување на младинско 
вмрежување

пгУ обезбедува можности за вмрежување за 
своите млади грантисти, како поддршка за нивно 
учество во активности во рамки на регионалната 
канцеларија за соработка на млади (ркСм) на 
западен балкан развиена како дел од “берлинскиот 
процес” кој е поддржан од страна на еУ, и има за 
цел да ја унапреди соработката во регионот.

во рамките на компонента 4, пгУ ќе обезбеди грантови 
и помош за развој на капацитетите на младинските го 
и нерегистрираните младински групи за поддршка на 
нивните иницијативи кои се фокусирани на: 

• едуцирање на младите луѓе за нивните права и 
можности за учество во јавниот живот;

• вклучување на младите да ги применуваат 
постоечките механизми за застапување при 
јавните институции на ниво на централна и 
локална власт и следење на нивните активности; 

• обезбедување на можности за младите да дадат 
придонес кон заедниците и општеството. 

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).

клучни активности на комПонента 4:

• Доделување на грантови за поддршка на 
младинското учество;

• обезбедување на помош за развој на 
капацитетите на  младински го, вклучувајќи 
можности за вмрежување на национално, 
регионално и меѓународно ниво. 

клучни очекувани резултати:

• До 32 иницијативи за младинско граѓанско 
учество и застапување спроведени со поддршка 
на пгУ;

• До 32 младински го стекнати со вештини, знаење 
и можности за вмрежување кои се потребни да 
ги поттикнат младите луѓе и обезбедат можности 
да станат чинители за личен напредок и напредок 
на нивните заедници.

зајакнување на младинскиот активизам 

компонента 4 – активности и резултати 

 
комПонента 4:

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.
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