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Овој пакет политики беше подготвен и објавен како интелектуален 
продукт на проектот за стратешко партнерство Еразмус+ КА2 

„СЛОУ младинска работа“, спроведен во партнерство со Context-
Ed, Латвија, Сојузот за младинска работа од Северна Македонија и 

Млaдинскиот клуб Beyond 96 од Ирска, a финансиран од Агенцијата 
за меѓународни програми за млади на Република Латвија.

Организациите сакаат да им се заблагодарат на сите младински 
работници и поддржувачи на младинската работа кои убезно го 

посветија своето време за развојот на пакетот политики.
2022
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СЛОУ МЛАДИНСКА РАБОТА

во пакетот политики

Разбирање на концептот

Што може да ја ПОТТИКНЕ//

ПРЕПОРАКИ за поттикнување
практика на слоу младинска 
работа

ПОДДРЖИ оваа промена?

За што се ЗАЛАГАМЕ?
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Пакетот политики пред вас е еден од интелектуалните резултати 
произлезени од проектот финансиран од Еразмус+ „Поддршка на 
долгорочните исходи од Младинската работа“ (“Supporting Long-
term Outcomes With Youth Work”) или накратко „СЛОУ младинска 
работа“ имплементиран од ContextEd од Латвија, Сојузот за младинска 
работа, Северна Македонија, Младинскиот клуб Beyond 96 од Ирска 
и пет придружни партнерски организации кои ги претставуваат 
професионалците за младинска работа, застапниците на младинскиот 
интерес и истражувачите на младинската работа од соодветните 
земји. Тоа е резултат на нивната заедничка работа за промовирање 
долгорочна и инклузивна политика и практика за младинска работа во 
земјите-партнери на проектот, но и низ Европа.
Целта на проектот беше да се промовира долгорочна и инклузивна 
политика и практика „Слоу“ младинска работа во земјите партнери и 
низ цела Европа преку иницирање подлабока дискусија, како и нудење 
одговори за актуелните пристапи за младинска работа ориентирана кон 
резултати.

Целите Целите ббеа:еа:

идентификување на импликациите и влијанието на младинската 
работа ориентирана кон резултати врз искуствата од 
младинската работа на младите луѓе и професионалците за
младинска работа;
развивање и промовирање на идејата и практиката за „Слоу“ 
младинска работа фокусирана на холистичко, младински-
насочено, длабоко основано на вредности, долгорочно 
размислување за младинската работа во различни контексти;
поддршка на професионалците за младинска работа во 
развивањето јазик за изразување на вредноста на младинската 
работа надвор од квантитабилните индикатори;
придонесување за подобро креирање политики засновани 
на докази на полето на младите и за промовирање подобра 
практика на младинска работа преку ширење на резултатите од
проектот до заинтересираните и засегнатите страни;
унапредување на капацитетот за застапување на младинскиот 
интерес на сите вклучени организации преку создавање нови 
партнерства и сојузи.

ВОВЕД ВО
ПАКЕТОТ ПОЛИТИКИ
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Имплементиран како таков, проектот придонесува за зајакнување 
на квалитетот и иновативноста во младинската работа и нејзиното 
препознавање и, исто така, ја промовира „Слоу“ младинската работа 
како одржлив пристап кој се заснова на вредности и одговара на 
потребите на младите, со што се поддржува различноста и социјалната 
вклученост.
Со добиените интелектуални резултати и организираните активности, 
младинските работници од вклучените земји добија поддршка да 
ги разберат и застапуваат политиките кои поддржуваат „Слоу“ 
младинска работа на полето на младите, притоа станувајќи посвесни за 
импликациите од спроведувањето бавни наспроти брзи пристапи кога 
работат со млади луѓе за поддршка на нивниот развој и учество.
Овој пакет политики нуди можни аргументи и пораки за работа со 
инклузивните прашања на „Слоу“ младинска работа на ниво на 
политики.
Насочен е кон застапниците за младинска работа, на кои им 
обезбедуваме конкретни сознанија и алатки кои ќе ја поддржат и 
зајакнат нивната застапничка работа за „Слоу“ младинска работа 
на локално, национално и европско ниво. Нашата намера е да им 
помогнеме да се залагаат за инкорпорирање на принципите за 
„Слоу“ младинска работа во политиките за младинска работа преку 
опремување со аргументи, препораки и разни инспиративни и „спремни 
за употреба“ визуелни дизајни во различни формати за да се пренесе 
важноста од фокусирање на „Слоу“ младинска работа во младинската 
работа и полињата на младинската политика во различни контексти на 
ЕУ.

Вовед во „Слоу“ младинска работа;
Размислувања за тоа што треба да се промени на полето 
на младинската работа, особено кога младинската работа 
е приспособена на потребите и правата на младите луѓе со 
помалку можности и од маргинализираните групи, така што 
младите би го искористиле максимумот од своето време 
поминато во младинска работа;
Преглед на она што може да ја поттикне и поддржи саканата 
промена во различни национални и ЕУ контексти и
Конкретни алатки применливи во различни контексти кои ќе им 
помогнат на младинските работници да ја пренесат важноста од 
поттикнување и поддршка на практиките на „Слоу“ младинска 
работа на релевантните национални и европски заинтересирани 
страни.

Пакетот соПакетот соддржи:ржи:
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Младинската работа сè повеќе се формализира. И во рамките на овие 
формални структури сè почесто има повици за примена на доктрините 
на Новиот јавен менаџмент во практикувањето на младинската работа. 
Следствено, сè повеќе се бара младинската работа да ја докаже својата
вредност во форма на резултати коишто би ги легитимирале јавните 
ресурси посветени на младинската работа (види, на пример, Self and 
Peer Assessment Model (2018) на Nöjd &amp; Siurala или извештајот на ЕУ 
експертска група за „Квалитетна младинска работа“ (2015)).
Како што младинската работа станува поструктурирана во однос на 
политиката, таа сè повеќе станува подобна да се користи како политичка 
алатка. Ова значи дека младинската работа сè повеќе се повикува 
да ги реши подлабоките структурни предизвици со кои се соочуваат 
општествата. Младинската работа станува обликувана од пошироките 
јавни (политички) потреби, наместо од потребите на самите млади 
луѓе, особено оние кои обично не се вклучени во младинската работа 
и неформалното образование. Се чини дека приоритетите, темите 
и фокусот брзо се менуваат, а притоа се посветува малку време за 
размислување за трансформативната природа на младинската работа, 
користените пристапи и научените лекции од нив.
Една од последиците од ова е што младинската работа станува 
зависна од интервенционистичките мерки што ги бараат креаторите на 
политиките, а средствата што ги добива се директно засегнати
од (не)можноста да се испорача. Според извештајот „Работа со млади 
луѓе: вредноста на младинската работа во Европската Унија“, објавен во 
2014 година од страна на Европската комисија, за време на претходните 
економски кризи, 20 земји на ЕУ се соочија со кратења на јавниот буџет 
на национално ниво за младинската работа. Извештајот, исто така, ја 
истакна растечката неповрзаност меѓу целта и мисијата на младинската 
работа и очекувањата за исходот. Ова и нестабилноста на секторот 
директно влијаат на задржувањето на професионалците во областа.
Големиот број губење и вработување работници, како и концептот 
на ‘согорување’на младинските работници е сè посериозно прашање 

Разбирање на концептот

СЕ ЗАЛАГАМЕ?

СЛОУ МЛАДИНСКА РАБОТА

ЗА ШТО

https://www.youtube.com/watch?v=VI_570lrjgw&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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поврзано со фрагментираната работа и огромниот опсег на резултати за 
кои се очекува да работат младинските работници.
Ова е особено загрижувачко кога води до намалување на просторот 
за работа со социјална инклузија, бидејќи не може лесно да произведе 
брзи и очигледни резултати.
Она што сакаме да го промовираме е долгорочна, длабока, базирана 
на вредности, трансформативна и инклузивна политика и практика на 
„Слоу“ младинска работа во земјите партнери, како и низ Европа преку 
иницирање подлабока дискусија и нудејќи одговор на актуелните
пристапи во младинската работа кои се ориентирани кон резултати и 
јавни политики.
Младинската политика е склона да се занимава со краткорочните цели 
кои се манифестираат на европско ниво, како и во земјите-членки и во 
земјите партнери, така што одговорот треба да се воспостави и да се 
испорача и на транснационално ниво.
„Слоу“ младинска работа е концепт кој е развиен во меѓународен тим, 
земајќи ги предвид различните примери од земјите од ЕУ и од Балканот.
Иако „Слоу“ младинска работа е нов концепт, тоа е нешто на што ние 
– како главен тим на овој проект, работиме неколку години надевајќи 
се дека резултатите што ги произведовме за време на овој проект 
ќе поттикнат разговор за „Слоу“ младинска работа и ќе ги зголемат 
можностите тоа да се случи преку подобрена поврзаност и разбирање 
меѓу младите луѓе, младинските работници и креаторите на политиките 
за младинска работа.
Наодите од истражувањето на проектот сугерираат дека младинската 
работа која може најмногу да придонесе за општеството бара време, 
длабочина, процес, континуитет, одржливост и автономија. Партнерите 
на проектот го предложија терминот „Слоу“ младинска работа за да ги
опфатат овие и други елементи, дополнително истражени и опишани во 
истражувањето.
Една понова студија од 2021 на Европската комисија за младинската 
работа во ЕУ, покажа дека 33% од младинските работници сметаат 
дека се премногу зафатени. Ова се рефлектираше и во истражувањето 
на проектот за „Слоу“ младинска работа спроведено со младински 
работници во трите земји на проектот – Латвија, Ирска и Северна 
Македонија. 45% од испитаниците сметале декa темпото на нивната 
работа е пребрзо. 21% наведоа дека најголем дел од своето време го
потрошиле на администрација, а само 18% го поминуваат поголемиот 
дел од своето време на работа лице в лице со млади луѓе. 30% посочиле 
дека пред да испорачаат програма со група млади луѓе немаат доволно 
време да ги проценат и разберат нивните потреби.
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Освен аспектите поврзани со времето, наодите од проектот јасно 
ги демонстрираат начините на кои брзите барања и влијанија на 
политиката и програмата се одразуваат врз работната практика на
младите, нагласувајќи како сегашната младинска политика фаворизира 
брзи решенија, од кои многу се краткорочни, терапевтски засновани, 
индивидуално фокусирани и измерени користејќи квантитативни алатки 
за „мерење“.
Свесни дека времето и длабочината се важни карактеристики на 
добрата младинска работна пракса, проектот го усвои терминот „Слоу“ 
младинска работа за да ги опише холистичките процеси кои ги ставаат 
младите во центарот на нивниот развој, со последователни резултати 
кои произлегуваат од краткорочните потреби и долгорочни интереси на 
самите млади луѓе.
Анализата на она што учесниците во проектот го сметаат за добра 
младинска работа, всушност ги нагласува карактеристиките на „Слоу“ 
младинска работа. Овие карактеристики и барања се следните:

Да биде насочено кон врските. Развивањето на комуникацијата и 
градењето доверба се случува постепено.
Да биде инклузивно, демократско и отворено. Да се работи со 
широка група млади луѓе, да се слави и да се размислува за 
различноста што постои во локалните заедници. Физичкиот
простор да е отворен за сите, создавајќи чувство на безбедност, 
интеграција и припадност каде што младите учествуваат бидејќи 
тоа ги задоволува нивните потреби и интереси. Создавањето 
инклузивен, демократски простор каде што младите луѓе 
чувствуваат сопственост е сложена работа и бара упорност.
Да биде планирано, но недефинирано и приспособливо; 
осмислено преку постојана соработка и комуникација меѓу 
младинските работници и младите, со работа планирана според 
потребите и барањата на самите млади луѓе, а притоа да биде 
доволно флексибилно да ги следи трендовите што се појавуваат.
Да биде реактивно; „Слоу“ младинска работа може да биде и 
- брза! Во суштина, ова значи дека младинската работа може 
да биде спонтана и да се разликува од претходно поставените 
и пропишаните резултати и агенди за брзо да се одговори 
на проблемот што се појавува за една млада личност/група и 
прашањата што произлегуваат од тоа.
Да биде образовно и развојно. Неформалните образовни 
процеси почнуваат таму каде што се младите, и со текот на 
времето го олеснуваат нивниот раст и развој.
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Земени заедно, овој список на принципи ја соопштува младинската 
работа како длабок, холистичен, младински насочен, долгорочен процес 
кој се стреми да ги трансформира индивидуалните и колективните 
животи на младите луѓе.

Да биде базирано на група. Ваквиот образовен процес работи со 
и преку групи – преку односите меѓу младите луѓе и младинските 
работници – но исто така и преку односите меѓу младите луѓе во 
групата, олеснувајќи го образованието меѓу врсниците.
Да има соработка и придонес. Базирано на партнерства со 
младите луѓе и заедниците од кои тие се дел, како и да биде 
систематско во тоа како се воспоставуваат консолидирани врски 
и како се интегрираат со други организации кои се занимаваат со 
млади луѓе.
Да биде креативно и иновативно. Да се испробуваат нови 
пристапи; да се прават грешки и да се учи од грешките, да се учи 
од пракса и притоа да се подобрува практиката. Подобрувањата 
се прават со текот на времето преку размислувањa и надзор од 
младински работник.
Да биде одржливо. Младинските работници дејствуваат како 
стабилно, доверливо присуство во животот на младите луѓе, 
воспоставувајќи важни односи кои се градат и се одржуваат со
текот на времето. Тоа не е ограничено на краткорочни 
интервенции или еднократни агенди.
Да има вештина и предизвик – тоа бара од младинските 
работници да стекнуваат знаења, вештини, вредности и 
принципи кои се применуваат континуирано во свесна, 
рефлексивна практика.
Да има влијание. Колективното влијание на овие принципи во 
примена има видливо позитивно влијание врз индивидуалниот и 
колективниот живот на младите. Младите се чувствуваат удобно, 
ислушани, охрабрени и посилни за да ги направат промените 
што се потребни во нивниот живот, младинската служба, нивните 
заедници и општеството.
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Кога работите на информирање на различни засегнати страни за тоа 
што е „Слоу“ младинска работа, може да ги користите следниве видеа 

подготвени од младински работници од земјите партнери:

СЕВЕРНАСЕВЕРНА

МАКЕМАКЕДДОНИЈАОНИЈА

ЛАТВИЈАЛАТВИЈА

ИРСКАИРСКА

https://www.youtube.com/watch?v=oDVnMjMZmfs&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=oDVnMjMZmfs&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=OY-wdHKVaV8&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=20-cW5kB7tE&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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Доколку сакате да направите ваши видеа за да ја пренесете пораката Доколку сакате да направите ваши видеа за да ја пренесете пораката 
за важноста и придобивките од поддршката на младинската работа, за важноста и придобивките од поддршката на младинската работа, 

можете да го користите следново сценарио што го искористивме за да можете да го користите следново сценарио што го искористивме за да 
ги подготвиме видеата погоре.ги подготвиме видеата погоре.

Дополнително, може да ги користите и следниве постери и Дополнително, може да ги користите и следниве постери и 
инфографици:инфографици:

СЦЕНАРИО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

https://pdfhost.io/edit?doc=f9e7e27b-76bf-4a3b-99e2-ce068048999a
https://pdfhost.io/edit?doc=9749a4ea-b1f4-4ac7-a15a-d0e35e5f4a79
https://pdfhost.io/edit?doc=5f3a40d3-320a-482e-b975-1f1a34daf580
https://pdfhost.io/edit?doc=0a2933b3-2ead-4302-9c98-cd0c0de71a43
https://pdfhost.io/edit?doc=9e86c2ec-d7bf-439d-9cba-0f25cc3a1ec1
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Добрата младинска работа е „Слоу“ младинска работа“.
Но во последниве години, времето се губи. Владините барања 
и развојот на политиките кои фаворизираат брзи решенија 
и краткорочни интервенции имаат негативно влијание врз 
работната практика на младите.
Ова треба да се промени.
Младинската политика треба да го цени времето и да го 
поддржува интегритетот на младинската работа.
Сметаме дека младинската политика најдобро се постигнува 
преку значаен дијалог меѓу младите луѓе, младинските 
работници и креаторите на политиките.

СЦЕНАРИО НА МАКЕСЦЕНАРИО НА МАКЕДДОНСКИОНСКИ
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2 мин. видеосценарио што ја објаснува промената што сакаме да ја 

видиме во тековната практика на младинска работа и во поддршката 
/ планирањето на политиките и практиките за младинска работа, и во 

национални и во ЕУ контексти. Исто така, треба да ја нагласи важноста и 
придобивките од остварувањето на оваа промена.

Ние веруваме во младинска работа.
Затоа што го гледаме нејзиниот потенцијал за поддршка и   
оспособување на младите луѓе да развијат доверба, свест и 
вештини за позитивно менување на нивните околности,   
заедници и општество.
Знаеме дека добрата младинска работа е планирана, но и   
спонтана и приспособлива каде што младите учествуваат   
бидејќи ги задоволува нивните потреби и интереси.
Знаеме дека добрата младинска работа е едукативна и   
развојна, креативна и иновативна.
Знаеме дека во добрата младинска работа има соработка  
придонес; се заснова на партнерства со младите луѓе и 
заедниците на коишто им припаѓаат.

Говорник 1Говорник 1

Говорник 1Говорник 1

Говорник 1Говорник 1

Говорник 2Говорник 2

Говорник 2Говорник 2

Говорник 2Говорник 2

Говорник 3Говорник 3

Говорник 3Говорник 3

Говорник 3Говорник 3

Говорник 4Говорник 4

Говорник 4Говорник 4

Говорник 4Говорник 4

Говорник 5Говорник 5

Говорник 5Говорник 5

Говорник 5Говорник 5

Но за да го достигне младинската работа овој потенцијал, мора 
да постојат одредени услови.

Добрата младинска работа има потреба од ресурси.
За добра младинска работа се потребни добри младински 

работници.
Добрата младинска работа има потреба од инклузивен 

физички простор кој нуди безбедност, интеграција и 
припадност.

Добрата младинска работа бара време за да се овозможи 
длабочина, процес, континуитет и одржливост.
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ШТО МОЖЕ ШТО МОЖЕ ДДА ЈАА ЈА

ОВАА ПРОМЕНА?ОВАА ПРОМЕНА?
ПОТТИКНЕ/ПОПОТТИКНЕ/ПОДДДДРЖИРЖИ

Во сите земји учеснички во проектот, беше препознато дека младинскиот 
сектор треба да има влијание и да се вреднува во креирањето на идните 
политики, како и „вршење притисок“ за правилно спроведување на 
постоечките политики.
Нашето истражување нагласува дека клучните засегнати страни треба да 
се осигураат дека владините политики се во најдобар интерес на младите. 
Тоа се постигнува преку поттикнување на разбирањето на политиките 
од страна на младите и создавање и поддржување патеки за учество за 
младите луѓе да придонесат за почнување и развој на политиката.
Да погледнеме дел од размислувањата и аргументите што ги споделија 
младинските работници и гласноговорници за подобрување на фокусот 
и практиките на младинската работа од нашите земји. Тие предлагаат 
работи што треба да се променат / воведат / направат од страна на 
различни засегнати страни, така што практиката на „Слоу“ младинска 
работа ќе стане реалност и достапна за сите млади луѓе - особено оние со 
помалку можности - во конкретен национален, но и во контекст на ЕУ.

Генерален секретар на Сојуз за младинска работа

LEAD - Leaders for Education, Activism and Development

Национален младински совет

Северна МакедонијаСеверна Македонија

Северна МакедонијаСеверна Македонија

ЛатвијаЛатвија

ДДраган Атанасораган Атанасовв

ИИвван Јоан Јовваноановв

Илзе БергманИлзе Бергман

https://www.youtube.com/watch?v=hXvfyV3fxW4&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=fjJAsDFny8Y&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=5BNgWw0NPLo&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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https://pdfhost.io/edit?doc=12bbf80c-b527-49a0-8904-9196cdb65cd9


15

ПРАКТИКА НАПРАКТИКА НА
МЛАМЛАДДИНСКАИНСКА
РАБОТАРАБОТАСЛОСЛОУУ

Овде споделуваме листа на препораки за тоа што треба да се направи 
од различни засегнати страни, за да се создаде средина за поддршка на 
„Слоу“ младинска работа со трансформативен потенцијал за младите луѓе, 
заедниците и општеството. Овие препораки можат да ги водат идните 
практики и политики кои би обезбедиле такво опкружување.
На креаторите на политики им препорачуваме:На креаторите на политики им препорачуваме:

Стимулирајте го развојот на младинската работа како воспоставен 
јавен сервис кој обезбедува програми за младинска работа 
релевантни за локалниот контекст и потребите на младите 
луѓе. За да го постигнеме ова, ни треба посветено и значително 
финансирање на понудувачите на младинска работа што не зависи 
од краткорочни проекти.
Зголемете ја достапноста и пристапот до долгорочни оперативни 
фондови за поддршка, достапни за понудувачите на младинска 
работа, особено за оние кои работат со млади луѓе со помалку 
можности и во обесправени населби / заедници;
Зголемете ја финансиската поддршка за развој на долгорочни 
програми со флексибилна содржина на локално, национално и 
меѓународно ниво;
Интензивирајте го мониторингот и евалуацијата на работните 
практики на младите и нивното долгорочно влијание на локално / 
национално / меѓународно ниво (т.е. 5-10 години)
Обезбедете поддршка за формално и неформално образование на 
младинските работници што ќе го применуваат концептот на „Слоу“ 
младинска работа во својата работа.
Создадете и олеснете ги можностите за специјализирање на 
младинските работници, на пример, со привлекување повеќе 
посветени човечки ресурси или споделување човечки ресурси за 
административни задачи, како што е финансиско известување итн.

ИрскаИрска

a

b

c

d

e

f

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОТТИКНПРЕПОРАКИ ЗА ПОТТИКНУУВАВАНН ЕЕ

Џенис Мекгери ХенЏенис Мекгери Хенддрикрик

ПП

https://www.youtube.com/watch?v=VpVIGKtTThM&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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Креирајте политики кои обезбедуваат политичко и поттикнуваат 
формално и социјално признавање на младинската работа и 
нејзиното значење и влијание.
Вклучете ја младинската работа како основен дел од младинската 
политика.
Имајте поголема доверба во младинскиот сектор, како и кога 
станува збор за стапките на предфинансирање на проектот.
Вложете повеќе напор во евалуација и вклучување евалуација во 
следните циклуси за да се обезбеди континуитет и одржливост.
Погрижете се документите за планирање политики и нивните 
програми:

да вклучуваат индикатори кои овозможуваат објективна, сеопфатна, 
но и долгорочна проценка на политиката и резултатите од нејзината 
активност со ефект врз развојот на младинската работа во земјата/
општината
да ги поттикнуваат понудувачите на младинска работа и другите 
вклучени институции да ја усогласат својата работа со цел да се 
постигне кохерентно и долгорочно планирање и спроведување на 
развојот на младинската работа, особено на локално и регионално 
ниво
да се фокусирани на младите, да се холистички и да опфаќаат 
повеќе сектори, а притоа да се избегнува фрагментација и губење на 
нејзиниот основен фокус од младинската работа. Во реалноста, тоа 
би значело дека иако младинските работници треба да имаат свест 
и директни врски со услугите што се однесуваат на непосредните 
потреби на младите луѓе (на пр. нивното здравје, вработување или 
ситуација со учењето), тие сепак, треба да бидат способни да ги 
извршуваат целите на нивните младински работни активности;
да избегнуваат премногу широк опсег на предложени мерки и 
активности, особено кога има ограничени расположливи ресурси. 
Обидот да се опфати премногу резултира со намалена ефективност 
и значајност на секоја специфична мерка;
да нудат појасни врски меѓу релевантните национални плански 
документи и програми за младинскиот сектор и оние на локално 
ниво

g

h

i

j

k

Мајнут Универзитет
ИрскаИрска
Онах мек АрОнах мек Арддлл

https://www.youtube.com/watch?v=lVVU0RbQdd0&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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Дополнително, на сите младински организации, младински центри, Дополнително, на сите младински организации, младински центри, 
младински клубови и други структури кои се занимаваат со младинска младински клубови и други структури кои се занимаваат со младинска 
работа, им препорачуваме:работа, им препорачуваме:

Обезбедете долгорочно финансирање, кое вклучува плати, како и 
ресурси за спроведување програми за младинска работа.
Развивајте долгорочни стратегии кои ги опишуваат приоритетите 
на кои треба да се фокусира младинската работа, а понудувачите 
на младинска работа треба да бидат способни да ја планираат 
својата работа барем еднаш годишно во согласност со тие 
стратегии и со локалната реалност
Развивајте програми што се базираат на докази, што значи дека 
треба да се засноваат на идентификуваните потреби на младите. 
Ова значи дека е потребнo повеќе залагање во јавноста за 
истражување на полето на младите и младинската работа. Во 
меѓувреме, младинските работници треба да бидат обучени и 
едуцирани за да можат да ги осмислат и да ги спроведат такви 
програми со младите луѓе.
Вклучете се во континуирано рефлективно учење.
Развивајте и одржувајте стандарди за квалитетот на младинската 
работа.
Оценете го и проценете го влијанието на младинската работа и 
нејзините односи со вредностите и процесите на младинската 
работа.
Не потценувајте ја потребата од независен и безбеден простор 
(младински центар, соба, куќа или слично), бидејќи тоа е еден од 
најважните елементи за да расте младинската работа и да биде 
редовна, одржлива.
Обезбедете континуитет на младинската работа и нејзините 
достигнувања во турбулентни времиња и големи реформски 
процеси. Таквите промени може, на пример, да вклучат создавање 
нови структури или распуштање на претходните, затоа е важно 
однапред да се планира за да се увериме дека младинската 
работа може да се приспособи и да се интегрира, вклучително и 
секоја постоечка работа што не била формализирана порано.
Работете на подигнување на свеста кај колегите младински 
работници за ризиците од фрагментација и работа само на 
кампања / проект; понудете обука за тоа како да му се пристапи на 
ова, да се прифати и да се планира околу тоа, што ќе резултира со 
поголема кохерентност, одржливост и континуитет.

a

b

c

d
e

f

g

h

i
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Промовирајте го значењето на добрата младинска работа, да 
се признае младинската работа и да се обезбеди квалитетна 
понуда за младите луѓе од квалификувани луѓе што ги надминува 
краткорочните, еднократни понуди, како што се концерти или 
спортски настани.
Создадете и овозможете патишта за меѓусекторска соработка 
за да се осигурате дека младинските работници ја добиваат 
потребната поддршка од други експерти и области. Тоа ќе им
овозможи на младите работници да се фокусираат повеќе на 
квалитетот на услугите за младинска работа и да избегнат 
трошење енергија и време на работи надвор од нивната 
надлежност;
Правете јасна разлика меѓу брзите и бавните резултати: некои 
финансиери можеби очекуваат брзи и очигледни резултати, но 
младинската работа го постигнува својот најдобар потенцијал 
како долгорочна интервенција. Иако е можеби неизбежно да 
продолжат барањата за јасно видливи младински активности, 
важно е младинскиот сектор да ја подигне свеста и отворено
да разговара со финансиерите за одредени активности кои 
даваат брзи резултати, додека младинската работа бара време и 
трпение за постигнување поодржливи и долгорочни резултати. 
Младинскиот сектор треба да покаже и докаже дека долгорочните 
и одржливи резултати се во интерес и на финансиерите.
Нагласете им ја на креаторите на политики важноста од поддршка 
на младинската работа во оддалечените области, бидејќи 
очигледно полесно е и поевтино да се обезбедат услуги во 
урбаните области. Побарајте конкретни мерки за ова прашање!
Не паѓајте во стапицата на бројките! Успехот на младинската 
работа не се оценува само според бројот на учесниците и бројот 
на активностите што се одвиваат. Треба да се гледа подалеку од 
квантитетот и да се процени долгорочното влијание на нашата 
работа, додека ова е очигледно поголем предизвик (треба да 
предвидиме и планираме дополнителна поддршка во оваа област);
Направете ги проектните циклуси подолги! На пример, во 
ситуации кога финансирањето се припишува во мај, а резултатите 
треба да се пријават веќе во декември. Невозможно е да се 
планираат и измерат долгорочните влијанија на младинската 
работа.



19

Имајте поголема флексибилност во приспособувањето на 
проектите: Работната визија за млади често е предмет на 
проектни барања – визијата постои, но таа е приспособена за да 
се добијат средства и да се имплементира одреден проект. На 
тој начин прескокнувањето од еден на друг проект го попречува 
квалитетот на младинската работа и создава фрагментација. 
Затоа, финансиерите на проекти треба да овозможат поголема 
флексибилност за финансираните организации да ги приспособат 
активностите за да одговараат подобро на нивната визија и 
долгорочни планови.

Сличен процес треба да се случи и на меѓународно ниво, така што 
европските програми би биле поусогласени со европските младински 
стратегии. Организациите кои работат на меѓународно ниво треба да 
имаат повеќе можности за структурно финансирање што ќе им овозможи 
да креираат програми, наместо индивидуални проекти.

Национален младински совет на Македонија
Северна МакедонијаСеверна Македонија
ДДарко Тошиќарко Тошиќ

p

https://www.youtube.com/watch?v=gF2DUvsnKgk&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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ТРЕБА ТРЕБА ДДА ГОА ГО
СЛСЛУУШНЕ ОВА ИШНЕ ОВА ИКОЈКОЈ

ЗОШТО?ЗОШТО?
На национално ниво, креаторите на политиките имаат најважна улога 
бидејќи тие се оние коишто можат да иницираат и да одржат развој на 
долгорочна и квалитетна младинска работа. Тие треба да разберат зошто 
е важна квалитетната младинска работа за да можат да преземат мерки 
за да се постигне тоа во пракса. Притоа, тие треба да соработуваат со 
непрофитниот сектор, младинските работници и истражувачи во областа 
на младите.
Гледајќи кон иднината, проектните партнери и учесниците во 
истражувањето се надеваат на политики и рамки за национални 
стандарди кои ја промовираат и ја штитат оваа работа како највредна, 
единствена и специфична професија која го подигнува нивото на 
вклучувањето, учеството и правата на младите луѓе. Се надеваме дека 
тие ќе обезбедат континуирано постоење и одржливост на младинската 
работа, ќе ја заштитат професијата и ќе создадат легитимитет за
нејзините развој и напредок. Низ сите земји – учеснички во проектот 
беше препознато дека младинскиот сектор треба да има влијание и да 
се вреднува во креирањето на идните политики како и залагањето за 
правилно спроведување на постоечките политики.

Финансиерите можат да развијат програми за финансирање кои ги 
поддржуваат и придонесуваат за долгорочните процеси кои можат 
уште повеќе да ги зајакнат капацитетите на организациите да обезбедат 
одржлива, квалитетна младинска работа заснована на потреби. Колку 
што е можно, финансиерите треба да се воздржат од финансирање 
поединечни проекти, и треба да се фокусираат на структурно и 
програмско финансирање. Исто така, тие треба да одговорат на потребите 
и приоритетите идентификувани преку истражување и наведени во 
националните стратегии и политики, наместо да ги идентификуваат 
сопствените приоритети кои немаат врска со националната и локалната 
реалност. Во секој случај, донаторите треба да придонесат за постоечките 
национални процеси, во партнерство со креаторите на политиките и 
понудувачите на младинска работа.

КРЕАТОРИТЕ НА ПОЛИТИКИ

ФИНАНСИЕРИТЕ
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Понудувачите на младинска работа треба да го разберат значењето на 
бавната и квалитетна младинска работа и потенцијалното влијание на 
мерките што ги предлагаме врз нивната работа и врз нивните целни 
групи. Тоа би им овозможило да имаат поголема сопственост и залог, за да 
преземат поактивна улога во застапувањето за владините активности.
Ајде да погледнеме што мислат нашите колеги,
младинските работници:

Организирајте состаноци лично со сите важни чинители (креатори на 
политики, младински работници, организации, власти…)
Комуницирајте директно со високи функционери, преку испраќање 
е-пошта, писма, телефонски повици, организирајте состаноци со 
засегнатите страни, натерајте ги да потпишат обврзувачки залог
Организирајте јавни настани и собири (конференции, панел-дискусии, 
состаноци...)
Организирајте собири и настани на отворено
Испраќајте картички и писма, инфо-пакети…
Напишете петиција, концепт-политики и меморандуми, препораки за 
политики…
Организирајте јавни кампањи
Станете ѕвезда - учествувајте во различни ТВ, радио, интернет...емисии
Едуцирајте ги луѓето
Соберете сојузници
Зборувајте, зборувајте, зборувајте….

Се прашувате како да ја пренесете пораката до тие засегнати страни? 
Еве што мислиме дека може да успее:

ПОНУДУВАЧИТЕ НА МЛАДИНСКА РАБОТА
И МЛАДИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

LEAD -  Leaders for Education, Activism and Development

LEAD -  Leaders for Education, Activism and Development

Северна МакедонијаСеверна Македонија

Северна МакедонијаСеверна Македонија

ИИвван Јоан Јовваноановв

ИИвван Јоан Јовваноановв

https://www.youtube.com/watch?v=PXqFjt-Vumo&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
https://www.youtube.com/watch?v=FHBFz2uMDGM&ab_channel=SojuzzaMladinskaRabotaSMR
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ЗАКЛЗАКЛУУЧОКЧОК
Свесни дека времето и длабочината се важни карактеристики на добрата 
младинска работна пракса, ние се залагаме за холистички процеси кои 
ги ставаат младите во центарот на нивниот развој, а последователните 
резултати произлегуваат од краткорочните потреби и долгорочните 
интереси на самите млади луѓе. Во овој контекст, повикуваме на побавни 
практики за младинска работа бидејќи веруваме дека на младинската 
работа треба да се гледа како на длабок, холистички, долгорочен процес, 
фокусиран на младите, кој се стреми да ги трансформира индивидуалните 
и колективните животи на младите луѓе.
Терминот „Слоу“ младинска работа се однесува и на проектот финансиран 
од Еразмус+ „Поддршка на долгорочни резултати со младинска работа“. 
Повеќе информации за него се достапни овде: https://slowyouthwork.org
Студијата на Европската комисија за младинската работа во ЕУ (2021) 
покажа дека 33% од младинските работници сметаат дека се премногу 
зафатени. Ова се рефлектираше и во горенаведеното проектно 
истражување ‘Fast World Slow Youth Work’ (2022) кое ги анкетираше
младинските работници од Латвија, Ирска и од Северна Македонија: 
45% од испитаниците сметаа дека темпото на нивната работа е пребрзо; 
21% наведоа дека најголем дел од своето време го потрошиле на 
администрација, при што само 18% го поминуваат поголемиот дел од 
своето време во работа лице в лице со млади луѓе, а 30% укажале дека 
пред да ја испорачаат програмата со група млади луѓе немаат доволно 
време да ги проценат и да ги разберат нивните потреби.
Ова е алармантно, особено ако се има предвид дека се забележува сè 
поголемо разидување меѓу целта и мисијата на младинската работа 
и очекувањата за резултатите, што често доведува до намалување на 
просторот за работа со социјална вклученост. Горенаведените наоди 
од проектот јасно ги демонстрираат начините на кои брзата политика 
и програми имаат барања и влијание врз работната практика на 
младите, нагласувајќи како сегашната младинска политика фаворизира 
брзи решенија, од кои многу се краткорочни, терапевтски засновани, 
индивидуално фокусирани и измерени со квантитативни алатки за 
„мерење“.

https://slowyouthwork.org
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Од најголема важност е да се подигне свеста, да се дискутира 
и да се дебатира за потребата од забавување додека одредени 
политички пристапи може да ги саботираат долгорочните 
резултати од младинската работа. Почнете подлабоки разговори 
со клучните засегнати страни и воспоставете подобрена врска 
и разбирање меѓу младите луѓе, младинските работници и 
креаторите на политики за младинска работа. Зборувајте за 
ризиците од фрагментација, профитирање, административни 
оптоварувања и едноставно недостаток на време за значаен 
ангажман со младите!
Извршете подготовки и побарајте младинската работа да забави! 
Бидете посвесни за импликациите од примена на бавен наспроти 
брз пристап кога работите со млади луѓе за поддршка на нивниот 
развој и учество и побарајте ги потребните подобрувања – 
посветено и значително финансирање; стратегии и евалуација 
кои опфаќаат континуитет и долгорочен пристап; зголемен фокус 
за вклучување на потешко достапните млади, како и оние во 
оддалечените области; итн
Прифатете го брзото за да го овозможите - бавното! Научете 
како да повлечете граница меѓу брзиот и бавниот пристап 
и како најдобро да се движите меѓу двата - да работите со 
краткорочни и еднократни проекти, но да барате повисоки стапки 
на предфинансирање; подолги циклуси на имплементација, 
помалку административни задачи, можност за приспособување на 
барањето на финансиерот за да биде поусогласено со визијата на
младинската работна практика; споделување механизми и 
можности за учење на младинските работници од страна на 
персоналот за административна поддршка кои се занимаваат со 
овие прашања.

Затоа, имајќи го предвид горенаведеното, со цел да ја пренесеме 
пораката до сите релевантни чинители, ве покануваме да се поврзете со 
клучните засегнати страни на многубројни и креативни начини! Покрај 
редовните состаноци и испраќањето е-пошта, ајде да се погрижиме да 
воспоставиме обврзувачки залог, јавни настани и кампањи, да испраќаме 
картички и писма, инфо-пакети… Напишете петиција, концепт-политики и 
меморандуми, препораки за политики… собираме сојузници… и запомнете: 
Зборувајте, зборувајте, зборувајте!
Ви посакуваме среќа во залагањето во вашите земји!
Да останеме во контакт!

ИМАЈТЕ ГО НА ИМАЈТЕ ГО НА УУМ СЛЕМ СЛЕДДНОВО:НОВО:
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