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РЕЗИМЕ 

 

Пандемијата КОВИД-19 имаше и продолжува да има влијание врз животите на луѓето, на многу 

негативни начини. На глобално ниво, заклучно со 1 јуни 2021 година, имаше повеќе од 170 

милиони потврдени случаи на КОВИД-19, вклучувајќи и повеќе од 3,5 милиони смртни случаи, 

пријавени во СЗО. Во Северна Македонија, од 3 јануари 2020 до 31 мај 2021 година, имало 

155.272 потврдени случаи на КОВИД-19 (првиот регистриран на 26 февруари 2020 година) и 5.413 

смртни случаи. 

Иако младите не беа главната ризична група за заразување со вирусот, уште од почетокот на 

пандемијата, младите беа во првите борбени редови кога станува збор за примање сериозни 

напади од социјална, образовна и финансиска природа, а нивното физичко и ментално здравје 

јасно сноси највисок ризик. 

Може да се најдат неколку анализи за првичниот одговор на КОВИД-19 во Северна Македонија, 

но до денес не е направена крос-секторска проценка за ефектите на пандемијата врз младите. 

Тука се вклопува нашата студија. Ние нудиме крос-секторско истражување кое има за цел да 

разбере како младите во Северна Македонија се справуваат со пандемијата. Кои се механизмите 

за отпорност на младите? Кои се потребите, предизвиците и последиците со кои младите се 

соочуваат за време на пандемијата на КОВИД-19? Ќе се анализираат многу аспекти од животите 

на младите: образование, социјална и економска состојба, емоционално здравје, младинско 

учество, како и инклузија на маргинализирани групи. Дел од потпрашањата што ќе бидат 

опфатени се комуникацијата и социјализацијата на младите, нивната емпатија и солидарност со 

ранливите групи, нивниот активизам и волонтерство, родово базираното и семејното насилство, 

како и инклузијата на младите луѓе од руралните средини. Институционалниот одговор на 

пандемијата исто така е анализиран.  

Оваа крос-секторска анализа се потпира на четири различни методолошки алатки. 

Квалитативна анализа преку „деск истражување“, фокус-групи со 14 граѓански организации кои 

работат со млади или специфични групи од интерес за нашата студија, интервјуа со претставници 

од релевантни институции и емпириска анализа на податоците што доаѓаат од анкетата на 

национален примерок од 1.002 млади на возраст од 15 до 29 години.  

Меѓу другото, аргументираме дека младите оценуваат дека владините мерки се неефикасни, 

онлајн учењето е предизвик за учениците и студентите, како и за родителите, пандемијата има 

страшно негативно влијание врз рамнотежата на работата и домашните обврски на младите, 

особено за женските испитаници, и воопшто нивната економска состојба. Дополнително, ќе 

покажеме дека младите обично го поминуваат своето слободно време гледајќи телевизија и 

сурфајќи на интернет / во дружење, наместо да волонтираат и да учествуваат во граѓанскиот 

активизам. Го нагласуваме негативното влијание на кризата КОВИД-19 и врз менталното здравје. 

Здравствената криза значително го смени начинот на комуникација и координација помеѓу 

граѓанските организации и младите, додека Законот за млади е уште на своите почетоци, а 

институциите се борат да најдат водечка и координирана институција за младински прашања.  

 

Клучни зборови: млади, пандемија, КОВИД-19, Северна Македонија, владини економски 

мерки, граѓански организации, граѓанско учество, волонтирање, млади од ранливи 

категории. 
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„Дозволете ми да ви кажам некои други зборови кои се многу поважни и по кои повеќе 
може да се преземе нешто. Превенција. Подготвеност. Јавно здравје. Политичко 
водство. И пред сè, луѓето. Заедно сме во ова, да постапиме како што треба, со 
смиреност, и да ги заштитиме граѓаните на светот. Возможно е“. 

д-р Тедрос Аданом Гебрејесус 
Воведна реч на генералниот директор на СЗО 

на брифингот со медиумите за КОВИД-19 - 11 март, 2020 
година 

 
 
 

На 11 март, 2020 година, откако новиот 

коронавирус се прошири глобално од Вухан, Кина, 

Светската здравствена организација прогласи 

пандемија на КОВИД-19. На глобално ниво, 

заклучно со 1 јуни 2021 година, имаше повеќе од 

170 милиони потврдени случаи на КОВИД-19, 

вклучувајќи и повеќе од 3,5 милиони смртни 

случаи, пријавени во СЗО. Од 1 јуни 2021 година, 

дадени се скоро 1,6 милијарди дози на вакцини, а 

светот продолжува да се бори против ширењето на 

вирусот преку безбедносни мерки, локдаун мерки, 

ограничувања на патувањата и вакцинација. 

Во Северна Македонија, од 3 јануари 2020 до 31 

мај 2021 година, имало 155.272 потврдени случаи 

на КОВИД-19 (првиот регистриран на 26 февруари, 

2020 година) и 5.413 смртни случаи. Двата пика во 

бројот на инфекции и смртност во земјата беа во 

ноември 2020 година и март 2021 година. 

Ниту еден аспект од животот на Земјата не беше 

поштеден во годината на пандемијата на КОВИД-

19. Негативните последици од пандемијата, заедно 

со емоционалниот стрес како резултат на загубата 

на блиски луѓе, се многубројни. Се чини дека 

младите се соочија со сите овие негативни 

последици во поголема мера. Приватниот живот 

(семејство и пријатели), образованието, работата, 

комуникацијата, слободното време, активизмот, 

здравјето (ментално и физичко), политичкото 

опкружување, се некои од аспектите во кои беа 

погодени. Ниту еден општествен слој не беше имун 

на локдаун мерките, физичкото и социјалното 

дистанцирање, финансиските недостатоци и 

загубите на луѓе.   

Поради овие суштински превирања, се појавија 

неколку студии за првичниот одговор, неколку 

месеци по прогласувањето пандемија во Северна 

Македонија. „Брза проценка по пол: Влијанието на 

КОВИД-19 врз жените и мажите во Северна 

Македонија“ (Башевска, 2020) се осврна на многуте 

негативни последици на пандемијата за родова 

еднаквост, поради веројатноста за понатамошно 

продлабочување на постојните нееднаквости. Меѓу 

другите заклучоци, извештајот ја нагласува 

потребата за поспецифичен фокус на жените во 

владините мерки. Во извештајот на „Реактор“ за 

„Платена и неплатена работа, родово-базирана 

дискриминација и работнички права во време на 

КОВИД-19“ се додава дека на мерките на Владата 

им недостасува родова сензитивност при правење 

на проценката, што е посочено уште еднаш во 

студијата на „Реактор“ од декември 2020 година 

(Иванова, 2020). Петковска (2020) нуди 

квалитативна анализа за влијанието на владините 

мерки врз правата на работниците воопшто. Ново 

истражување за „Влијанието на кризата 

предизвикана од КОВИД-19 врз жените и жените 

Ромки од Република Северна Македонија“, исто 

така, беше објавено во април 2021 година. 

(Павловски, Антиќ, Фришчиќ, 2021) 

Истражувањето на национален примерок „КОВИД-

19 во Македонија. Една година стравови, 

очекувања и желби за враќање во ‘нормала’“ 

(Јаковлевска, Ивановска, Величковска), беше 

објавено во март 2021 година, за да се спореди 

промената на ставовите кон пандемијата од страна 

на македонската јавност во изминатата година. 

Извештајот за ова истражување на национален 
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примерок се занимава, меѓу другото, со онлајн 

образованието, менталното здравје, семејните 

односи, владините мерки итн. Во брифот за 

политики „Нееднаквост во време на корона. Ефекти 

од пандемијата на КОВИД-19 врз македонската 

економија“ (Јовановиќ, Јовановиќ, Митевски, 

Стојковски 2020), последиците се гледаат и од 

возрасна перспектива, вклучувајќи го и силниот 

негативен ефект што го имала пандемијата врз 

кариерите и економската благосостојба на 

младите.  

Група на граѓански организации, во април 2020 

година, го објавија извештајот „Перспектива: 

Млади во криза – Итни препораки за намалување 

на негативните ефекти од Ковид-19 кризата врз 

младите“, затоа што сметаат дека негативните 

последици од пандемијата кај младите ќе имаат 

долготраен ефект. Извештајот се занимава со 

невработеноста и економските последици, 

образованието, психосоцијалните и здравствените 

последици, како и младинското учество и 

волонтирање. Извештајот „Млади во криза 2.0“ 

беше објавен една година по појавата на 

пандемијата, исто така, со некои нови наоди и 

препораки. Ѓорѓиев и Барлаковски (2020) пишуваат 

за „Кризни обиди на високообразовните институции 

за дигитализација во академската 2019/2020 

година“.  

Од анализираната литература заклучуваме дека 

може да се најдат некои анализи за првичниот 

одговор на КОВИД-19 во Северна Македонија, но 

досега не е направена никаква крос-секторска 

проценка на последиците од пандемијата врз 

младите. Тука стапува на сцена нашата студија. 

Ние нудиме крос-секторско истражување кое има 

за цел да разбере како младите во Северна 

Македонија се справуваат со пандемијата. Кои се 

механизмите за отпорност на младите? Кои се 

потребите, предизвиците и последиците со кои 

младите се соочуваат за време на пандемијата на 

КОВИД-19? Ќе се анализираат многу аспекти од 

животите на младите: образование, социјална и 

економска состојба, емоционално здравје, 

младинско учество, како и инклузија на 

маргинализирани групи. Дел од потпрашањата што 

ќе бидат опфатени се комуникацијата и 

социјализацијата на младите, нивната емпатија и 

солидарност со ранливите групи, нивниот 

активизам и волонтерство, родово базираното и 

семејното насилство, како и инклузијата на 

младите луѓе од руралните средини. 

Институционалниот одговор на пандемијата исто 

така е ставен под лупа.  

Оваа крос-секторска анализа се потпира на четири 

различни методолошки алатки. Квалитативна 

анализа преку „деск истражување“, фокус-групи со 

граѓански организации кои работат со млади или со 

специфични групи од интерес за нашата студија, 

интервјуа со претставници од релевантни 

институции и емпириска анализа на податоците 

што доаѓаат од анкетата на национален примерок 

со млади луѓе на возраст од 15 до 29 години.  

Меѓу другото, аргументираме дека младите 

оценуваат дека владините мерки се неефикасни, 

онлајн учењето е предизвик за учениците и 

студентите, како и за родителите, пандемијата има 

страшно негативно влијание врз рамнотежата на 

работата и домашните обврски на младите, 

особено за женските испитаници, и воопшто врз 

нивната економска состојба. Дополнително, ќе 

покажеме дека младите обично го поминуваат 

своето слободно време гледајќи телевизија и 

сурфајќи на интернет / во дружење, наместо да 

волонтираат и да се вклучат во граѓанскиот 

активизам. Го нагласуваме негативното влијание 

на кризата КОВИД-19 и врз менталното здравје. 

Здравствената криза значително го смени начинот 

на комуникација и координација помеѓу граѓанските 

организации и младите, додека законот за млади е 

уште на своите почетоци, а институциите се борат 

да најдат водечка и координирана институција за 

младински прашања. 
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Во оваа студија применивме четири различни 

методи за собирање податоци: квалитативна деск 

анализа, интервјуа со претставници на релевантни 

државни институции, фокус-групи со граѓански 

организации и анкета со млади луѓе. 

Првиот метод беше „деск анализа“ во врска со 

релевантните и најновите документи за 

младинскиот сектор (изработени од владини, 

меѓународни и домашни невладини организации). 

Ова е за да се процени итната потреба во земјата 

за регулирање на државната поддршка за младите 

луѓе во Северна Македонија во нивниот постковид 

период за приспособување на пазарот на трудот, 

образованието и социјалната инклузија. Ние се 

фокусираме на четири типа на податоци. Прво, беа 

собрани и анализирани податоци за правната 

рамка што произлегува од пандемијата и мерките 

преземени за борба против негативните ефекти од 

пандемијата за младите (и воопшто за граѓаните на 

Северна Македонија). Второ, поставена е 

институционалната рамка во која се случуваат 

овие промени, заедно со одговорните институции. 

Трето, собрани се најновите студии за ефектите на 

пандемијата врз младите, па анализирани и 

користени како референци во нашата студија. 

Конечно, анализирана е работата на граѓанскиот 

сектор во врска со КОВИД-19 и младите и оваа 

основна проценка е искористена за изготвување 

прашалник за фокус-групите и исто така, некои 

информации се наведени во студијата. 

Вториот методолошки пристап беше 

спроведување на четири „онлајн фокус-групи“. 

Спроведовме фокус-групи со вкупно 14 

претставници од граѓански организации (ГО).I 

Главната цел за тоа е да можеме да ги разбереме 

општите потреби и предизвици со кои се соочуваат 

и ќе се соочуваат младите поради пандемијата, од 

младинските грасрут организации. Претставниците 

дискутираа на отворени прашања, со можност 

одредени прашања да содржат помошни одговори 

што послужија само како аниматори за дискусија, а 

не опција за конечен одговор. Изборот на 

релевантни невладини организации беше 

направен за време на фазата на деск анализа, и 

беше инклузивен не само за младинските граѓански 

организации, туку и за граѓанските организации кои 

работат со лица со попреченост, маргинализирани 

групи и малцинства (особено Роми). 

Третиот метод што го користевме е интервјуа со 

претставници од релевантни институции, 

спроведени за подобро разбирање на тоа како се 

проектираат и реализираат постојните мерки и како 

е оценето од властите дека овие мерки им 

помагаат на младите да ја пребродат пандемијата. 

Што друго може да се направи? Дали се планирани 

мерки за следниот период? Интервјуата беа 

спроведени онлајн во согласност со мерките и 

ограничувањата поради КОВИД-19. Колку овие 

мерки одговараат на реалните потреби и 

предизвици на младите? Неколку институции 

дадоа одговори во писмена форма, додека некои 

дополнително ни дадоа податоци за релевантни 

прашања дискутирани за време на интервјуата. 

Институциите вклучени во овие полуструктурирани 

интервјуа се: советникот на претседателот на 

Владата на Република Северна Македонија за 

млади и младински политики, Агенцијата за млади 

и спорт, Министерството за наука и образование, 

Националната агенција за европски образовни 

програми, Министерството за труд и социјална 

политика, Агенција за вработување, додека Бирото 

за развој на образованието и Министерството за 

здравство одговорија дека тие немаат компетенции 

за решавање младински прашања.  

Конечно, спроведена беше и онлајн анкета со 1.002 

млади луѓе на возраст од 15 до 29 години од 

Северна Македонија во април 2021 година, со цел 

да се соберат квантитативни податоци од младите 

за нивната отпорност, потреби и предизвици со кои 

се соочуваат за време на пандемијата. Овие 

податоци ни овозможуваат да разгледаме 

различни варијабли на фактори, како што се полот, 

образованието, работниот статус, специјалните 

потреби, живеењето во рурални области, 

етничката припадност итн. Поради пандемијата и 

должината на анкетата, прашалникот беше 

дистрибуиран и на македонски и на албански јазик, 

онлајн. Почетната алатка за дисеминација беше 

преку рекламирање на социјалните мрежи и со 

помош на граѓански организации кои работат со 

млади и маргинализирани групи.  

Сепак, земаме предвид дека има ограничувања во 

моќта на оваа анкета во целост да ја рефлектира 

ситуацијата на маргинализирани/ранливи 

категории, бидејќи нема доволно достапни 

официјални податоци за процентот што овие групи 
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го заземаат од вкупната популација (некои од овие 

ограничувања доаѓаат од законските одредби, 

според кои не е задолжителна регистрација на 

голем дел од овие категории). 

Демографските карактеристики на примерокот се 

презентирани во продолжение.  

За почеток, примерокот тесно ја одразува 

распределбата на населението низ осумте плански 

региони во Северна Македонија (според 

проценките на Државниот завод за статистика за 

населението) (графикон 1). Најголем дел од 

испитаниците (38 %) од примерокот се 

младинските гласови од Скопскиот Регион, што е 

нешто повисок процент од официјалната 

статистика, но веројатно ја одразува реалната 

слика, бидејќи има голем дел нерегистрирани лица 

кои живеат во главниот град. Најмалата пропорција 

(6,9 %) е од Југоисточниот Регион.  

 

 

Графикон 1. Регион на живеење  

 

 

 

Исто така, 15 % од примерокот претставува млади 

луѓе кои живеат во рурални области (графикон 2).II 

Примерокот вклучува 64 % женски и 36 % машки 

испитаници (графикон 3),III на возраст од 15 до 29 

години (графикон 4). Во однос на етничката 

припадност, 79 % од примерокот се етнички 

Македонци, 15 % етнички Албанци и 6 % се друго 

(помали етнички заедници) (графикон 5). За 82 % 

македонскиот е мајчин јазик, а за 15 % е албанскиот 

(графикон 6).
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Графикон 2. Место на живеење (рурално или урбано)                      Графикон 3. Пол      

  
 

 

Графикон 4. Возраст                                                   Графикон 5. Етничка припадност    

 

  
 

 

Повеќето од испитаниците течно зборуваат или 

активно користат еден јазик покрај нивниот мајчин 

јазик (35 %), а 33 % зборуваат два други јазици 

(графикон 7). Јазикот кој најмногу се зборува покрај 

нивниот мајчин јазик е англиски (85 %), па 

следуваат српски (41 %), хрватски (18 %) и 

германски (15 %) и македонски (14 %) (графикон 8).  

 

 

Рурална
15%

Урбана
85%

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ
(РУРАЛНА - УРБАНА СРЕДИНА)

Женски
64%

Машки
36%

ПОЛ

15-19
23%

20-24
38%

25-29
39%

ВОЗРАСТ

Македонец/Македонка
79%

Албанец/Албанка
15%

Друго
6%

ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ
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Графикон 6. Мајчин јазик                                                       Графикон 7. Број на јазици кои младите ги 

зборуваат течно, покрај нивниот мајчин јазик 

  
            

Речиси 52 % од испитаниците имаат завршено 

средно образование, додека 27 % имаат 

универзитетска диплома (графикон 9). Повеќето од 

испитаниците се во процес на образование или 

некоја стручна обука (40 %), 27 % се вработени со 

полно работно време, а 11 % се невработени 

млади луѓе кои активно бараат работа (графикон 

10).  

 

Графикон 8. Листа на јазици што ги користат младите освен нивниот мајчин јазик                Графион 9. 

Образование 
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0.6%

1.1%

15.1%

82.2%

Ромски

Друго

Српски

Босански

Турски

Албански

Македонски

Мајчин јазик

3.7%

35.3% 32.7%

19.1%

9.2%

Ниту
еден

1 2 3 Повеќе
од 4

Број на јазици кои ги зборуваат
младите надвор од мајчиниот

(сметајќи ги Српски, Босански и
Хрватски како еден)

0.4%
1.7%
2.2%
3.5%
3.9%
4.9%
5.3%

9.3%
9.7%
11.7%
13.9%
15.3%
18.3%

40.9%
84.5%

Ромски
Руски

Албански
Не зборувам друг јазик

Италијански
Друго

Француски
Турски

Шпански
Босански

Македонски
Германски

Хрватски
Српски

Англиски

Кој јазик течно го зборувате /активно го
користите надвор од мајчиниот? 

(Можни се повеќе одговори) 

0.6%

9.5%

11.1%

27.2%

51.6%

Доктор на науки

До основно и
основно

Магистер

Универзитетско

Средно
образование

Комплетирано
образование
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Графикон 10. Работен статус  

 

 

 

Најголем процент од испитаниците се 

идентификуваат како сингл (43 %) и друго (21 %), 

додека 13 % се во брак (графикон 11). Повеќето од 

нашите испитаници живеат во четиричлено 

семејство (33 %), 20 % во тричлено семејство и 

само 2,5 % во едночлено семејство (графикон 12).  
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3.2%

3.3%

3.7%

7.1%

10.6%

26.6%

40.0%

Повремено работам на едно или на
повеќе работни места

Имам договор за вработување со
половина работно време на
определено времетраење

Друго

Хонорарно работам и активно барам
работа

Немам работа и во моментов не
барам работа

Јас сум самовработен/а

Студирам/учам и работам

Немам работа, но активно барам
работа

Имам договор за вработување со
полно работно време

Сè уште учам/студирам или следам
професионална обука

Моментална професионална состојба
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Графикон 11. Брачен статус                                                   Графикон 12. Број на луѓе кои живеат во 

семејството  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

  

 

Конечно, 4,7 % од испитаниците живеат во 

семејства каде што има лице со телесен 

инвалидитет, додека 1,3 % од нив се лица со 

попреченост; 4,2 % од испитаниците се 

идентификуваат како ЛГБТИ+; 2,4 % живеат во 

семејства каде што има лице со нетипичен развој и 

0,8 % се лица со нетипичен развој, додека 1,3 % се 

самохрани родители (графикон 13).    

 

Графикон 13. Луѓе со попреченост, нетипичен развој, самохрани родители и ЛГБТИ+ 
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Јас се идентификувам како ЛГБТК+

Во моето домаќинство има лице со
физичка попреченост

Која од следниве изјави се однесува на Вашата
ситуација? ДА

0.3%

0.4%

10.3%

12.3%

12.8%

21.0%

43.0%

Разведен/а

Вдовец/вдовица
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Во брак
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Брачен статус

2.5%

10.5%

19.7%

32.7%

17.2% 17.5%
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повеќе

Колку луѓе живеат во Вашето
домаќинство, вклучувајќи Ве и Вас?



 

 
 

 

P
ag

e1
8

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ПОЛИТИЧКА 

РАМКА. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР 

НА ПОТРЕБИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО 

ПАНДЕМИЈА  
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Институционалната рамка што регулира различни 

аспекти на потребите на младите во Северна 

Македонија се состои од неколку клучни 

институции: Владата / владиниот советник за 

млади и спорт; Агенцијата за млади и спорт, 

Министерството за образование и наука, Бирото за 

развој на образованието, Министерството за труд 

и социјална политика, Агенцијата за услуги за 

вработување итн. 

Подолу (табела 1) нудиме преглед на 

надлежностите на одговорните институции: 

 

Табела 1. Институционална и политичка рамка  

Институционална и политичка рамка 

Институција Краток опис на институцијата / надлежности 

Влада / советник 

за млади и 

младински 

политики 

Владата на Северна Македонија е клучниот креатор на политики, одговорна за 

развој на политиката, реформите и мерките поврзани со младите. Нејзините 

заложби се поддржани со воведување советник за млади и младински политики 

во 2018 година чија улога е да учествува и да го координира спроведувањето на 

активностите поврзани со младите во име на Владата како: учество, организација 

и координирање настани, состаноци со млади, организации на граѓанското 

општество и други институции. Советникот исто така учествува во работни групи, 

дава мислења и подготвува материјали поврзани со младински прашања и 

иницијативи. 

Агенција за млади 

и спорт 

Покрај Владата, Агенцијата е главното тело одговорно за развој и 

имплементација на младинските политики. Агенцијата ја усвојува целокупната 

Национална стратегија за младиIV и е одговорна за нејзиното следење и 

спроведување. Дополнително, Агенцијата е одговорна за спроведување  анализи 

на младинскиот сектор и обезбедување информации поврзани со младите. 

Сепак, Агенцијата се фокусира главно на спортот и подобрувањето на спортската 

инфраструктура, додека младинскиот сектор е оставен настрана. 

Клуб за младински 

работи и 

политикиV 

Клубот е неформално тело во Собранието, составено од членови на сите 

парламентарни партии чија цел е исполнување на интересите на младите во 

земјата, во соработка со младински организации, неформални млади групи и 

млади членови на политичка партија. 

Министерството 

за образование и 

наука 

 

МОН е одговорно за активности поврзани со образованието и наставата од сите 

видови и на сите нивоа, организација, финансирање, развој и унапредување на 

наставата, образованието и науката. Министерството спроведува неколку 

проекти за подготовка на млади за вработување, рано напуштање на 

образованието, програми за образование на возрасни и вклучување ранливи 

групи во образованието. Покрај тоа, МОН исто така спроведува програми за 

менторство на младите Роми и вклучување на младите со попреченост во 

редовното образование. 

Бирото за развој 

на образованието 

 

Бирото е раководно тело во рамките на Министерството за образование и наука 

кое врши професионални активности од значење за развој и унапредување на 

воспитанието и образованието. Активноста на Бирото вклучува компоненти кои 

ја одредуваат целта и содржината на воспитно-образовната работа во областа 

на предучилишно, основно, средно училиште, средно стручно и постсредно 
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образование, образование на деца со посебни образовни потреби, образование 

за возрасни, домови, како и што се однесува до образованието на децата и 

граѓаните на Република Северна Македонија во странство за изучување на 

мајчиниот јазик и култура. Во време на здравствена криза поврзана со КОВИД-

19, Бирото подготви неколку документи / упатства за реализација на образовниот 

процес на далечина / електронски.VI 

Националната 

агенција за 

европски 

образовни 

програми и 

мобилност 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е јавна 

институција која работи на промоција и имплементација на европски програми од 

областа на образование, обука, млади и спорт. Со имплементација на овие 

програми, Агенцијата придонесува за развој на заедницата како општество 

засновано на напредно знаење, со одржлив економски развој, повеќе и подобри 

работни места и поголема социјална кохезија, истовремено обезбедува заштита 

на животната средина за идните генерации и особено размена, соработка и 

мобилност во областа на образованието и обуката. 

Министерството 

за труд и 

социјална 

политика 

МТСП е централната институција одговорна за невработените лица. Во рамките 

на Министерството, Секторот за труд и вработување е одговорен за подготовка 

на стратегии, планирање и спроведување на Законот за работни односи и на 

политиките за вработување. Во рамките на овој сектор, постои посебна единица 

за пазарот на трудот која е одговорна за планирање, следење и евалуација на 

политиката за вработување и националниот акциски план, анализа на трендовите 

на пазарот на трудот, особено во однос на групите со ризик од исклучување од 

пазарот на трудот како и следење и проценка на активните политики на пазарот 

на трудот. 

Агенцијата за 

вработување 

Агенцијата за вработување е одговорна за собирање и споделување 

информации за пазарот на трудот, советување за вработување и развој на 

кариера, објавување можности за работа и комуникација со активни баратели на 

работа како и спроведување пасивни и активни програми на пазарот на трудот. 

Агенцијата исто така е вклучена во креирање и спроведување стратегии, акции и 

оперативни планови. 

Фондот за 

иновации и 

технолошки развој 

ФИТР поддржува преку кофинансирање и финансирање иновативни микро, мали 

и средни претпријатија. Таа е насочена кон таленти на младите, обезбедува 

менторство за претприемништво и дава грантови за иновации и бизниси. Во 

септември 2018 година, ФИТР потпиша договори за финансиска поддршка за 

отворање на три деловни акцелератори за стартап компании основани од млади 

претприемачи и иноватори. 

Министерството 

за здравство 

 

Министерството за здравство е централна институција одговорна за здравствена 

заштита на населението, организација и развој на здравствени услуги и следење 

на здравствената состојба. Меѓу другите стратешки документи, Министерството 

ја усвојува Националната стратегија за унапредување на менталното здравје 

(2018 - 2025). 

Локални 

младински совети 

/ офицери за 

Законот за учество на младите предвидува формирање младински совети во рок 

од една година од донесување на законот и службеници за млади во секоја 
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млади во секоја 

општина 

општина во земјата. Сепак, до крајот на 2020 година, само 12 општини имаат 

активни младински совети и само 17 имаат назначено службеник за млади. 

Советодавно тело 

за млади 

Законот за учество на младите предвидува и формирање на национално 

советодавно тело за млади кое ќе се состои од институции и млади. Понатаму, 

не е формирано национално собрание на млади кое треба да назначи и да избере 

претставници кои ќе учествуваат во тоа советодавно тело. 

Клучни наоди за предизвиците со кои се 

соочуваат институциите во решавањето на 

проблемите со младите: квалитативна анализа 

на интервјуата со засегнатите страни 

За целите на истражувањето, претставници од 

осум државни институции беа интервјуирани во 

април и мај 2021 година.VII За да добиеме повеќе 

увид во работата и практиките на институциите и 

како ги третираат младинските прашања, беа 

користени полуструктурирани прашалници. Имајќи 

ја предвид законодавната рамка и интервјуата со 

претставниците, Агенцијата за млади и спорт, како 

и владиниот советник за млади и спорт се / треба 

да бидат главни точки за решавање на 

младинските прашања воопшто, додека 

институциите како што се Министерството за 

образование, Министерството за труд и социјална 

политика и Агенцијата за вработување имаат 

специјализирани пристапи односно се насочени 

кон различни младински проблеми.  

 

Правната и политичката рамка која се 

однесува на позициите и на предизвиците со 

кои се соочуваат младите 

При анализата на законодавството за млади, 

фокусот е ставен на идентификување на 

најбитните закони кои ја регулираат оваа област, 

како и на најновите и најрелевантни стратегии и 

акциони планови.  

На прашањето „Дали сметате дека постојната 

законска рамка доволно ги штити и гарантира 

правата на младите и доследно се спроведува“, 

претставниците не сакаа да дадат директен 

одговор, имајќи предвид дека законите кои ги 

регулираат младинските прашања и позиции се 

релативно нови.  Сепак тие укажуваат на важноста 

на носењето и спроведувањето на Законот за 

младинско учество и младински политики, 

Младинската гаранција и Законот за студентски 

стандард. На прашањето „На кој начин Вашата 

институција ги креира политиките“ претставниците 

на институциите споделија дека новите измени во 

законодавството и политиките се базираат на 

студии, истражувања и отворен дијалог со сите 

засегнати страни. Во однос на прибирање 

податоци, претставниците на институциите главно 

добиваат податоци од Државниот завод за 

статистика, Агенцијата за вработување, 

меѓународни извештаи, студии на ГО. Подолу 

нудиме краток опис на законската рамка, како и 

статистички податоци. 

Закон за младинско учество и младински 

политики е нов закон за млади донесен на 

почетокот на 2020 година и прв од 1991 година. 

Законот во моментов е основен и единствен закон 

кој се фокусира на младински теми и главно ги 

регулира младинската организација и учеството во 

донесувањето одлуки . На прашањето „Дали 

сметате дека новиот Закон за младинско 

учество и младински политики доволно ги 

заштитува и гарантира правата на младите и 

доследно се спроведува“, интервјуираните 

претставници изјавија дека се задоволни од 

усвојувањето на овој закон, но сепак се соочуваат 

со проблеми со некои аспекти на имплементација, 

заради политичката нестабилност и глобалната 

пандемија. Поради тоа, многу од одредбите се 

уште не се спроведени и можеби се нереални за 

спроведување во наредниот период, а некои од нив 

се во почетна фаза. Според интервјуираните 

претставници, може да се очекува назначувањето 

на службеници за млади да биде завршено во јуни 

од страна на сите институции и многу наскоро да 

бидат формирани локалните младински совети. Не 

е реално да се очекува распределување буџетски 

средства како што е предвидено со законот 
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односно освојување на најмалку 0,3 % од вкупниот 

државен буџет и 0,1 % од буџетите на локалните 

општини за младински прашања. Покрај тоа, овој 

закон предвидува создавање истражувачки центар 

во рамките на Агенцијата за млади и спорт. Овој 

центар не е формиран, а од спроведените 

интервјуа може да се заклучи дека процедурите се 

во застој, главно поради изборите и ситуацијата 

Ковид-19. Иако овој истражувачки центар не е 

основан, правната основа постои и претставува 

значаен чекор напред за разбирањето на 

младинските трендови во иднина и надминување 

на предизвиците со недостаток на релевантни 

податоци за млади. 

Законот за практиканство е донесен во мај 2019 

година и според овој закон, практикант е лице до 34 

години ангажирано за период до 6 месеци. 

Условите се дефинирани со договор и меѓу другите 

предвидени работи, важно е да се издвои дека 

работодавачот е должен да назначи ментор за 

практикантот, да го утврди надоместокот во 

согласност со законот и да издаде потврда за 

спроведената пракса. До 31.3.2021 година, 41 

работодавци пријавиле вкупно 58 практикант(к)и во 

Агенцијата за вработување. Покрај тоа, во рамките 

на програмата за практиканство која ја спроведува 

Агенцијата за вработување, 859 од 945 

практикант(к)и што аплицирале се до 29 години, 

додека пак во рамките на Програмата за обука кај 

познати работодавци - 23 од 48 невработени кои 

аплицирале се до 29 години. 

Законот за волонтирање е донесен во 2007 

година и во законот нема ограничување во однос 

на тоа кој може да биде волонтер и организатор на 

волонтерска работа. Условите за волонтирање се 

дефинирани со закон и договор. Тројца 

претставници на интервјуираните институции 

споделија дека нивната институција вклучувала 

практиканти / волонтери во нивната работа, но не 

редовно. За разлика од претходно, за време на 

пандемијата има промени во начинот на 

спроведување на волонтерството во институциите, 

а особено се потенцира преземањето 

одговорности, предизвици во координација и 

учење на работно место имајќи предвид дека 

имало периоди кога администрацијата работела од 

дома. Дополнително, беше споменато дека со 

програмата Дуално стручно образование и обука, 

многу средношколци биле вклучени во работата на 

познати и успешни компании и успеаја да развијат 

висококвалитетни и практични вештини што се 

бараат на пазарот на трудот.VIII 

Во септември 2020 година, Собранието ги одобри 

измените и дополнувањата на законите за 

основно и средно образование, кои 

обезбедуваат непречена организација на 

наставата во земјата и во кризни случаи, како што 

е случајот со пандемијата Ковид-19. Законските 

измени, за прв пат во земјата, предвидуваат 

исклучоци од редовниот образовен процес во 

неколку случаи: во услови кога има криза, 

епидемија, односно пандемија, пожари, поплави 

или други големи природни катастрофи. 

Законските измени прават исклучоци во врска со 

почетокот и крајот на учебната година за време на 

вонредни околности, така што учебната година 

може да започне и да заврши во време различно 

од времето кога обично започнува учебната 

година, за што ќе одлучува Владата. Во вонредни 

услови, со овие законски измени, наставата во 

основното и средното училиште ќе може да се 

организира со физичко присуство на учениците, 

или на далечина со употреба на средства за 

електронска комуникација. Според измените и 

дополнувањата на законите, организацијата на 

часови со физичко присуство на ученици ќе биде 

можна само доколку се исполнат критериумите и 

условите во согласност со протоколите и планот за 

настава за основните и средните училишта, усвоен 

од Владата. Со измените и дополнувањата на 

двата закона се предвидува наставата да трае 

помалку од 40 минути, за поголема заштита на 

учениците кои ќе следат настава со физичко 

присуство. Законските измени овозможуваат и 

намалување на наставните денови во учебната 

година од 180 на најмалку 100. 

Законот за младински додаток е нова мерка 

воведена во 2020 година како одговор на ефектите 

од Ковид-19 врз вработувањето на младите. Покрај 

тоа, тој беше воведен за да се стимулира 

запишувањето во средните стручни училишта и да 

се поттикне вработувањето по дипломирањето; а 
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се појави и потреба за законско регулирање на 

мерката за обезбедување додаток на млади луѓе 

до 23 години кои ќе бидат вработени или се 

вработени главно во производствени области. Со 

оваа мерка во март 2021 година беа опфатени 

3.519 млади кои добија по 3.000 МКД и за тоа беа 

алоцирани повеќе од 11 милиони МКД.IX 

Законот за студентски стандард регулира 

воспоставување, организација, функционирање, 

управување со студентски стандард, домови и 

студентски стипендии. Според податоците добиени 

од интервјуираните претставници на институции во 

подготовка е нов закон  за младински стандард, 

чија цел е да ги обедини и регулира сите области 

од основно, средно до универзитетско 

образование. Подготовката на овој закон се 

одложи поради изборите и ограничувањата на 

пандемијата Ковид-19. 

Законот за вработување на инвалидни лица е 

единствениот закон што се однесува на потребите 

за вработување на лица со попреченост. Но, 

законот предвидува сеопфатен пристап кон лицата 

со попреченост и не нуди посебен третман за 

младите. 

Националната стратегија за млади (2016 - 2025) 

ги поставува основните принципи и насоки кои ќе 

им овозможат на младите да ги остваруваат своите 

права, потреби и интереси. Стратегијата е 

креирана следејќи ги меѓународните стандарди и 

упатства и опфаќа 9 области релевантни за 

младите (младинско учество, младинско 

информирање, локална младинска работа, 

образование, вработување и поддршка пред 

вработување, култура, спорт, здравје и квалитет на 

живот) и претставува солидна основа за Владата и 

за другите институции во однос на водење 

политики и остварување на посакуваните 

резултати. Сепак, Стратегијата не се спроведува 

уште од 2016 година и не е функционална. Иако 

формално се осврнува на повеќето проблеми со 

кои се соочуваат младите, стратегијата и акциските 

планови не се ревидирани суштински откако се 

креирани. Имено, Акциониот план што одговара на 

Националната стратегија за млади е усвоен само 

еднаш во период од две години и имајќи предвид 

дека не постои одговорна институција за 

мониторинг и проценка на спроведувањето на 

Стратегијата и буџет за неа, имплементацијата е 

оставена на граѓанските организации и на нивните 

капацитети. Иако креирањето на Стратегијата 

беше клучно, истата треба темелно да се ревидира 

соодветно и континуирано, имајќи ја предвид 

брзата промена и природата на младинските 

трендови. Сепак, од спроведените интервјуа може 

да се заклучи дека сè уште нема институционална 

волја за усвојување акциони планови или 

ревидирање на постојната стратегија.X 

Сеопфатната стратегија за образование за 2018 

- 2025 година и придружните активности ги 

утврдуваат клучните активности што треба да се 

преземат во следните години за подобрување на 

наставата и учењето. Приоритетите вклучуваат 

развој на настава насочена кон студенти, мерење 

на учењето според резултатите (наместо да се 

фокусираат исклучиво на стекнување знаење) и 

воведување национална проценка. Владата, исто 

така, има за цел да ги реформира наставните 

програми за да го направи учењето порелевантно 

за пазарот на трудот (МОН, 2018) Сепак, 

стратешките документи не утврдуваат никакви 

специфични цели. Постои забележително отсуство 

на цели за подигнување на резултатите од 

учењето, и покрај ниските перформанси на земјата 

во меѓународните проценки на студентите. 

Стратегијата исто така нема план за 

имплементација или дефиниран процес за 

следење на напредокот. 

Концепцијата за развој на систем за далечинско 

образование во основните и средните 

училишта XI беше усвоена на 21 јули 2020 година 

од Министерството за образование и наука. Овој 

документ дава насоки за воспоставување систем за 

учење на далечина во основните и средните 

училишта во земјата, во однос на образовните 

политики, организација и имплементација на учење 

на далечина и претставува основа за 

воспоставување национална платформа за учење 

на далечина и нејзина примена на национално 

ниво. Концепцијата содржи упатства во трите 

клучни области во кои ќе се развива системот: 

образовни политики, техничка поддршка / 

образовна технологија и педагогија. 
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Стратегијата за Ромите (2014 - 2020) предвидува 

конкретни мерки за подобрување на 

вработувањето меѓу Ромите преку упатства за 

вработување Роми во специфични сектори: 

вработување, образование, домаќинство, 

здравство и култура. 

Акциониот план за вработување на млади 2016 

- 2020 нуди поконкретен план за вработување 

млади заснован на целите на Националната 

стратегија за млади. Крајната цел на Акциониот 

план е да промовираат повеќе и подобри работни 

места за младите. Специфичните цели на 

Акциониот план главно се фокусираат на 

областите кои се клучни за промовирање на 

вработувањето кај младите: Подобрување на 

усогласувањето на понудата на вештини со 

барањата на пазарот на трудот; Промоција на 

создавање работни места водени од приватниот 

сектор; Олеснување на транзицијата на младите во 

светот на работата. Една од главните цели на 

Акциониот план е да се зголеми бројот на млади 

кои се на работни места што одговараат на нивните 

квалификации, всушност во Планот се вели дека до 

2020 година најмалку 85 % од младите ќе работат 

на места што одговараат на нивните квалификации 

за разлика од 64,8 % во 2014 година. Плановите се 

фокусираат и на тоа дека најмалку 10 % од 

младите со средно образование и најмалку 5 % од 

оние со основно образование да следат курсеви за 

развој на вештини. Ова се само неколку од целите 

предвидени во Акциониот план, кој исто така се 

фокусира на вработување млади, наведувајќи дека 

се очекува вработување на најмалку 20 % од 

вработените преку владини шеми да бидат млади 

до 29 години. Според статистичките податоци 

добиени од Агенцијата за вработување, од 145.327 

невработени лица, 22,5 % (32.755) се до 29 години, 

од кои 230 се лица со попреченост. Покрај тоа, од 

регистрирани 58.334 пасивни невработени лица, 

16,4% (9.561) се до 29 години. Во првиот квартал 

од 2021 година, со гаранцијата за млади се 

вклучени 5.886 невработени млади лица (2.936 

жени) и од нив 1.149 најдоа работа. 
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Владини економски мерки за надминување на 

негативните ефекти од пандемијата                               

Контекст и истражувачко прашање 

 

Владата на Република Северна Македонија, до 31 

мај 2021, на својата веб-страница објавила 106 

мерки за справување со негативните последици од 

пандемијата,XII а дополнително, нуди и 

информации за статусот на нивна реализација.XIII 

Во извештајот на Хелсиншки комитет, Петковска 

(2020) заклучува  дека ниту еден од донесените 

пакети економски мерки не ги рефлектирал 

потребите на работниците ниту пак овозможил 

заштита на работничките права од злоупотреба 

при нивната имплементација. Наместо со 

државната финансиска поддршка за справување 

со кризата предизвикана од Ковид-19 да се 

зачуваат работните места на работниците, 

работодавачите незаконски профитирале на 

нивниот грб. Од пријавите во Хелсиншкиот комитет 

од март до јуни 2020, знаеме дека за 912 работници 

во овој период им била намалена или воопшто не 

им била исплатена платата. Дополнително, 1.022 

работници се соочиле со прекршување на 

владините мерки за ослободување работници. На 

овој начин, мерките придонесе кон 

продлабочување на нееднаквостите меѓу 

работниците и работодавачите. И покрај тоа што 

дел од барањата на граѓанските организации и 

синдикатите биле земени предвид, Петковска 

(2020) аргументира дека гледано во целина, 

работниците не биле вклучени во процесите на 

носење одлуки и мерки за справување со кризата. 

Граѓаните пак, во април 2021, владините економски 

мерки ги оцениле со 2,3 (на скала од 1 до 5, каде 5 

е најдобро), (Јаковлевска, Ивановска, Величковска 

2021), што е за 0,4 помалку од средната оценка која 

мерките ја добиле во јуни 2020 година (оценети со 

2,7) Во „Млади во криза 2.0“ се заклучува дека 

пристапот на Владата на почетокот на кризата се 

движел во насока на „чадор политики“ каде сите 

сектори, работни места и дополнителни мерки 

биле сместувани под капата на единствени мерки, 

што ги ставило во втор план специфичните услови 

во кои младите работници дејствуваат, како и 

долгорочно невработените млади.  Затоа, ќе ги 

разгледаме информациите, употребата и 

задоволството на младите од овие мерки. 

Одговорите ќе бидат анализирани и прикажани по 

пол, возраст и местото на живеење за подобро 

разбирање на трендовите меѓу различните 

категории во рамките на целната група - млади. 

 

Наоди 

На прашањето „Како вашата институција 

одговори на предизвиците на пандемијата во 

врска со младите?“, интервјуираните 

претставници главно го спомнаа усвојувањето на 6-

те економски пакети и особено посочија на 

ваучерите за едукација во ИТ-секторот во износ од 

30.000 мкд (47.524.080 мкд), ваучери (3.000 до 

6.000 мкд) за покривање на дел од 

универзитетското  учество (досега потрошени 

околу 5,8 милиони мкд), како и финансиска 

поддршка за покривање минимална месечна плата 

како најчесто користени мерки за млади. Иако овие 

пакети се општи и не се наменети исклучиво за 

млади, го опфаќаат целото население, сепак во 

секој пакет има економска мерка насочена кон 

младите. Од друга страна, претставничката од 

Министерството за образование и наука укажа на 

тоа дека освен со економски тешкотии, младите се 

соочуваат со големи тешкотии во наставниот и 

образовниот процес и тие се обидуваат да ги 

минимизираат несаканите ефекти преку 

обезбедување вклученост на студентите во онлајн 

образование т.е. тие подготвија бројни протоколи 

за онлајн наставаXIV и практична настава со 

физичко присуство во средните стручни училишта, 

организираа донации на компјутери / таблети од 

приватни компании, поединци, хуманитарни 

организации, како и од локалните општини за 

ранливи категории на млади со цел да може да ја 

следат наставата. Покрај тоа не се направени 

измени и дополнувања на договорите на 

студентите кои имаат стипендија за студирање во 

странство, а дополнително претставникот од 

Националната агенција за европска образовна 
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програма и мобилност сподели дека поради 

пандемијата го продолжиле периодот на 

спроведување на грантот и за прв пат овозможиле 

активности да се спроведуваат електронски без 

физичко присуство. 

На прашањето „Дали вашата институција 

подготвува / усвојува посебни програми за млади 

од ранливи групи“, претставниците беа во можност 

да ги идентификуваат само Стратегијата за Роми, 

Програмата за едно општество и Законот за 

вработување на инвалидни лица. Сепак, тие ни го 

привлекоа вниманието со споделување 

информација за постоење можност за 

стипендирање на маргинализирана младина, како 

што се Ромите и програмите за образование за 

возрасни, кои се нудат преку Центарот за 

образование на возрасни, и двете имаат за цел да 

вклучат исклучена младина во образовниот 

процес. 

На прашањето „Дали сметате дека средствата 

од буџетот наменети за млади се доволни за 

квалитетни мерки и политики за младите 

(вклучително и политики за справување со 

пандемија)“, претставниците се согласија дека 

средствата се зголемени и доволно во дадените 

околности. Сепак, реалноста покажува дека 

локалните општини не одвојуваат доволно 

средства (0,1 %) за младински прашања и на 

национално ниво, иако износот е над 50 милиони 

евра (што е повеќе од 0,3 %), со него се опфатени 

сите трансфери наменети за млади луѓе, 

вклучувајќи ги и средствата за младинско 

организирање и политики. Во исто време, 

Агенцијата за млади и спорт одвоила само 320 

илјади евра за млади, што е најниска сума во 

последните пет години. 

Во однос на соработката, повеќето претставници 

на институциите изјавија дека соработката помеѓу 

институциите е подобра и подоследна, сепак има 

секогаш простор за подобрување. Кога станува 

збор за соработка со ГО, тие исто така изразуваат 

задоволство и споменаа различни видови на 

соработка: редовни состаноци, присуство / 

организирање заеднички конференции, дебати и 

размена на податоци и искуство. На пример, 

претставникот од МТСП спомена вклученост на 

младинска организација во спроведувањето на 

Гаранцијата за млади, додека советникот за млади 

и спорт спомена дека шест граѓански организации, 

коморите и другите актуелни актери се вклучени во 

процесот на креирање политики и во процесот на 

подготовка на економските пакети. 

 

Мислење на младите за владините мерки / 

наодите од фокус-групите и анкетата 

Општиот став на граѓанските организации, 

вклучени во фокус-групите, за начинот на кој 

институциите ги градеа економските мерки за 

справување со пандемијата и нивната ефикасност, 

е, пред сѐ, дека младите како група не се 

идентификувани, ни пред криза, ни за време на 

криза, ни по криза. Три од организациите биле 

консултирани и/или вклучени во процесот на 

подготовка на економските мерки за млади.XV 

Останатите се изјаснија дека генерално биле 

запознаени со мерките како ГО, но дека не биле 

консултирани од Владата. 

Генералното мислење е дека мерките не ги 

опфатиле сите млади и не на ист начин, дека не 

биле доволно промовирани и дека се носеле преку 

ноќ. Дополнително ГО сметаат дека мерките не ги 

таргетирале доволно добро оние млади на кои 

навистина им била потребна помошта и дека не се 

презеле некои позначајни мерки што ќе нудат излез 

од пандемијата на долг рок, бидејќи ова биле 

еднократни финансиски поддршки кои голем дел 

од младите и не ги искористиле. Мал број сметаат 

дека мерките биле супер на хартија, но не биле 

имплементирани како што треба и дека можеби дел 

биле соодветни, но сѐ уште недостигала поддршка 

за младите. 

МОФ и Универзитетското студентско собрание при 

УКИМ честопати реагирале за тоа дека голем број 

од младите за кои се наменети мерките, особено 

оние кои се во средно и високо образование, не 

стигнувале до нив како такви; се соочиле со 

некаква техничка попреченост или немале 

информации. По реакциите на младите, Владата и 

МОН реагирале и повторно била пуштена мерката, 

биле обезбедени образовни ваучери за млади и 

биле ослободени од партиципација голем дел од 

младите. 
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Неколку ГО нагласуваат дека економските мерки 

не ги опфаќале сите млади - или ги опфаќале 

младите што се во високо образование 

(олеснување за партиципација) или младите во 

средно за да може да им се овозможи финансиско 

олеснување. Две организации нагласуваат дека 

мерката ваучери за дообука во ИТ-сектор, 

опфаќала само 50 % од сумата што ја бараат ИТ-

школите, што не е помош за млад невработен 

човек кој не може да си ја овозможи таа обука ни со 

половична цена. „Она што навистина требаше да 

биде направено во средното образование каде 

требаше на младите да им се понудат ваучери за 

да купат интернет или електронско помагало за да 

ја следат наставата, таква мерка не видовме“, 

изјавува еден претставник на ГО. „Мислам дека во 

поддршката на индивидуалци, институциите 

целосно потфрлија“, смета друга претставничка на 

ГО.  

Иако генерално забележале активност кај 

институциите, ГО не можат да издвојат конкретно 

која била таа институција што најдобро се 

справила / се справува со пандемијата. Тие 

наведуваат дека сите институции можеле да 

направат повеќе напори кон реализација на истото, 

посебно високообразовните институции, како и 

Министерството за здравство. Една претставничка 

на ГО смета дека Фонд за иновации поддржува 

многу млади на национално ниво, исто и „Општина 

Прилеп, која издвојува некои средства за 

организациите, дава маски и заштитни 

средства за граѓаните, можеби локалните 

институции кои директно работат со 

граѓаните... центрите за социјална работа“. 

„Во процесот на недостаток на 

децентрализација кој е веќе долго време 

присутен, и во насочувањето на ингеренциите на 

централната власт на локално ниво, поврзани со 

социјалната заштита, во недостаток на тоа, 

можеби владините ангажмани беа погласни или 

поактивни во целава оваа мината година. Не 

зборувам за буџетите или за програмските 

активности, мислам баш на ковид-периодот, 

каде што сѐ тоа недостигаше“, е уште едно 

мислење од активистите во граѓанскиот сектор. 

Податоците добиени од истражувањето со млади 

покажуваат дека младите се запознаени со 

мерките на Владата, т.е. 23 % сметаат дека се 

многу добро информирани, 57 % се малку добро 

информирани, а само 20 % сметаат дека воопшто 

не се информирани во врска со овие мерки 

(графикон 14). 

 

 

Графикон 14. Степен на  информираност за 

пакетите на Владата со економски мерки за 

справување со пандемијата 
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Од друга страна, одговорите на младите 

покажуваат дека најкористена мерка е мерката 

„Домашна платежна картичка од 3.000 МКД, (30 % 

од испитаниците) која ги опфаќаше сите вработени 

со нето-плата помала од 15.000 МКД кои немаат 

други приходи, потоа е мерката „Ваучер од 6.000 

МКД за домашен туризам“, користена од 12,7 %, па 

„Платежна картичка во износ од 6.000 МКД од 

четвртиот пакет мерки, за млади на возраст од 16 

до 29 години кои не биле опфатени со претходните 

мерки“, од 10,1 % од сите испитаници (табела 2). 

 

Табела 2. Искористеност на владините мерки / пакети. 

 

На која од следниве мерки сте биле корисник?  

(Можни се повеќе одговори.) 
ДА 

На ниту една од овие мерки 47,9 % 

Домашна платежна картичка од 3.000 МКД (Оваа мерка ги опфаќаше сите вработени со 

нето-плата помала од 15.000 МКД кои немаат други приходи) 
30,1 % 

Ваучер од 6.000 МКД за домашен туризам 12,7 % 

Платежна картичка во износ од 6.000 МКД од четвртиот пакет мерки, за млади на 

возраст од 16 до 29 години кои не биле опфатени со претходните мерки 
10,1 % 

Финансиска поддршка до 6.000 МКД за млади за кофинансирање за обуки или за 

партиципација на универзитет или за сместување во студентски домови 
4,2 % 

Минимална плата за месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за 

култура за независни уметници 
4,1 % 

Месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните кои останале без работа поради 

кризата, во износ од 50 % од просечната плата на работникот 
3,4 % 

Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за невработени пасивни баратели на работа 3,4 % 

Надоместок од 7.000 МКД по домаќинство за лица без вработување или лица кои биле 

дел од неформалната економија 
2,4 % 

Ваучер од 30.000 МКД за кофинансирање обуки, тренинзи за вештини и знаења од 

информатичка технологија кои ќе им овозможат брзо вработување  
1,5 % 

Паричен надоместок за граѓаните кои останаа без работа од 11 март до 30 април 1,4 % 

Минимална бруто-плата во износ од 21.776 МКД за месеците октомври, ноември и 

декември 2020 година за регистрираните туристички водичи 
1,3 % 

Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за самохрани родители 0,6 % 

Финансиска поддршка за Роми претприемачи преку креирање „Мечинг фонд за 

претприемништво за Роми“ 
0,3 % 

Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за самостојните уметници, филмски 

работници, културни работници и естрадни уметници  
0,1 % 

Скоро 48 % од испитаниците не искористиле ниту 

една мерка на Владата, од кои помеѓу мажите во 

поголем број (52 %) за разлика од жените (каде 45 

% не искористиле ниту една мерка) (графикон 15). 

Во однос на бројот на искористени мерки на 

младите по човек, 37 % искористиле само една, 1 

% две, а 5 % искористиле три или повеќе мерки. 

(графикон 15)  
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Графикон 15. Број на владини мерки искористени по пол            

 
 

Графикон 16. Неискористеност на мерките по возраст 

 
  

Дополнително, од графикон 16 може да видиме 

дека неискористеноста на мерките е највисока кај 

највозрасните (група 25 - 29), па кај најмладите (15 

- 19). Така, дури 58 % од младите на возраст од 25 

до 29 години не искористиле ниту една мерка од 

владините економски пакети за справување со 

пандемијата. Половина од испитаниците ги 

оценуваат овие мерки како неефикасни, 36 % како 

донекаде ефикасни а 3 % како ефикасни (графикон 

17). Од тие на кои се однесувале одредени мерки, 

а не успеале да ги искористат 20 % понеле некаква 

жалба (графикон 18).  
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Графикон 17. Оценка на ефикасност на мерките 

на Владата за справување со последиците од 

пандемијата 

 

 

 

 

Графикон 18. Жалба за недобиена  финансиска 

помош за мерка која се однесува на младите 
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Контекст и истражувачки прашања  

Кога беше прогласена пандемијата, образованието 

се појави како еден од непосредните и најголемите 

предизвици со кои светот требаше да се справи. 

Пандемијата КОВИД-19 создаде најголемо 

нарушување на образовните системи во 

историјата, зафаќајќи ги скоро сите ученици и 

студенти во земјата. Затворањето на училишта и 

други простори за учење има влијание врз 

населението. Тоа влијаеше не само на учениците и 

студентите, туку и на семејствата, институциите и 

целото општество. Дополнително, физичката 

дистанца од училницата (во Северна Македонија 

почна на 10 март, 2020) бараше нови технологии и 

опрема, надзор од родителите и учење нови 

наставни методи. Учениците ја изгубија 

мотивацијата; родителите (особено мајките) се 

соочуваа со зголемен обем на работа бидејќи 

остануваа дома за да им помагаат на децата со 

училишните обврски; некои семејства беа соочени 

со опасност да изгубат работа заради потребата да 

се грижат за своите деца; некои семејства се 

соочија со предизвици да ја обезбедат потребната 

опрема за онлајн образование. 

На почетокот на пандемијата, повеќето од луѓето 

се согласија дека учењето треба да се одвива 

онлајн, односно 65 % од населението не се 

согласило дека училиштата треба повторно да се 

отворат (Михајловска, Ивановска, Кржаловски, 

2020 година). Оваа позиција беше поизразена кај 

испитаниците од урбани области. Во летото 2020 

година, повеќе од половина од наставниците 

сметаа дека се зголеми бројот на ученици / 

студенти кои имаат некои тешкотии со наставната 

програма, а 77 % од наставниците пријавија 

тешкотии да останат во контакт со нивните 

ученици, во одреден период од учењето од дома. 

(Реактор - истражување во акција, 2020) Истиот 

извештај содржи заклучоци дека на повеќето 

наставници им била потребна дополнителна обука 

за користење на новата образовна технологија. 

Средношколците имаа тешкотии да се мотивираат 

и сериозно да го сфатат училиштето, а многумина 

имаа помош и од други ученици и од родителите, 

што го направи оценувањето донекаде нефер. 

Беше тешко да се води евиденција за присуство на 

часови, бидејќи учениците беа само присутни преку 

нивните електронски уреди, но всушност не го 

следеа часот. Конечно, повеќето наставници во 

основните училишта претпочитаа настава во 

училница во учебната 2020/2021, додека повеќето 

наставници во средните училишта избраа 

комбиниран пристап (онлајн училница). Владата 

избра да продолжи со онлајн настава за сите, 

освен за учениците од прво до трето одделение во 

основно училиште. Една година подоцна, учебната 

2020/2021 беше оценета со оцена 2,3 (од 1 до 5, 

каде 5 е највисока оцена), а луѓето покажаа многу 

поголемо незадоволство од тоа како Владата го 

води процесот. (Јаковлевска, Ивановска, 

Величковска, 2021)  

Сојузот на средношколци на Македонија 

(ССРСМ)XVI беше против државната матура во 

2021 година, поради, како што тврдат, слабиот 

квалитет на учебната година и дополнителниот 

стрес на средношколците во време на пандемија. 

Затоа, меѓу неколкуте измени, државната матура 

беше поместена една недела подоцна од 

вообичаениот термин, бројот на предмети беше 

намален, од три екстерни и еден интерен испит на 

два екстерни и два интерни. Дополнително, 

наставната програма беше изменета и скратена за 

да ја рефлектира онлајн наставната програма.XVII 

Што се однесува до универзитетскиот трансфер на 

онлајн настава, беа проценети некои предизвици, 

но општ заклучок е дека институциите за високо 

образование значително се приспособија на 

новите технологии, што е чекор напред во 

дигитализацијата. (Ѓорѓиев и Барлаковски, 2020). 

Конечно, на прашањето дали за време на 

пандемијата луѓето стекнале нови вештини или 

научиле нов јазик, за што претходно немале време, 

74 % од испитаниците во истражувањето на 

национален примерок во мај 2020 година 

одговориле НЕ. (Михајловска, Ивановска, 

Кржаловски 2020 година)  

Кризата ги влошува веќе постоечките разлики во 

образованието со намалување на можностите за 

многу од најранливите деца, млади и возрасни - 

оние кои живеат во сиромашни или рурални 

области, девојчиња, бегалци, лица со попреченост 

и присилно раселени лица - да продолжат со 
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учењето. Од друга страна, оваа криза ги стимулира 

иновациите во образовниот сектор. Видовме 

иновативни пристапи за поддршка на 

континуитетот за образование и обука: од радио и 

телевизија и домашни пакети.XVIII Решенија за 

учење на далечина беа развиени благодарение на 

брзите одговори на владите и партнерите од 

целиот свет кои го поддржуваат континуитетот во 

образованието. 

Затоа, ќе ги разгледаме (негативните) ефекти на 

пандемијата за младите во образованието. Дали 

пандемијата влијае на мотивацијата, квалитетот на 

образованието, пристапот и понатамошните 

можности за воннаставни активности на младите? 

Ние сакаме да знаеме кои аспекти на онлајн 

учењето беа најголеми предизвици со кои треба да 

се справат младите и нивните семејства и колку 

младите добро ги користат можностите за онлајн 

учење за време на пандемијата. Прашањето за 

рамнотежа помеѓу работата / учењето од дома и 

домашните обврски е исто така истражувачко 

прашање кое треба да се анализира (со акцент на 

полот). 

 

Наоди 

Најголемиот предизвик со кој се соочуваат младите 

во однос на образованието доаѓа од условите за 

учење и работа од дома (за 61 %), додека учењето 

на нови технологии е исто така важен предизвик за 

36 % од нив (графикон 19).  

 

 

Графикон 19. Образовни предизвици заради пандемијата 

Додека 18 % се соочуваа со закана да не можат да 

го завршат своето образование (графикон 19), 

нашето истражување открива дека 11 % од 

испитаниците го прекинале своето образование 

поради пандемијата (графикон 20). Дополнително, 

за 40 % од испитаниците кои се на училиште, 

пандемијата има негативно  влијание врз 

континуитетот на следење на часовите и 

активностите. (графикон 21) Сепак, испитаниците 

пријавуваат поголем негативен ефект врз нивната 

мотивација за учење (65 %) и врз нивните 

воннаставни активности (61 %). 

 

 

 

 

 

18.8%

35.6%

61.4%

73.3%

59.5%

30.7%

8.0%

4.9%

7.9%

0.0% 50.0% 100.0%

Неможноста да завршам образование

Учење нова технологија

Услови за работа / учење од дома

Дали сте се соочиле лично со следниве предизвици во
образованието како резултат на кризата Ковид-19? 

Да Не Не се однесува на мене
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Графикон 20. Продолжување на образованието во пандемија 

 

 

 

Графикон 21. Влијанието на пандемијата врз образованието 

 

Да
62%

Не
11%

Не се
однесува на

мене
27%

Дали продолживте со Вашето
образование за време на пандемијата?

39.9%

50.2%

53.6%

58.3%

59.7%

59.9%

60.6%

64.8%

42.9%

36.1%

34.5%

31.7%

26.8%

32.1%

26.1%

25.1%

17.2%

13.7%

11.8%

10.0%

13.4%

7.9%

13.3%

10.2%

0.0% 50.0% 100.0%

Активно и контиурано следење
часови / настава

Можноста за следење настава
(технички услуви)

Можности за учество на
натпревари / активности

Квалитет на учењето/научувањето
воопшто

Фер оценување

Квалитет на образовниот процес

Дополнителни / воншколски
активности

Мотивација за учење

Дали пандемијата има влијание врз Вашето образование во
однос на:  

Негативно Нема влијание Позитивно
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Квалитетот на образовниот процес (60 %), 

правичноста во оценувањето (60 %) и способноста 

за учење (59 %) имаат негативно влијание врз 

повеќето од испитаниците кои уште се во 

образование.  (графикон 21) Така, на прашањето 

„Кои се предизвиците со кои се соочивте во 

образовниот процес за време на онлајн 

наставата?“, повеќето од нив укажаа на недостаток 

на мотивација (74 %), лоша интернет-врска (54 %) 

и лоша наставна програма/план (50 %). И покрај 

пониските проценти (во споредба со останатите 

одговори, не може да го потцениме фактот дека 21 

% од младите немаат помош од возрасен, 17 % ја 

немаат потребната опрема за учење, а скоро 14 % 

не можат да си дозволат редовна интернет-врска 

(графикон 22).  

Во однос на тоа дали стекнале нови вештини, 

научиле нешто ново благодарение на онлајн 

семинарите, обуките и курсевите достапни за 

време на пандемијата 35 % одговорија со 

„донекаде да“, 13 % со „да“, додека 24 % не ги 

користеа тие онлајн активности поради недостаток 

на информации и незаинтересираност (16 %) 

(графикон 23). 

 

Графикон 22. Предизвици за (онлајн) образование заради пандемијата 

 
 

 

13.8%
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44.8%
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86.2%

83.0%
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55.2%

50.0%

45.7%
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0.0% 50.0% 100.0%

Не можам редовно да си дозволувам
пристап до интернет

Немање опрема (компјутер, лап-топ, 

телефон, таблет)

Недостаток на помош од возрасен
(професор, родител, брат/сестра)

Неподготвен/а професор/ка и/или
наставник/чка

Лоша програма

Нестабилна интернет-врска

Недостаток на мотивација

Со кои предизвици се соочивте за време на учењето преку
интернет во изминатата година? 

Да Не
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Графикон 23. Онлајн семинари, обуки и курсеви и вештини 
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Донекаде да

Дали стекнавте нови вештини, научивте нешто ново
благодарение на онлајн семинарите, обуките и
курсевите достапни за време на пандемијата? 
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СОЦИОЕКОНОМСКА СОСТОЈБА – РАБОТА, 

СЕМЕЈСТВО, ДОМАШНИ ОБВРСКИ  
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Контекст и истражувачки прашања 

Експертите посочуваат дека краткорочниот ефект 

на пандемијата врз примањата во Северна 

Македонија е во насока на зголемување на 

нееднаквоста помеѓу послабите и помоќните 

општествени групи (Јовановиќ, Јовановиќ, 

Митевски, Стојковски, 2020). Најпогодени од 

кризата биле лицата со примања околу 

минималната плата. Примањата на жените и 

младите биле намалени за значително поголем 

износ во споредба со останатите, а побогатите 

региони биле помалку погодени, исто како и 

индустриите кои се помалку трудоинтензивни.  

Во „Млади во криза 2.0“, граѓанските организации 

го аргументираат ваквиот негативен ефект на 

кризата посебно врз младите. Имено, во периодот 

од февруари до јули 2020 година, промените на 

бројот на исплати не биле значајни од месец во 

месец, но просечните примања кај младите 

константно биле во опаѓање со повисока стапка на 

падот на просечните месечни нето-примања. 

Последиците за вработените лица под 29 години 

биле повисоки од негативните ефекти врз сите 

вработени поединци во државата. Тоа се должело 

на промените на работните договори, а не на 

губењето на работните места (договори за 

половина работно време или за привремена 

работа). Дополнително ова истражување 

аргументира дека бројот на млади кои имале 

примања под минималната плата пораснал од 

27.149 во февруари 2020 до 31.755 во јуни 2020, 

што било значајна стапка за така мал временски 

период. Разликата на намалувањата на примањата 

според „Млади во криза 2.0“ е многу поголема кај 

младите жени во споредба со останатите жени во 

државава (стапката на пад на примањата кај 

младите жени е поголема за речиси 5 % поени во 

секоја доходовна група, освен најниската, во 

споредба со останатите жени).  

Онлајн наставата дополнително го отежна 

балансот на работата и домашните обврски на 

родителите. Во извештајот на Реактор (2020б) како 

најчест предизвик на родителите / старателите (за 

61 %) се јавил проблемот со недоволното време да 

се посветат на учењето со децата заради работни 

обврски, а 41 % од родителите за некои предмети 

имале тешкотии со лекциите за да би им помогнале 

на децатa.  

„Злоставувачите секогаш работат од дома“ е 

слоганот кој се употребува за да се потенцира на 

зачестеното семејно насилство (насилство во 

домот, злоставување деца и миленичиња). 

Владата и експертите препорачуваат „физичка 

дистанца“, а ултимативен совет е „седи дома!“. За 

време на комплетно ограничен контакт со 

надворешниот свет, жртвите се чувствуваат 

заглавени со насилен злоставувач дома. Многу 

земји веќе прикажуваат драматичен пораст на 

пријавени случаи на семејно насилство. (Кембел, 

2020) Во Северна Македонија, пандемијата не 

влијаела на бројот на пријавени случаи на семејно 

насилство, една третина од жените на кои им била 

потребна заштита за време на пандемијата, биле 

жртви на семејно насилство и пред појавата на 

пандемијата. (Павловски, Антиќ, Фришчиќ, 2021) 

Вистинските бројки можно е да се повисоки. 

Според истиот извештај, пандемијата немала 

влијание врз работниот ангажман на жените кои 

биле жртви на семејно насилство, но имала 

значително влијание во однос на понискиот приход 

заработен на ниво на домаќинство. Жртвите на 

семејно насилство немаа корист од другите видови 

државна поддршка, но платежните картички за 

набавка на домашни производи, како државна 

мерка, имаа за цел да ги решат последиците од 

пандемијата. (Ibidem) 

Павловски, Антиќ и Фришчиќ (2021) тврдат дека 

после 5 месеци од почетокот на пандемијата, 

забележан е пад на бројот на вработени жени во 

државни акционерски друштва, оние кои работат во 

угостителство и текстилниот сектор, како и меѓу 

самовработените жени. Бројката на жени на кои им 

била потребна помош од државата се зголемила за 

100 %, споредено со периодот пред пандемијата. 

Како последица од пандемијата, од вкупно 1.025 

испитанички, 72 домаќинства немале средства да 

набават доволно храна, од кои 41 биле соочени со 

глад.  

Нашата цел е да откриеме до кој степен 

пандемијата предизвика прекини во кариерата на 

младите, семејниот приход, можноста да си 

дозволат трошоци за живот и одржување 
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рамнотежа помеѓу работните и домашните 

обврски. Дополнително, нѐ интересира времето 

поминато во грижа за другите членови на 

семејството, што индиректно е поврзано со 

неплатена работа, степенот на помош на младите 

во грижата за другите членови од семејството и 

каква е родовата улога во овој поглед. Конечно, ние 

го привлекуваме вниманието кон неопходноста на 

младите да го променат местото на живеење 

поради кризата, како и влијанието што го има 

пандемијата врз нивните намери да емигрираат од 

земјата. 

 

Наоди 

Дури 84 % од младите имале помалку контакт со 

пријателите, што беше и една од главните 

препораки на светско ниво. Повеќе од половина (57 

%) од испитаниците се соочиле со предизвикот од 

зголемување на домашните обврски, додека 

повеќе од половина од испитаниците (55 %) се 

соочиле со намалени семејни приходи / буџет, 

додека 51 % имале проблем со одржување баланс 

помеѓу домашните и работните обврски. Дури 40 % 

од младите имале пречки во кариерата, 33 % од 

младите имале пречки да бидат со своите 

партнери, 24 % се соочиле со прекин на емотивна / 

романтична врска како резултат на пандемијата. 

Недоволна помош во грижата за членови од 

семејството имале 26 % од испитаниците, 4,3 % се 

соочиле со семејно, а 3,6 % со родово базирано 

насилство. (графикон 24)  

Од графикон 25 може да забележиме дека помеѓу 

жените процентот на тие кои лично се соочиле со 

предизвикот за одржување баланс меѓу работните 

и домашните обврски како резултат на кризата со 

пандемијата е поголем од тој помеѓу мажите (53 % 

жени, а 47 % мажи изјавиле дека се соочиле со овој 

предизвик). Разликата помеѓу машките и женските 

испитаници по однос на предизвик од немање 

доволна помош за нега на некој член од 

семејството како резултат на пандемијата е за 

скоро 8 % повисока од таа на жените. (графикон 26)  

Во однос на времето поминато во грижа за другите 

членови на семејството (браќа и сестри, деца, 

стари лица, лица со попреченост, болни лица) дури 

44 % изјавиле дека поминуваат повеќе време, 33 % 

исто, а 9 % помалку. (графикон 27) Женските 

испитанички рекле дека поминувале повеќе време 

во грижа за другите членови на семејството за 

време на пандемијата и тоа за скоро 6 % (46 % од 

жените наспроти 40 % од мажите). (графикон 27)  

Значителни 80 % од испитаниците веруваат дека 

имаат можности за професионален развој, а 43 % 

од испитаниците не гледаат многу пречки за 

постигнување успех. 
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Графикон 24. Предизвици во семејството и домот како резултат на КОВИД-19

 
 

 

За 16 % од испитаниците пандемијата имала 

донекаде негативно влијание во однос на работата 

(намален  број на работни часови, финансии, обем 

и сл.), а за 8 % имала крајно негативно (губење на 

работата). Од друга страна за  13 % пандемијата 

имала и донекаде или доста позитивно влијание. 

(графикон 28) Од тие што ја изгубиле работата 60 

% рекле дека влијанието на губењето на работата 

врз семејниот буџет било многу големо, а 6 % дека 

било многу мало. (графикон 29) За 48 % од 

испитаниците наоѓањето работа за време на 

пандемија е полошо од порано, а  43 % не знаат 

затоа што не се однесува на нив.  (графикон 30)  
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32.9%

40.8%
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83.7%
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69.5%

61.1%

56.7%

54.4%

38.3%

33.1%

39.0%

14.2%

5.9%

5.2%

7.1%

13.0%

10.4%

4.8%

10.6%

11.9%

3.9%

2.1%

0.0% 50.0% 100.0%

Родово базирано насилство

Семејно насилство

Прекинување емотивна/романтична
врска

Недоволна помош во грижата/негата за
член(ови) на семејството

Пречки да бидам со мојот партнер

Пречки во кариерата

Одржување баланс меѓу работните и
домашните обврски

Намалени семејни приходи / буџет

Зголемување на домашните обврски

Помалку контакти со пријателите

Дали сте се соочиле со следниве предизвици во
семејството и домот како резултат на Ковид-19?

Да Не Не се однесува на мене
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Графикон 25 . Баланс меѓу работни и домашни обврски и пол 

 
 

Графикон 26. Недоволна помош во грижа за член на семејството и пол 

 
 

Графикон 27. Време поминато на грижа за другите членови на семејството и пол 

 
 

 

 

47.4%
53.2% 51.1%

42.9%
35.7% 38.3%

9.7% 11.1% 10.6%

Машки Женски Вкупно

Дали сте се соочиле лично со предизвик за одржување баланс меѓу
работните и домашните обврски како резултат на кризата Ковид-19? 

Да Не Не се однесува на мене

30.7% 23.2% 25.9%

58.2% 62.7% 61.1%

11.1%
24.9% 13.0%

Машки Женски Вкупно

Дали сте се соочиле лично со недоволна помош во грижата/негата за
член(ови) на семејството како резултат на кризата Ковид-19? 

Да Не Не се однесува на мене

5.5% 9.0% 7.8%9.7% 8.7% 9.1%

37.4%
30.3% 32.8%
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45.9% 43.7%

7.5% 6.1% 6.6%

Машки Женски Вкупно

Дали би рекле дека поминувате повеќе или помалку време во грижата
за другите членови на семејството за време на пандемијата?

Никогаш не сум се грижел/а за друг член од фамилијата

Помалку време

Исто време

Повеќе време

Не знам
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Најголем дел од испитаниците (38 %) се соочиле со 

тешкотија да ги платат комуналните услуги, 35 % 

да платат кредит, 35 % да подмират неочекувани 

банкарски трошоци, камати и сл. а 34 % за 

обезбедување финансии за одмор од минимум 

седум дена. Дополнително 29 % немале пари за 

облека, 28 % немале средства за да обезбедат 

храна а 22 % не можеле да обезбедат пари за 

превоз и конечно, 11 % немале начин да платат 

кирија (графикон 31). 

 

Графикон 28. Влијанието на пандемијата врз работното место на младите 
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Ја изгубив работата, но се вработив на
друго место

Да, имаше позитивно влијание (повеќе
работа / финансии)

Да, донекаде позитивно

Да, крајно негативно (ја изгубив работата)

Немаше никакво влијание

Да, донекаде негативно влијание
(намалување на работни часови / 

финансии, обем и сл.)

Не се однесува на мене

Дали пандемијата имаше влијание врз Вашата работа / Вашето работно
место? 
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Графикон 29. Влијанието на губењето работа 

поради пандемијата врз семејниот буџет  

Графикон 30. Наоѓање работа/ново работно 

место во време на пандемија 

 

 
Графикон 31. Тешкотии за подмирување сметки и тековни семејни трошоци 

 

6.2% 4.9% 8.6%
21.0%

59.3%

1 (воопшто
не)

2 3 4 5 (во многу
голема
мера)

На скала од 1 до 5, колку Вашето
останување без работа негативно
се одрази врз целокупниот семеен

буџет?

1.6%

7.5%

42.6%

48.3%

Полесно отколку
претходно

Исто

Не знам / Не се
однесува на мене

Потешко отколку
претходно

Наоѓањето работа / ново работно
место за време на пандемијата е

10.7%
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28.0%

29.2%

33.5%

34.5%

34.5%

37.5%

Плаќање кирија за куќа / стан

Трошоци за превоз

Пари за храна

Пари за облека

Обезбедување финансии за летен одмор од
минимум 7 дена

Неочекувани трошоци (некои даноци, 

банкарски каматни стапки итн.)

Плаќање на кредит

Плаќање комунални услуги (електрична
енергија, огрев, вода, телефон, интернет итн.)

Дали Вашето домаќинство се соочи со некои од следниве
тешкотии за време на пандемијата? ДА
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Дури 83 % не го смениле местото на живеење за 

време на пандемијата, но затоа 4 % се вратиле 

кај семејството / родителите поради недостаток 

од финансии, 2,6 % се преселиле од дома поради 

недостаток на простор, а 2 % се вратиле од 

странство (графикон 32). 

 

 

Графикон 32. Промена на место на живеење поради пандемијата 
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на финансии

Друго
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Дали сте го смениле Вашето место на живеење за време на
пандемијата?
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 ЕМОЦИОНАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА – 
КОМУНИКАЦИЈА, СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, СЛОБОДНО 

ВРЕМЕ, ЕМПАТИЈА И СОЛИДАРНОСТ, ФИЗИЧКО И 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ  
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Контекст и истражувачки прашања  

Кога зборуваме за емоционална благосостојба, 

мислиме на „состојба на добросостојба при што 

поединците ги препознаваат своите способности, 

се во состојба да се справат со нормалните 

стресови на животот, да работат продуктивно и 

плодно и да даваат придонес за своjата 

заедница“.  

Тајните забави кои се случуваа во неколку ноќни 

клубови низ земјава ни покажуваат само еден 

аспект на механизмите кои младите ги користат 

со цел полесно справување со новата реалност, 

во исчекување на „новото нормално“. Иако во 

Северна Македонија никогаш немаше толку 

ригорозни локдаун и карантин мерки како што 

беше случај со Шпанија, Велика Британија или 

Италија, јавноста остро критикуваше некои од 

мерките; како полицискиот час, затворањето на 

рестораните и клубовите, а посебно 

ограничувањето на религиските собири. Како и 

да е, 62 % од Македонците веруваат дека 

нивното ментално здравје не е променето во 

споредба со минатата година. (Јаковлевска, 

Ивановска, Величковска, 2021) 

Во секој случај, верувањето дека состојбата со 

менталното здравје се влошува во споредба со 

претходната година, се зголемува со 

зголемување на возраста; т.е. 21 % од младите 

(18 - 29 години) веруваат дека е тоа така, додека 

пак 34 % од лицата над 65 години сметаат дека 

тоа е така. Лицата кои се занимаваат со домашна 

работа и земјоделие повеќе сметаат дека 

состојбата со нивното ментално здравје се 

влошила, за разлика од останатите професии. 

Чувството на осаменост, тага, анксиозност и 

страв се зголемувало за време на периодот 

измеѓу мај 2020 и март 2021 (посебно кај жените). 

Наодите од истражување на ОЕЦД (заедно со 

други студии во Велика Британија и САД) исто 

така потврдуваат значително психолошко 

влијание на физичката дистанца и карантинот 

врз младите лица, предизвикувајќи стрес, 

анксиозност и осаменост. Овие студии 

покажуваат дека младите возрасни (18 - 29 

години) доживуваат повисоко ниво на 

вознемиреност во споредба со другите возрасни 

групи од почетокот на пандемијата. (ОЕЦД 2020) 

Младите одеднаш загубија голем број од 

активностите кои им овозможуваа структура, 

суштина и дневен ритам (училиште, 

екстракурикуларни активности, социјални 

интеракции и физичка активност), што може да 

води до симптоми на депресија и понатаму може 

да ја зацврстува социјалната повлеченост. 

Загриженоста во врска со заразата, исто така, 

може да ги влоши специфичните видови на 

анксиозност, вклучувајќи специфични фобии, 

опсесивно-компулсивно нарушување и 

генерализирана анксиозност поврзана со 

непредвидливи и застрашувачки ситуации. 

(Кортни  и др. 2020)  

Родителската невработеност, финансиската 

несигурност, ниското ниво на социјална 

поддршка од семејството и пријателите и 

недостатокот на слободно време се поврзани со 

зголемен ризик од „исцрпеност на родителите“, 

состојба дефинирана како „продолжен одговор 

на хроничен и огромен стрес на родителите“. 

(Миколаицак и др. 2019) За време на пандемијата 

со КОВИД-19, факторите на ризик поврзани со 

исцрпеноста на родителите се зголемени, а исто 

така зголемена е и нивната ажурност да 

избегаат, како  и самоубиствените идеи, 

повисоки нивоа на конфликт со нивните 

партнери, повисоки нивоа на идеализација за 

отуѓување од партнерот, како и злоупотреба и 

занемарување на децата. (Грифит, 2020)  

Постои значителна недоверба во процесот на 

вакцинирање во земјата. Главно заради доцниот 

одговор на Владата за снабдување со вакцини, 

скептицизам за кратко време за патентирање и 

производство на вакцините, можни (непознати) 

несакани ефекти итн. Истражување на целата 

територија на март 2021 година (Јаковлевска, 

Иваноска, Величковска, 2021) открива дека 

половина од испитаниците веруваат во новите 

вакцини, а другата половина не. Така, 56 % би се 

вакцинирале (50,4 %). Постои мал процент (4 %) 

кој верува дека ризикот од КОВИД-19 е претеран. 

Заклучно со 31 мај 2021 година, 433.787 лица се 

пријавиле за вакцинација. Конечно, 11 % од 
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населението во Северна Македонија ја примиле 

првата доза на вакцината,  додека 3,5 % се 

целосно вакцинирани, заклучно со 31 мај 2021 

година (со вкупно 290.829 администрирани дози 

на вакцини). 

Ние ги прашавме младите за нивните алатки за 

комуникација со своите врсници, техниките на 

отпор (навики за слободно време и слободно 

време), нивото на стрес, вознемиреност, 

солидарност и емпатија со ранливите групи, 

поддршка (приватна или професионална), 

ментална и физичка здравствена состојба и 

нивните очекувања за конечно решавање на 

кризата. 

 

 

 

Графикон 33. Слободно време во текот на пандемијата 

 
  

2.4%

3.7%

4.6%

5.1%

6.7%

9.4%

10.7%

11.1%

15.1%

21.1%

22.8%

22.9%

25.0%

29.1%

37.7%

49.1%

Волонтерство

Пишувајќи

Прекршувајќи го карантинот/ полицискиот час
со одење на забава (во тајност/скришно)

Шопинг / Интернет купување

Правејќи рачни изработки/ цртајќи/ 

музицирајќи

Гледајќи информативна / едукативна
програма, документарни филмови на ТВ

Не правам ништо, се опуштам

Градинарство

Проширувајќи го моето знаење со следење
онлајн курсеви со отворен пристап

Вежбајќи/спортувајќи

Читајќи

Слушајќи музика

Дружејќи се со пријателите

Поминувајќи квалитетно време со моето
семејство

Сурфајќи на интернет

Гледајќи ТВ, серии, филмови итн.

Како го поминувате најголемиот дел од Вашето слободно време за
време на пандемијата? (Три најчести одговори)
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Наоди  

Скоро 50 % од младите го поминувале времето за 

време на пандемија најчесто пред ТВ, гледајќи 

филмови, серии и друго. Најчесто сурфале на 

интернет 38 % од испитаниците, а 29 % 

поминувале квалитетно време со семејството. 

Иако 7 % од испитаниците изјавиле дека го 

прекршувале карантинот за да одат на скришни 

забави, ова е третиот избор од крајот на листата, 

заедно со пишување (за 3,7 %) и волонтирање за 

само 2,4 % (графикон 33).  

Од осумте најчести типови забава и жените и 

мажите, меѓу жените процентуално повеќе се 

гледало телевизија, филм и серии (55 % наспроти 

49 % кај мажите), се поминувало квалитетно 

време со семејството (37 % наспроти 29 % кај 

мажите) и се читало (25 % наспроти 23 % кај 

мажите) (графикон 34).  

 

Графикон 34. Слободно време по пол 
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Машки Женски Вкупно

Како го поминувавте најголемиот дел од слободното време за време на
пандемијата? 

ОСУМ НАЈЧЕСТИ ОДГОВОРИ ПО ПОЛ

ТВ, филм, серија

Сурфање на интернет

Поминување
квалитетно време со
семејството
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пријателите

Слушајќи музика

Читајќи

Спорт/вежбање

Онлајн курсеви
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Трите најчести места за собирање на младите се во 

парк (48 %), дома кај пријатели (42 %) и во кафуле 

(34 %). (графикон 35) Најчеста активност на 

младите на интернет е поврзување на социјалните 

медиуми (38 % многу често и 34 % понекогаш), па 

конференции и предавања (28 % многу често и 38 

% понекогаш). Испитаниците најмалку  го користеле 

интернетот за работилници/вебинари (49 % 

никогаш) и волонтирање (74 % никогаш). (графикон 

36).

 

Графикон 35. Каде најчесто се среќаваат младите за време на пандемија 

 

 
Графикон 36. Учество во онлајн активности 
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Играње игри/гејминг
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Трите најчести алатки/начини за комуникација 

помеѓу младите, пак, се Facebook-Messenger (67 

%), Instagram (65 %) и телефон (55 %). (графикон 

37)  

Ограничувањето на движењето (полицискиот час / 

физичката дистанца и меѓугенерацискиот јаз) е 

еден од аспектите на пандемијата кои им биле 

најтешки за надминување за 53 % од младите. 

Ограничувањето на социјалните контакти преку 

собири, концерти, клубови и кафеани е вториот 

аспект тежок за надминување, за 48 % од 

испитаниците - млади лица, а влошувањето на 

епидемиолошката состојба за 47 %, и 

ограничувањето на патувањата за 42 % од 

младите. Ограничувањето на посетата на храмови, 

гробишта и славењето верски празници е меѓу 

трите најтешки аспекти само за 9 %, а неповолните 

услови за активизам, волонтерство и граѓанско 

учество само за 8,8 % од испитаниците. (графикон 

38) 

 

 

Графикон 37. Најчести алатки за комуникација кај младите 
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0.8%

1.4%
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1.6%
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64.9%
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Е-пошта
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Twitter

Telegram

Онлајн форуми

Друго

СМС пораки

ТikTok

WhatsApp

Viber

Лично

Телефон

Instagram

Facebook / Messenger

Кој е најчестиот начин на кој комуницирате со Вашите пријатели / 

врсници? 

МОЖНИ ТРИ ОДГОВОРИ
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Графикон 38. Најтешки аспекти од живеењето за време на пандемијата 

Физичката дистанца е посилен фактор на тежина 

за мажите отколку за жените, иако и кај едните и 

кај другите е главниот предизвик. (графикон 39) 

Врз дури 73 % од испитаниците ограничувањата 

за патување влијаеле врз нивните желби за 

истражување и патување за одмор, за 58 % 

влијаеле врз намерите за посета на роднини и 

пријатели во странство, а за 40 % врз намерата 

за работа во странство, за 35 % врз 

обединувањето со семејството, за 25 % врз 

намерите за иселување во странство и конечно 

за 24 % за студирање во странство. (графикон 40)

 

8.8%

9.1%

22.8%

31.0%

41.8%

47.4%

48.1%

52.6%

Неповолните услови за активизам, 

волонтерство, граѓанско учество.

Ограничувањата на посета на храмови, 

гробишта, славење верски празници

Ограничувањата за семејни прослави
(свадби, матури, дипломски и сл.)

Затворањето на училиштата, е-учење

Ограничувањата за патување (затворени
граници за одмор, лични работи, работа)

Влошувањето на епидемиолошката состојба
(зголемен број на заразени / починати / 

недостаток на медицински материјали и
сместување за пациентите)

Ограничувањето на социјалните контакти
(собири, концерти, клубови, кафеана)

Ограничувањето за движење (полициски
час / физичка дистанца / меѓугенерациски

јаз)

Кои ТРИ од следниве аспекти на пандемијата Ви беа најтешки
да ги надминете?
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Графикон 39. Најголеми предизвици по пол 

 
 

 

Графикон 40. Влијание на ограничувањата за патување 

 
 

 

 

 

Негативниот ефект на пандемијата врз животот на 

младите во Северна Македонија може да се  

прочита и во одговорот на прашањето за  

мотивите на младите за иселување од државата - 

дури 73 % изјавиле  дека би се иселиле како 

последица на пандемијата. (графикон 41) 
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Машки Женски Вкупно
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Физичка дистанца Социјални контакти Епидемиолошка состојба
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75.4%
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65.5%

60.5%
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Учење/Студирање во странство

Иселување

Обединување со семејството / партнер/ка

Работа во странство

Посета на роднини / пријатели во
странство

Истражување / патување за одмор

Дали врз Вас влијаеле ограничувањата за патување во поглед на: 

Да Не



 

 
 

 

P
ag

e5
3

 

Графикон 41. Пандемијата како мотив за 

емигрирање од државата 

 

Кај дури 65 % од испитаниците нивото на 

вознемиреност / анксиозност и паника се 

зголемиле за време на пандемијата (графикон 

42), а кај 48 % се зголемило нивото на стрес 

поради кампањата за одговорност и солидарност 

на младите со старите лица и ранливите групи во 

време на КОВИД-19. (графикон 43) Помеѓу 

женските испитаници е значително повисок 

степенот на зголемена анксиозност (за 71 % од 

жените) за разлика од 55 % кај машките. 

(графикон 42) И нивото на стрес, иако со помала 

разлика, е повисоко кај женските (51 %) отколку 

кај машките испитаници (43 %). (графикон 43) 

Кога станува збор за нивото на анксиозност за 

време на пандемијата, не беа најдени 

значителни разлики во одговорите ни кај 

различните возрасни групи на испитаници, ни по 

етнички категории.  

 

 

Графикон 42. Анксиозност за време на пандемијата по пол 

 
 

 

 

 

 

 

37%

36…

27%

Дали пандемијата Ве
мотивираше да размислите за

иселување од земјата?

Да

Донекад
е да

Не

4.4% 1.6% 2.6%

15.5% 12.8% 13.8%

55.4%

71.3%
65.5%

19.9%
12.3% 15.1%

4.7% 2.0% 3.0%

Машки Женски Вкупно

Дали Вашето ниво на вознемиреност/анксиозност/паника се промени за
време на пандемијата?

Се намали Остана исто
Се зголеми Не сум вознемирен(а)/ анксиозен(а)
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Графикон 43. Ниво на стрес за време на пандемијата по пол 

 

За најмногу од младите чувството на емпатија и 

солидарност со другите луѓе останало на исто ниво 

(39 %), или се зголемило (38 %). (графикон 44) Кај 

машките испитаници во најголем процент (40 %) 

чувството на емпатија и солидарност со другите 

луѓе останало на исто ниво, а кај 41 % од женските 

се зголемило.  

 

Графикон 44. Емпатија и солидарност со другите по пол 

 

Претставниците на ГО зборуваат и за 

моменталното владеење на една друга пандемија 

„со некои психотропни супстанции“ и 

претпоставуваат дека употребата на опојните 

дроги, алкохолот и земањето лекови е во пораст. 

Графикон 45 (а-ѓ) доловува приказ на степенот на 

употреба на лекови, психотропни супстанции, 

алкохол, коцкање, ниво на агресија и илегални 

активности кај испитаниците. Во голема мера, 

испитаниците рекле дека никогаш не користеле 

вакви средства или никогаш не применувале 

насилство, а пиењето алкохол и земањето лекови 

се најчестите практики помеѓу понудените опции. 

(графикон 45)  

 

6.9%
1.9% 3.7%

35.7%
29.2% 31.5%

42.7%
51.3% 48.2%

14.7% 17.6% 16.6%

Машки Женски Вкупно

Како влијаеше кампањата за одговорност и солидарност на
младите со старите лица и ранливите групи во време на Ковид-19 

врз Вашето ниво на стрес? 

Се намали Немаше влијание Се зголеми Не знам

20.8%
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15.2%

39.3% 38.2% 38.6%

31.9%

41.2%
37.8%

8.0% 8.6% 8.4%

Машки Женски Вкупно

Како се променија Вашите лични чувства на емпатија и солидарност
со другите луѓе поради пандемијата? 

Се намалија Останаа на исто ниво Се зголемија Не знам
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Графикон 45. Употреба на а) лекови, б) психотропни супстанции, в) алкохол и практикување г) коцкање, д) 

нелегални активности и ѓ) насилство 
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Во споредба со периодот пред пандемијата 

(графикон 45), од тие што не одговориле дека 

никогаш не доживеале / практикувале некоја од 

наведените активности, 37 % од испитаниците 

одговориле дека биле повеќе насилни, 33 % 

земале повеќе лекови и исто толкав процент (33 %) 

презеле / доживеале или биле сведоци на 

нелегални активности. Помалку од претходно 

користеле психотропни супстанции 34 % од 

испитаниците кои не изјавиле дека никогаш не 

користеле, 38 % од нив помалку се коцкале и 48 % 

помалку пиеле алкохол. 

Половина од младите (52 %) доживеале проблеми 

со менталното здравје, а 39 % со физичкото, како 

резултат на кризата на Ковид-19. (графикон 46) 

 

Графикон 46. Здравствени предизвици и КОВИД-19 

 
 

 

 

 

 

Заклучуваме дека младите пријавиле дека земаат 

повеќе лекови, презеле или биле сведоци на некои 

незаконски активности и користеле психотропни 

супстанции помалку од очекуваното. Сепак, голема 

е веројатноста дека анкетите преку интернет не 

може да бидат местото каде што младите луѓе се 

подготвени да објават вакви интимни работи. Она 

што тие беа отворени да го пријават, е сепак 

предизвикот да се надминат проблемите со 

менталното здравје. 

За половина од младите, родителите биле 

најголемата поддршка за време на пандемијата, 

додека за 35 % тоа е интимен партнер, а за 20 % 

близок пријател / пријателка. Младите најмалку се 

потпреле на помошта од граѓанските организации, 

училишните служби и општински програми. 

(графикон 47)  
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Графикон 47. Поддршка за време на пандемијата 
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За 57 % од испитаниците едно од двете најдобри 

решенија за пандемијата е вакцинација, а за 41 % 

тоа е почитување на безбедносните мерки. Не е 

за занемарување и фактот дека 28 % од младите 

сметаат дека пандемијата ќе заврши кога ќе 

одлучат политичките елити, 7 % мислат дека нема 

решение за пандемијата, а 5,3 % мислат дека 

воопшто нема сериозен проблем. (графикон 48)  

 

Графикон 48. Решение за пандемијата 
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Колективен имунитет (природно заразување
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да заврши пандемијата

Почитувањето на безбедносните мерки
(носење маски, држење дистанца, хигиена) ќе
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МОЖНИ ДВА ОДГОВОРИ
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А. Вклученост на младите во време на 

пандемија   

Граѓанското учество како концепт е клучна 

компонента за здраво демократско општество. 

Ангажираното граѓанство, односно граѓаните кои се 

активно вклучени во подобрувањето на нивните 

заедници и на нивната земја се огромна 

придобивка за граѓанското општество и главен 

индикатор за здрави заедници, демократска 

држава и задоволни граѓани (Ерлих, 2000). 

Најчесто користени поими се: граѓанско учество, 

граѓански активизам, граѓанска вклученост, активно 

граѓанство и граѓански ангажман (Ленци и др.). 

Волонтирањето, од друга страна, се дефинира како 

составен дел од граѓанското учество и со тоа 

дополнително се истакнуваат општествените 

придобивки од граѓанското учество.  

Волонтирањето е клучен дел од граѓанското 

учество, а честопати се поистоветува со 

граѓанското учество. Тоа е тесно поврзано со 

граѓанските иницијативи бидејќи тие самите се 

еден вид волонтирање. Волонтирањето најчесто се 

користи за справување со одредени проблеми во 

заедницата (идентично како иницијативите); сепак, 

волонтирањето има поширок опсег. 

Волонтирањето опфаќа и активности за практична 

помош на групи или сограѓани, како и 

организирање настани во заедницата. На тој начин, 

волонтерите директно учествуваат во животот на 

заедницата - причината зошто волонтирањето е 

синоним за граѓанско учество.  

Физичкото дистанцирање го попречи младинскиот 

активизам и волонтирањето на почетокот на 

избувнувањето на пандемијата. Сепак, ова беше 

веројатно еден од случаите кога волонтирањето 

спасува животи, па младите можеше да се видат 

како доставуваат хуманитарна помош и им 

помагаат на ранливите групи, но и како 

волонтираат во медицински центри. УНИЦЕФ во 

Северна Македонија, на пример, ја иницираше 

програмата „Волонтирање во време на КОВИД-

19“,XIX додека волонтерите на Црвениот крст 

останаа активни во текот на целиот период. Ова 

зголемување на солидарноста во форма на 

волонтирање, особено кај младите, се забележува 

во многу земји. Во Обединетото Кралство, на 

пример, 750.000 луѓе се пријавија во волонтерската 

шема на Националната здравствена служба, а 

околу 250.000 други се приклучија на локалните 

волонтерски центри (Батлер, 2020 [49]). 

 

Б. Одговор на граѓанските организации на 

потребите на младите во време на пандемија  

ГО КРИК издаде краток извештај (април 2020 

година) за предизвиците и потребите на 

граѓанскиот сектор во време на КОВИД-19. Меѓу 

најзначајните предизвици за граѓанските 

организации се: откажани или одложени проекти, 

недостаток на финансии и неможност да ги 

завршат тековните финансиски и административни 

задачи. Во однос на едукацијата и зголемувањето 

на свеста за јавното здравје во пандемијата, 

повеќето граѓански организации започнаа 

информативни кампањи, едукативни содржини 

преку интернет, нови технолошки алатки и 

волонтирање и помош за стари лица. На 

граѓанските организации им треба финансиска 

државна поддршка, онлајн алатки и 

приспособување на нивната работа, како и 

информации за институциите и донаторите. 

Едностраната одлука на Владата првично да ги 

скрати, а потоа да ги врати средствата наменети за 

граѓанските организации (според буџетот за 2020 

година) и да ги распредели само за финансиска 

поддршка за мерките за справување со кризата 

COVIID-19 се оценува доста негативно во 

извештајот на Савевска и Ивановска (2020). Ова 

влијаеше на транспарентноста и отчетноста на 

целата постапка и на градењето на долгорочно 

партнерство меѓу Владата и граѓанскиот сектор и 

неговото вклучување во процесите на донесување 

одлуки како суштински елемент на тој однос. 

Најголемата критика е упатена на краткиот рок за 

аплицирање, разликата во поени дадени помеѓу 

оценувачите и транспарентноста на процесот на 

оценување. (Ибидем) 

Меѓу другите заклучоци, последната студија за 

практики на управување за транспарентност и 

отчетност на граѓанските организации (Ивановска-

Хаџиевска) забележува дека главните индикатори 

за мерење на ефикасноста и ефективноста од 

страна на граѓанските организации се годишните 
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финансиски ресурси, задоволството на крајните 

корисници и видливоста  на граѓанските 

организации во јавноста. Многу мал процент на ГО 

користат регрутирање нови членови на годишно 

ниво како индикатор за ефикасност и ефективност, 

што се смета за проблематично во однос на 

одржливоста и репрезентативноста на ГО со 

членството. 11 % од граѓанските организации не 

подготвуваат финансиски извештај, додека 17 % не 

подготвуваат наративен извештај, а скоро една 

третина од организациите што подготвуваат вакви 

извештаи не ги споделуваат со пошироката јавност 

(иако и двете се законска обврска). Сите овие 

фактори ја поткопуваат довербата и интересот на 

младите за членство или волонтирање во 

граѓански организации. 

Затоа, ги прашавме младите за нивната вклученост 

во вакви организации и активности пред и по 

пандемијата, со цел да видиме дали има промени 

поради новата реалност. Исто така, побаравме од 

ГО да ги отсликаат нивните предизвици и потреби 

во време на пандемија; како се менува 

комуникацијата со нивните заедници и како тие ќе 

го дефинираат нивото на соработка помеѓу нив и 

државните институции.  

 

Наоди 

 А. Вклученост на младите во време на 

пандемија   

 Анкетата со 1.002 испитаници - млади луѓе од 

Северна Македонија ни нуди општа слика за 

нивото на граѓански активизам, волонтирање и 

учество на младите. Процентот на граѓани кои биле 

членови на некоја организација, група или клуб не 

се променил значително во годините пред и за 

време на пандемијата и може да се каже дека во 

просек помалку од четириесет од граѓаните биле 

активни. 

Според собраните податоци од истражувањето, 

една третина (32 %) од младите биле активни / 

членови на некоја организација (графикон 49).  

 

Графикон 49. Вклученост на младите во 

организации пред КОВИД-19 

 

 

 

Испитаниците беа прашани за видот на 

организацијата во која биле / се активни, што беше 

прашање со повеќе дадени опции. Тоа значи дека 

испитаниците би можеле да изберат една или 

повеќе видови на организации. Трите типа на 

организации во кои младите најмногу учествувале 

се ГО / НВО (19 % од сите испитаници), 

хуманитарни организации (11 %) и интересни групи 

(7,4 %). Кога податоците беа пресметани само со 

оние испитаници кои претходно одговориле дека 

биле активни членови на некоја организација, 

процентите се следниве: 60 % од активната 

младина биле дел од непрофитна организација, 34 

% од хуманитарна организација и 23 % на 

интересна група. (графикон 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА
31.6%

НЕ
68.4%

Дали сте биле активни во некоја
организација пред пандемијата?
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Графикон 50. Типови на организации во кои младите биле ангажирани пред пандемијата 

 
 

Пред пандемијата, само 29 % од испитаниците 

волонтирале некаде, а 17 % од испитаниците 

изјавија дека волонтираат за време на пандемијата 

(започнале или продолжиле да волонтираат) при 

што машките испитаници волонтираат повеќе од 

женските (видете го графикон 65а во делот КОВИД-

19 и ранлива младина). Од нив, 13,5 % изјавиле 

дека продолжиле да волонтираат, 7 % изјавиле 

дека започнале да волонтираат за време на 

пандемијата, а 28 % изјавиле дека планираат да 

започнат со волонтирање. Од друга страна, за 14 

% од испитаниците волонтирањето било запрено, 

а 12 % прекинале со волонтирање за време на 

пандемијата. (графикон 51) 

Од оние испитаници кои изјавиле дека волонтираат 

за време на пандемијата, повеќето (26 %) 

помогнале во работата на ГО, 24 % во 

дистрибуцијата на храна и производи за хигиена на 

ранливите групи, 20 % им помагале на старите 

лица, 13 % волонтирале во медицинска установа, и 

6 % биле тутори во семејства (графикон 52). 

 

 

 

 

 

0.6%

1.3%

3.8%

7.3%

10.1%

15.8%

19.9%

23.3%

34.4%

59.9%

0.2%

0.4%

1.2%

2.3%

3.2%

5.0%

6.3%

7.4%

10.9%

19.0%

Синдикат

Земјоделска задруга/кооператива

Бизнис здружение

Политичка партија

Друго (Ве молиме наведете што)

Хоби група

Спортска група/клуб

Група што работи во полето на моите
интереси

Хуманитарна организација

Невладина организација

Во каква организација сте биле активни? (можни се повеќе
одговори)

% од вкупен број испитаници % од тие што биле активни
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Графикон 51. Младите и волонтирањето, пред и за време на пандемијата    

          

 
 

Графикон 52. Типови на волонтерска работа за време на пандемијата 

 

 

7.0%

12.3%

13.5%

13.8%

28.2%

29.4%

93.0%

87.7%

86.5%

86.2%

71.8%

70.6%

0.0% 50.0% 100.0%

Почнав да волонтирам за време на
пандемијата

Престанав да волонтирам поради
пандемијата

Продолжив да волонтирам за време
на пандемијата

Мојот волонтерски ангажман беше
прекинат

Планирам да започнам со
волонтирање наскоро

Волонтирав пред пандемијата

Со кое од следниве изјави се идентификувате?   

ДА НЕ

5.7%

12.6%

19.5%

23.6%

25.9%

Помагање на семејства со туторство

Помагање во медицинска установа

Помагање на стари лица

Дистрибуција на храна и производи
за хигиена на ранливите групи

Помагање во работата на НВО

Каков вид на волонтерска работа сте вршеле за време на
пандемијата?  (Можни се повеќе одговори.)
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Графикон 53. Влијание на волонтирањето во 

животите на младите Општо, волонтерската 

активност беше оценета од испитаниците кои 

волонтираат како многу позитивна во повеќе 

аспекти; најмногу им помогна да го поминат 

слободното време правејќи добри дела (87 %), го 

зголемија личното чувство на задоволство / среќа 

(82 %) и им помогнаа на 80 % од волонтерите да 

останат психички силни. (графикон 53) 

 
На општото прашање за сите испитаници за тоа 

што ги мотивира да волонтираат, 43 % одговориле 

дека никогаш не волонтирале, додека 38 % го 

сториле тоа затоа што сакале да им помагаат на 

други луѓе / пријатели, 15 % затоа што сакале да 

запознаат нови луѓе и да стекнат вештини, и за 11 

% волонтирањето им помага во развојот на 

кариерата. (графикон 54) 

 

Графикон 54. Мотивација за волонтирање 

 
  

76.4%

81.0%

81.6%

87.4%

23.6%

19.0%

18.4%

12.6%

0.0% 50.0% 100.0%

Ви помогна да се чувствувате физички активни / 

здрави

Ви помогна да останете психички силни

Го зголеми Вашето лично задоволство / чувство
на среќа

Ви помогна да го поминете Вашето слободно
време правејќи добри дела

Како влијаеше врз Вас волонтерската работа? 

ДА НЕ

2.2%

3.0%

7.3%

7.4%

10.6%

12.5%

14.8%

38.2%

42.6%

Тоа е дел од моите религиозни убедувања

И моите роднини помагаат

Имав слободно време да го правам тоа

Друго

Ми помага во развојот на мојата кариера

Сметав дека ќе научам нови работи / вештини

Сакам да запознавам нови луѓе / пријатели

Сакам да им помагам на другите луѓе

Никогаш не волонтирам

Што генерално Ве мотивира да волонтирате / да им помагате на
други луѓе? (Можни се до две опции.)
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Графикон 55. Активизам во младински организации 

 
 

 

Само 20 % од испитаниците изјавиле дека се дел 

од младинска организација (графикон 55) при што 

женските испитаници се поактивни од машките 

(видете графикон 64а во делот COVID-19 и 

ранлива младина). 

Најчеста причина што младите луѓе ја издвојуваат 

зошто не се дел од таква организација е недостаток 

на време (за 43 %). Скоро 33 % прават други работи 

во слободно време, а 27 % не учествуваат поради 

училишни обврски. Сепак, на крајот од списокот со 

причините за неприклучување кон младински 

организации, за 13 % од испитаниците причината е 

што тие не веруваат дека младинските 

организации навистина им помагаат на младите, а 

за 12 % причината е што тие сметаат дека 

младинските организации не се доволно 

транспарентни за нивната работа. (графикон 56)  

 

 

Графикон 56. Причина за невклученост во младински организации                          

                                          

 

ДА
20.3%

НЕ
79.7%

Дали сте дел од некоја
младинска организација?

1.4%

12.0%

13.4%

14.4%

17.0%

20.9%

21.0%

27.4%

32.5%

42.8%

Имам болест или попреченост што ме спречува
да се вклучам

Сметам дека младинските организации не се
доволно транспарентни

Не верувам дека младинските организации
реално им помагаат на младите

Срамежлив/а сум, не се спријателувам лесно

Треба да се грижам за моето семејство

Друго

Не познавам младинска организација каде што
можам да се вклучам

Треба да учам

Правам други работи во слободно време

Немам време за тоа

Зошто не сте дел од некоја младинска организација? 

(Можни се до три одговори.)
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Повеќе од половина од испитаниците (55 %) не 

се чувствуваат исклучени од процесите на 

донесување одлуки за работи што ги засегаат, 

додека 41 % се чувствуваат делумно или 

целосно исклучени. 

Законот за младинско учество и политики 

предвидува формирање локални младински 

совети и директно учество на младите. Сепак, 

податоците покажуваат мало учество и интерес 

за ангажирање, т.е. само 6 % од младите се дел 

од овие совети (графикон 57), 21 % не сакале да 

учествуваат, а повеќе од 34 % не се запознаени 

со овој вид организација. (графикон 58) 

 

Графикон 57. Вклученост во локалните 

младински совети 

 

  
 

Ниту една од вклучените ГО не беше член на 

Младински совет во општините за време на 

спроведувањето на фокус-групата. Тие веруваат 

дека локалните младински совети „... се 

формираат проформа и функционираат само 

како такви. Над 80 % од младите во урбаните и 

руралните области не ги препознаваат локалните 

младински совети како алатки, ниту ги 

препознаваат членовите на советот, и некаде 

претседателот на советот ја користи таа позиција 

за да постигне некаква корист или обично 

завршува како вработен во Општина и тука 

работата на Советот целосно згаснува“. 

Дополнително, некои граѓански организации 

изјавија дека имало обиди некои службеници да 

бидат дел од ЛМС, но по пријавувањето, немаат 

сознанија како е направен изборот. Тие веруваат 

дека процесот бил под влијание на политичките 

партии и дека членовите на локалните младински 

совети се исто така дел од подмладокот на 

политичките партии. Ова се наведува како 

значаен проблем за да може таквото тело да 

функционира непречено. 

На крај, граѓанските организации истакнаа дека 

„советите за млади не се активни по 

усвојувањето на Законот за младинско учество и 

младински политики во 2020 година, кој ја 

обврзува секоја општина да формира свој совет“. 

Со тоа, практиките не беа обединети, па затоа 

Агенцијата за млади и спорт ги запре и даде 

конкретни насоки за да се избегне моментот на 

партизација. 

 

Графикон 58. Причини за невклученост во 

локалните младински совети 

 

 

 

 

Да
6%

Не
94%

Дали сте дел од Локалните
младински совети? 

5.5%

10.5%

13.2%

16.5%

20.6%

33.7%

Не знам како да се
приклучам

Друго

Во мојата општина нема
Локален младински совет

Немам време за тоа

Не сакам да бидам дел од
тоа

Не сум запознаен/а со овој
вид организација

Зошто не сте дел од Локалните
младински совети?
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Б. Одговор на граѓанските организации на 

потребите на младите во време на пандемија  

 

Граѓанските организации (вклучително и оние кои 

работат со млади) кои учествуваа во фокус-

групите, прашани за начинот на комуникација со 

нивните избирачи и нивната вклученост во 

проектните активности, генерално заклучија дека 

комуникацијата со конституентите е подеднакво 

интензивна за сите. Сите интервјуирани ГО укажаа 

на значителна промена во начинот на кој 

контактираат и комуницираат со младите од 

нивните целни групи со почетокот на пандемијата.  

Сепак, граѓанските организации веќе го надминале 

овој проблем и заклучија дека првичното 

приспособување на трансферот онлајн било 

покритично. Генерално, на почетокот, проблемите 

со комуникацијата се појавиле поради физичката 

бариера. Активностите на сите организации 

претрпеле значителни промени со доаѓањето на 

пандемијата, особено во однос на трансферот од 

активности со физичко присуство на онлајн 

активности (особено во руралните области), 

недостаток на соодветни или доволно уреди за 

следење и / или учество во онлајн активности 

(многубројно семејство, млади луѓе од социјално 

ранливи групи), како и широко распространета 

незапознаеност со онлајн алатките. 

Сите граѓански организации нагласуваат дека 

имале промени во бројот на млади луѓе вклучени 

во активностите или во однос на организацијата, а 

некои воопшто не можеле да ги реализираат во 

каква било форма, освен со физичко присуство. 

Активностите кои во сржта ја имаат мобилноста и 

кооперацијата изгубиле многу од вредноста, се 

изгубил младинскиот дух или не го постигнале 

ефектот што би го имале со физичко присуство. 

Дополнително, повеќето ГО укажаа на намален 

интерес за учество во активностите, како и на 

техничка неможност за учество. Нагласено е дека 

со приспособувањето и со трансферот на 

активностите онлајн, интересот кај младите бил 

помал отколку за активности со физичко присуство, 

особено за нови проекти - страв од непознатото и 

недоволен интерес, дигитален замор, губење на 

мотивацијата, бавен одговор од институциите и 

отсуство на социјалниот момент преку 

неформалното дружење што го имаат по 

активностите со физичко присуство. 

„Постои летаргија, недоволна вклученост и 

недостаток на визија за тоа каде оди земјата. Ним 

им пречи високото ниво на корупција, 

партизацијата, клиентелизмот, загадениот воздух, 

недоволната грижа за животната средина, 

недостатокот на центри за кариера, 

несубвенционирањето бизниси“, рече еден 

претставник на ГО во фокус-групите. 

Оние граѓански организации кои веќе имаа онлајн 

активности пред пандемијата, како што се нивните 

платформи, портали, веб-страници и слично, 

продолжија да ги вклучуваат младите во поврзани 

активности, преку пишување и преведување 

текстови, размена на информации и едукативни 

материјали, дистрибуирање препораки за заштита 

од КОВИД -19 и слично. Пандемијата, во неколку 

случаи, имаше позитивно влијание. Одржувањето 

онлајн активности им овозможи на некои граѓански 

организации да допрат до младите луѓе од помали 

места каде претходно немаа присуство, така што 

онлајн клубовите им овозможија на младите од 

овие места да се вклучат во клубовите преку онлајн 

часови. ГО планираат да ги задржат овие онлајн 

клубови и по завршувањето на пандемијата. 

Од 14 граѓански организации во фокус-групите, 

само четири пријавиле дека младите од нивната 

целна група им се обратиле со барање за 

решавање проблем со кој се соочуваат и дека 

случаите во кои младите им приоѓале биле почести 

пред пандемијата отколку за време на 

пандемијата. Во повеќето од овие случаи станува 

збор за индивидуален проблем за кој е потребна 

помош за решавање, упатување до соодветна 

институција или организација или, како што е 

наведено, „заглавиле во системот па им треба 

помош да остварат некое право“. Во овој поглед, 

граѓанските организации најчесто делуваат како 

алката која ги спојува со решението, а самата 

организација ретко го нуди / овозможува крајното 

решение во тој случај.  

Најпозитивни примери има од организации кои 

нудат помош за социјално претприемништво, но 

нагласуваат дека тоа не биле системски решенија, 
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туку решенија за специфични проблеми на 

одредени млади луѓе, честопати за социјални 

бизниси. Пристапување на младите кон ГО исто 

така беше забележано по информацијата дека ќе 

се формира локален младински синдикат. Многу 

млади им пристапија на граѓанските организации 

за да се слушне нивниот глас. 

Сепак, преостанатите организации, двојно повеќе, 

забележуваат дека надвор од проектното 

работење, ретко или никогаш не се случило младо 

лице да им пристапи како на ГО, а уште помалку да 

понуди решение за некои од проблемите што ги 

засегаат младите. 

Некои од нив истакнуваат дека младите не знаат 

точно каде да се обратат и не се трудат да ги 

бараат своите права. Според граѓанските 

организации, свеста кај младите за нивните права 

е мала, тие се обесхрабрени да пристапат до која 

било институција, особено до државните 

институции и да пријават какви било проблеми. Тоа 

е затоа што често биле вратени оттаму, игнорирани 

и немале никаква насока за да некој би им 

помогнал од институциите, па доста често се 

разочарани и не го пријавуваат проблемот. ГО исто 

така го потенцираат проблемот на „неразликување 

меѓу политички и невладин сектор“ и дека „ги 

мешаат поимите политичка партија и граѓанска 

организација“. Младите, според нив, ги мешаат тие 

поими и сметаат дека граѓанската организација е 

иста како политичка партија и не прават разлика. 

Повеќе од половина од граѓанските организации ја 

истакнуваат растечката апатија кај младите кон 

барање решенија за нивните проблеми воопшто, 

особено во помалите места. Сепак, тие 

истакнуваат дека ентузијазмот и енергичноста 

биле генерално поголеми пред пандемијата. 

Сите граѓански организации изјавија дека 

посветуваат подеднакво внимание на барањата на 

донаторот и на потребите на целната група (млади) 

при креирањето на нивните проекти и истакнаа 

дека двете страни мора да бидат задоволни. Прво 

ги детектираат предизвиците, потребите и 

преференциите на младите (без оглед дали се од 

претходни проекти или со истражување), а потоа се 

обидуваат да го стават знаењето во рамките на 

барањата на донаторот. ГО сметаат дека ова е 

нормален и посакуван процес. Од друга страна, 

една ГО нагласува дека се труди да генерира 

сопствени средства за да станат сè помалку 

зависни од странски донатори, бидејќи нивните 

барања не секогаш одат во прилог на она што тие 

го сметаат за неопходно за земјата, вклучувајќи ги 

и младите. 

 

Б.1. ГО и КОВИД-19 

Како што беше истакнато во делот за методологија, 

изборот на граѓански организации вклучени во 

фокус-групите беше направен во согласност со 

релевантноста на нивната работа за младите (и 

маргинализираните) групи. Сите организации, како 

што претходно истакнавме, се соочија со проблеми 

со неможноста да се спроведат проектни 

активности со физичко присуство. Дел од 

активностите веќе почнаа да се реализираат 

онлајн, но ГО сметаат дека го немало истиот ефект 

како и со физичко присуство. Проектните 

активности претрпеа промени поради разликите во 

трошоците за имплементација на активностите 

онлајн и во живо. Другиот дел од активностите, кои 

не беа во можност да ги спроведат преку онлајн 

платформа, беа одложени (за што во времето на 

одржување на фокус-групата, ГО немаа конкретни 

податоци кога би биле продолжени). Сепак, ова 

подразбира намалување, односно таканаречено 

замрзнување на средствата планирани за таа 

активност. 

Генерално, организациите забележаа зголемено 

членство, волонтери и персонал, како и зголемен 

број на соработници. Повеќето од нив беа 

поактивно ангажирани во одредени активности за 

време на пандемијата, особено активности што 

вклучуваа донации и помош за ранливите 

категории, информации, кампањи од врата до 

врата за да се избегне групирање и сл. 

Меѓу многуте предизвици што се појавија во 

комуникацијата, еден проблем во внатрешната 

работа на неколку ГО беше свикувањето на 

годишното Собрание бидејќи Статутот не им 

дозволувал да свикаат електронско Собрание. 

Затоа, тие направиле измени за да може да се 

одржи онлајн Собрание. Исто така укажаа колку 

немаат, а им се потребни стратегии за кризен 
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менаџмент, за кои претходно не сметале дека се 

толку важни како документи, а сега се покажале 

како клучни и дека мора да ги имаат како такви. 

Само една граѓанска организација извести дека 

донатор им пришол со понуда да спроведат 

работилници за време на пандемијата, заедно со 

другите граѓански организации, но ова било „за 

краток временски период и со мал број активности“. 

Друга граѓанска организација забележа дека во 

нивната досегашна работа „имало многу ретки 

разговори со донатори каде биле директно 

прашани „дали ви треба помош“ или „имаме идеја, 

дали би сакале да ја спроведеме“, но не за време 

на пандемијата.  

Сите други граѓански организации рекоа дека 

донаторите не им приоѓале директно за да работат 

на конкретен проблем или активност, но нагласија 

дека за тековните проекти што ги имале кога 

започнала пандемијата, донаторите дале „сугестии 

или инструкции за тоа како да ги приспособат 

активностите без да трпи квалитетот“, и биле 

прилично отворени за тоа „како заедно да го 

креираме начинот на тоа како може да биде 

спроведен проектот, и покрај пандемијата“. 

Еден позитивен пример што го посочува ГО е кога 

донаторот овозможил средства што останале од 

други нереализирани проекти поради пандемијата 

да бидат насочени кон создавање дигитална 

платформа, иако тоа не било претходно 

предвидено. „Кога ќе земеме предвид дека 

платформата се креираше од нула, станува збор за 

значителна финансиска помош за нас како 

организација да ја реализираме“, рече 

претставничката на таа ГО. 

 

Б2. Соработка меѓу граѓанските организации и 

помеѓу ГО и државните институции 

Повеќето од анкетираните ГО за време на фокус-

групите изјавија дека нивната соработка со други 

ГО е на високо ниво и пред, и за време на 

пандемијата. Еден учесник укажа на проблемот во 

НВО-секторот „за стравот од соработка, сѐ некој се 

плаши некој да не му ја украде идејата, да не му ги 

земе парите“, но повеќето се надоврзаа дека токму 

во време на кризата оствариле уште подлабока 

соработка, го зајакнале вмрежувањето и 

меѓусебната поддршка, со заедничка цел – да им 

се помогне на целните групи.  Една претставничка 

нагласи: „Или заедно ќе одиме напред или 

поединечно ќе потонеме.“ 

Повеќе од половина од испитаните ГО потпишале 

меморандуми за соработка со други ГО, а чадор-

организациите добиле нови членови за време на 

пандемијата. Неколку организации исто така 

пријавија зголемување на бројот на волонтери / 

активисти за време на пандемијата. 

„Бидејќи немавме многу работа на терен, 

организациите членки на РК многу повеќе се 

поврзаа едни со други, дали преку давање 

поддршка за локални иницијативи, заедничко 

аплицирање за проекти на партнерска основа, па 

соработката е дури и зацврстена во однос на 

претходно.“ 

„Соработката е одлична, потпишавме низа 

меморандуми како би можеле да соработуваме. 

Така ќе можеме заедно да аплицираме на проекти, 

а и воопшто да придонесеме кон подобрување на 

животот на младите. Имаме добра соработка и 

со медиумите, преку нив стекнуваме и 

видливост.“ 

Во сличен тон претставниците на институциите и 

претставниците на граѓанските организации 

напоменуваат дека иако интензивно соработувале 

со некои од јавните институции, има простор за 

подобрување на таквата комуникација и соработка. 

Најчесто тие соработуваат со Министерството за 

образование и наука, Владата, Агенцијата за 

млади и спорт, МТСП, телото во Собранието 

формирано од млади пратеници, Кабинетот на 

претседателот, Министерството за здравство, Град 

Скопје, Советот на Европа, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за внатрешни 

работи. 

Во однос на соработката со локалната самоуправа, 

се забележуваат позитивни и не толку позитивни 

искуства. Големо задоволство беше изразено со 

соработката со Општина Кисела Вода, Општина 

Старо Нагоричане, Општина Богданци, Општина 

Кривогаштани, Општина Гостивар, Општина 

Прилеп, Општина Гази Баба. Се прават 

поинтензивни напори за соработка од страна на 

граѓанските организации кон дел од помалите 

општини, кои „не беа координирани и не знаеја како 
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да се справат (со пандемијата)... ако не им се 

јавувате постојано барем 3 - 4 пати неделно ќе ве 

заборават“. 

ГО споделија доза на скептицизам во однос на 

првиот обид за соработка со локалната самоуправа 

и јавните институции воопшто. Граѓанските 

организации чија целна група се млади луѓе од 

руралните области со нетрпение очекуваат 

одлична соработка. Од друга страна, граѓанските 

организации насочени кон социјално ранливите и 

маргинализираните млади, споделуваат дека и 

покрај добрата соработка со институциите во некои 

активности, упатуваат реакција до владините 

институции „дека малку го заборавиле 

невладиниот сектор“ и има една изјава дека имале 

доволно добра соработка со институциите, но 

честопати биле некако „сопнувани“. „За жал, 

институциите нè доживуваат како критичари, а не 

како соработници, како што треба“, е еден од 

негативните коментари во врска со оваа соработка, 

при што друг претставник на ГО додава дека 

„...беше предизвик да се чека долго време за 

одговор, бидејќи институциите веројатно не се 

добро координирани и не беше познато дали некои 

проекти ќе бидат одобрени или не“. 

Од спроведените интервјуа, во врска со ова 

прашање, од младинскиот советник во Владата на 

Северна Македонија и од претставникот од 

Агенцијата за млади и спорт, младински сектор, 

добивме информација дека тие веќе примиле 

номинирани службеници од поголем процент на 

општини и дека ќе бидат објавени до крајот на јуни 

2021 година. 

ГО, на прашањето за начинот на избор на донатор, 

најчесто изјавуваат дека најчести донатори за 

нивните активности се странски донатори. Сите 

организации имаа активности извршени со 

поддршка на странски донатори. Мал број 

активности се поддржани од државата, како пред 

КОВИД-19, така и за време на пандемијата. Две 

организации користеле државна поддршка во 

однос на мерките за справување со пандемијата, 

едната од нив добила надомест за дел од платата 

на вработените во организацијата (за 3 лица во 

период од 4 месеци), а една добила еднократна 

финансиска помош (50.000,00 ден.), да продолжат 

со своите активности. Една организација добила 

финансиска поддршка непосредно пред да започне 

пандемијата, но активностите не биле спроведени 

затоа што започна пандемијата и биле откажани 

средствата. Затоа, смета еден од учесниците, 

државата треба да обрне внимание на граѓанскиот 

сектор и да одвои сума од буџетот за справување 

со пандемијата. „Но, немавме поддршка, освен 

онаа за Ковид од невладината соработка, од 

Генералниот секретаријат, пред Нова година.“ 
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Контекст и истражувачки прашања  

Напорите за израмнување на кривата за време на 

пандемијата на КОВИД-19 честопати не земаа 

предвид како социјалното дистанцирање може да 

влијае на младите од ранливите категории. 

Системите за социјална поддршка од витално 

значење за физичкото, менталното и 

емоционалното здравје на младите, како што се 

училиштата, јавните паркови, центрите на 

заедницата и рекреативните програми за млади, се 

соочуваат со оптоварување на нивната способност 

да даваат услуги. Интерсекцијата на факторите на 

идентитет, како што се полот, расата, етничката 

припадност и интелектуалната или физичката 

попреченост и социјално-економската 

неповолност, може да ја влошат ранливоста на 

младите (на пр. млади бездомници, млади луѓе кои 

не се во работен однос, во образование или обука 

(NEETs) ), млади мигранти). (ОЕЦД 2020 година) 

Мерките за ограничување на движењето и 

затворањето на училиштата и градинките го 

направија „повидлив“ обемот на неплатена работа 

што главно ја вршат жените во Северна 

Македонија (пред кризата, 72 % од неплатената 

работа дома ја вршеа жените). Жените во работен 

однос се соочија со исклучителен предизвик да ги 

комбинираат работните одговорности, домашните 

задачи (готвење, перење алишта, чистење, 

дезинфекција, шопинг итн.), грижа за деца и други 

членови на семејството, помагање при школување 

/ едукација на децата и многу повеќе дополнителни 

активности што се во секојдневниот живот за време 

на пандемиската криза (вклучително и домашна 

нега за пациенти со COVID-19 што директно ги 

изложува на ризик од инфекција) (Реактор 2020а). 

Петковска (2020 г.) заклучува дека секторите 

најпогодени од кризата, и каде што истовремено се 

случиле повеќето прекршувања на правата на 

работниците, биле оние сектори каде повеќето 

вработени биле жени. Во извештаите за кршење на 

работничките права во Хелсиншкиот комитет од 

март до јуни 2020 година, 70 % од вкупниот број на 

пријави биле поднесени од жени. 

Во период од само пет месеци по избувнувањето 

на пандемијата, повеќе од една осмина од жените 

се соочија со промени во бројот на вработени или 

членови на домаќинства кои заработуваат приход. 

Поради пандемијата, тие живеат во домаќинства 

без приходи или домаќинства со само еден 

вработен или член што заработува приход. Оваа 

ситуација е поизразена кај жените испитаници од 

албанска, ромска и српска етничка заедница. 

(Павловски, Антиќ, Фришчиќ, 2021 година) 

Затоа, ќе разработиме некои од наодите (веќе 

презентирани погоре) од перспектива на пол, место 

на живеење (урбана наспроти рурална средина), 

етничка припадност, ЛГБТ+ идентификација, лица 

со попреченост и самохрани родители. 

Иако нивото на дигитализација и дигитална 

писменост во руралните области во Северна 

Македонија веќе беа на исклучително ниско ниво, 

најновата студија покажува дека пандемијата 

исфрли на површина многу проблеми што 

произлегуваат од оваа состојба за луѓето што 

живеат во руралните области. Недостатокот на 

доверба во институциите и ниската дигитализација 

ги поттикнаа луѓето од руралните области 

дополнително да ги ризикуваат својата безбедност 

и животите, решавајќи ги административните 

проблеми лично наместо преку интернет. (Рурална 

коалиција 2020 година) 

Некои од прашањата што ќе ги разгледаме се 

владините мерки, образованието, работата и 

рамнотежата помеѓу домашните и работните 

обврски, предизвикот да се плати за основни 

потреби, семејно насилство и граѓански активизам 

и волонтирање. 

 

Наоди 

Наодите презентирани во претходните поглавја 

(кои доаѓаат од сите четири методи на 

истражување) ги отсликуваат одговорите од 

целиот примерок на млади луѓе, ГО и институции 

што ни се достапни. Сепак, за да може да 

тестираме некои од постојните теории и хипотези 

кои укажуваат на некои потенцијално ранливи 

групи на млади (општо и во време на пандемија), 

ќе разработиме некои од резултатите со 

нагласување на разликите во мислењата помеѓу 

различните демографски слоеви. Ќе се 

фокусираме на место (рурална наспроти урбана 

средина), регион, пол, етничка припадност и 
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идентификување на младите со ЛГБТ+ 

заедницата, постоење физичка или ментална 

попреченост и станувањето самохран родител. 

Презентираните податоци не се исцрпни и 

учеството на овие категории во целиот примерок е 

претставено во делот за методологија. (графикони 

1, 2, 3, 5, 13) 

ГО во фокус-групите забележуваат неколку 

проблеми и предизвици, кои, според нив, не биле 

присутни само сега, за време на пандемијата 

КОВИД-19, туку постоеле и порано. Тие 

нагласуваат дека „сега е видливо колку проблеми 

имаат младите, особено во руралните области и 

помалите места“. „Пандемијата само ги дотолчи 

младите од руралните средини“; „Проблемите не 

се променија пред и по Ковид, само што сега се 

потенцирани“, велат претставниците на 

граѓанските организации во фокус-групите. 

Во некои случаи, пандемијата исто така имаше 

позитивен ефект врз онлајн активностите на некои 

ГО. Онлајн пристапот им овозможи на овие 

организации да допрат до млади луѓе од помали 

места каде што претходно немале физичко 

присуство, така што онлајн клубовите им 

овозможија на младите од овие места да се 

приклучат на клубовите преку онлајн часови. 

Пандемијата укажа и на потребата од 

дигитализација и зголемување на нивото на 

дигитална писменост на младите, особено во 

руралните области, што им ја отвори вратата на 

неколку граѓански организации за целосно ново 

ниво на младинска работа, за да може успешно да 

ги спроведат планираните проекти во иднина. 

Но, предизвиците се посилни кога станува збор за 

маргинализираните заедници. Посебен предизвик 

во овој поглед забележуваат граѓанските 

организации кои работат со млади луѓе со 

специфичен развој, млади од социјално ранливи 

категории и млади од рурални области. Меѓу оние 

кои работат со млади лица со попреченост, од 

социјално ранливи групи и од рурални области, 

губењето на можноста за директни средби и 

физичка интеракција се рефлектира во начинот на 

работа со младите. Стапувањето во контакт со нив 

беше тешко, и на почетокот за некои беше целосно 

невозможно. 

Од тековните активности што беа запрени, 

паузирани, реорганизирани итн., активностите со 

поспецифичните групи (млади лица со 

попреченост, млади од рурални области) беа 

целосно запрени. Трансферот на активностите 

онлајн се покажа како тежок - недостатокот на 

пристап до интернет и стабилна конекција е 

особено проблематичен во руралните области, а 

недостатокот на соодветни или доволни уреди за 

следење и / или учество во онлајн активности е 

проблем особено за многубројните семејства и за 

младите од социјално ранливи групи. 

Најчестите проблеми за младите во пандемијата, 

според претставниците на граѓанските 

организации, се појавиле во образовниот систем. И 

покрај тоа што процентот на млади кои не го 

продолжиле своето образование за време на 

пандемијата е 11 % (видете графикон 20), 

забележавме дека негативниот ефект е поголем за 

помалите етнички заедници отколку за етничките 

Македонци. Имено, 14 % од етничките Македонци 

не го продолжиле образованието, 22 % од 

албанската младина и 33 % од младите кои 

припаѓаат на помалите етнички заедници (со 

посебен акцент на Ромите каде повеќе од 80 % од 

испитаниците го запреле образованието во време 

на пандемија). Покрај тоа, кај машките испитаници 

процентот на оние кои не го продолжиле 

образованието (21 %) е поголем отколку кај жените 

испитаници (12 %). Скоро 15 % од испитаниците 

кои живеат во рурални области не го продолжиле 

образованието, додека 10 % од оние кои живеат во 

урбани средини. Конечно, повисокиот процент на 

оние испитаници кои не го продолжиле своето 

образование (но не одговориле дека не важи за 

нив) може да се најде во горните возрасни 

категории (претежно над 25 години). 

Во однос на пристапот до електрична енергија, 

стабилен интернет, уреди за следење онлајн 

настава, квалитет на образовниот систем, 

подготвеност на едукаторите за новиот начин на 

настава, (не)приспособување на процесот за сите 

категории ученици, особено за оние со атипичен 

развој, за млади луѓе со оштетен слух „немаше 

едукативна содржина, ниту во формалното, ниту во 

неформалното образование... не им беше 
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овозможен преведувач на знаковен јазик“. Покрај 

тоа, „наставниците не се подготвени да користат 

онлајн алатки, се намалува квалитетот на 

формалното образование и фокусот на младите 

кога следат онлајн настава. Зборуваме за една 

таканаречена „'изгубена генерација' на млади 

луѓе“, рече еден претставник. ГО чија целна група 

се млади луѓе со нетипичен развој, споделуваат 

дека дополнителен предизвик за нив е „малиот број 

социјални контакти, со врсници и соочување со 

дискриминација.“ „Неквалитетниот образовен 

систем не им ги обезбедува сите потребни 

материјали, ние сакаме да имаме инклузивен 

образовен систем, немаме образовни асистенти, 

наставниците не се подготвени.“ 

Кога ги разгледуваме предизвиците во време на 

КОВИД-19 во поглед на образование, работа и 

рамнотежа помеѓу работата и домот, резултатите 

од анкетата покажуваат дека немнозинските 

етнички заедници се соочуваат со нив повеќе од 

етничките Македонци. Графикон 59 илустрира како 

условите за работа / учење од дома се најголемиот 

предизвик со кој се соочиле младите воопшто, но 

етничките Албанци и помалите етнички заедници 

се соочиле со тоа на повисок степен (76 % од 

етничките Албанци се соочуваат со овој предизвик, 

73 % од други и 65 % од етничките Македонци). 

Истиот тренд е присутен за пречки во кариерата, 

учење нова технологија и предизвик за 

завршување на образованието, додека скоро и да 

нема варијации во однос на етничката припадност 

за варијаблата „рамнотежа работа - дом“. 

Анкетата покажува дека младите во руралните 

области навистина се соочиле со поголеми 

предизвици во образованието што произлегуваат 

од пандемијата. Графикон 60 покажува дека 

најголемите разлики помеѓу младите од руралните 

и градските средини се со нестабилната интернет-

врска (15 % повеќе овој предизвик се јавува кај 

руралните млади отколку кај урбаните), недостаток 

на опрема (31 % од руралните млади и 14 % од 

младите урбани области), проблем на редовно 

обезбедување пристап до интернет (разлика од 16 

%) и недостаток на помош од возрасно лице 

(наставник, родител, брат / сестра). Од друга 

страна, младите од руралните области покажаа 

помал процент на недостаток на мотивација 

отколку оние во урбаните области. (графикон 60) 

Дополнително, урбаните млади поминале повеќе 

време во грижата за друг член на семејството (53 

%) отколку во урбаните средини (каде 42 % рекле 

дека трошат повеќе време на ова). (графикон 61) 
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Графикон 59. Млади кои лично се соочиле со предизвици во образованието и кариерата, заради кризата 

КОВИД-19, по етничка припадност 

 

 
 

 

 

Графикон 60. Предизвици за онлајн учење според местото на живеење 

 

 
 

 

 

 

76%

58%
51% 49%

41%

73%
59%

43% 46%

26%

65%
57%

41%
35%

16%

Услови за работа / 

учење од дома
Одржување баланс

меѓу работните и
домашните обврски

Пречки во кариерата Учење нова
технологија

Неможноста да
завршам образование

Млади кои, како резултат на кризата Ковид-19, се соочиле со образовно-

кариерни предизвици. 

ПО ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Албанец/Албанка Друго Македонец/Македонка

69% 67%

52%
44%

31% 27% 25%

75%

52% 50%
45%

14% 11%
20%

74%

54% 50%
45%

17% 14%
21%

Недостаток на
мотивација

Нестабилна
интернет-врска

Лоша програма Неподготвен/а
професор/ка

и/или
наставник/чка

Немање опрема
(компјутер, лап-

топ, телефон, 

таблет)

Не можам
редовно да си

дозволувам
пристап до
интернет

Недостаток на
помош од
возрасен

(професор, 

родител, 

брат/сестра)

Предизвици со кои се соочиле испитаниците за време на учењето преку 
интернет во изминатата година. 

Рурална Урбана Вкупно
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Графикон 61. Време поминато во грижа за членовите на семејството по место на живеење 

 
 

Според граѓанските организации во фокус-

групите, следниот предизвик за младите е 

вработувањето, а намалениот приход / економска 

моќ ја усложнува нивната позиција во 

општеството. За време на пандемијата, 

„значителен број млади луѓе (20 % во споредба со 

другите возрасни групи) останаа без работа“ 

поради нерегулирани законски обврски во врска 

со вработувањето. Младите најчесто работеа во 

угостителски и услужни дејности, како хонорарци. 

Младите со попреченост „немаат доволно 

можности за вработување, а понудените 

можности не се приспособени“, рече еден 

претставник на ГО. 

Наодите од истражувањето покажуваат дека 

пандемијата има поголемо негативно влијание на 

работното место кај машките испитаници (31 %) 

отколку кај жените (20 %) (графикон 62а), и скоро 

истото негативно влијание врз младите од 

руралните средини (за 26 %) и урбаните области. 

(24 %). (графикон 61а) Сепак, наоѓањето работа 

се проценува како потешко кај руралните млади 

(52 %) отколку кај урбаните (48 %). (графикон 63б) 

Нема значителна разлика во перцепцијата во 

однос на ова прашање кај машките и женските 

испитаници. (графикон 63а) Од графиконот 63в, 

сепак, како што се очекуваше, забележуваме дека 

во Скопје (кој е побогат регион) влијанието врз 

младите во однос на работата е помалку 

негативно од посиромашните региони 

(Североисточен, Пелагонија и Источен). 

 

 

 

 

 

 

6.9% 8.0% 7.8%6.2%
9.6% 9.1%

26.2%

34.0% 32.8%

53.1%

42.0% 43.6%

Рурална Урбана Вкупно

Грижа за член од фамилијата

Никогаш не сум се грижел/а за друг член од фамилијата

Помалку време

Исто време

Повеќе време

Не знам
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Графикон 62а. КОВИД-19 влијание врз работата по пол 

 
Графикон 62б. КОВИД-19 влијание врз работата по место 

 
 

Графикон 62в. КОВИД-19 влијание врз работата по региони 

 
 

30.5%
19.8% 23.7%

17.7% 14.8% 15.9%14.1% 11.1% 12.2%

37.7%

54.3%
48.3%

Машки Женски Вкупно

Дали пандемијата имаше влијание врз Вашата работа / Вашето
работно место?

Негативно Неутрално Позитивно Н/А

25.5% 23.5% 23.8%
17.2% 15.5% 15.8%

8.3% 12.8% 12.1%

49.0% 48.2% 48.3%

Рурална Ррбана Вкупно

Дали пандемијата имаше влијание врз Вашата работа / Вашето
работно место?

Негативно Неутрално Позитивно Н/А

36%

46%

48%

49%

55%

57%

59%

63%

46%

36%

49%

30%

24%

20%

23%

22%

19%

31%

28%

5%

21%

27%

25%

20%

19%

19%

23%
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Полошки

Вардарски

Југозападен

Источен
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Североисточен

ВКУПНО

Дали пандемијата имаше влијание врз Вашата работа / Вашето работно
место?

Негативно Неутрално Позитивно
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Графикон 63а. Тешкотија да се најде работа по пол 

 
 

Графикон 63б. Тешкотија да се најде работа по место на живеење 

 
 

Компаративните бројки на графиконите 64а 

покажуваат дека младите од руралните области и 

оние кои припаѓаат на немнозинските етнички 

заедници имаат поголеми тешкотии во 

обезбедувањето основни средства за живот и 

подмирување на основните трошоци. Во однос на 

местото на живеење, најзабележителни се 

разликите во можноста за плаќање комуналии, 

обезбедување финансии за годишен одмор, 

трошоци за превоз и пари за облека. (графикон 

64а). Во однос на етничката припадност, 

забележуваме (графикон 64б) дека немнозинските 

етнички заедници имаат повеќе тешкотии отколку 

етничките Македонци во исполнувањето на 

комуналните трошоци, непредвидените трошоци, 

финансиите за годишен одмор, облека и превоз. 

Ромската заедница покажа највисоко ниво на 

финансиски предизвик да си дозволи облека, да 

подмири неочекувани трошоци и долгови, а 

Албанците покажаа дека имаат најголем предизвик 

да плаќаат комунални услуги, да си дозволат 

годишни одмори и да плаќаат за неочекувани 

трошоци.   

 

 

 

3.6%
0.5% 1.6%

11.1%
5.5% 7.5%

46.8% 49.1% 48.3%

38.5%

44.9% 42.6%

Машки Женски Вкупно

Наоѓањето работа / ново работно место за време на пандемијата е

Полесно отколку претходно Исто Потешко отколку претходно Не знам / Не се однесува на мене

2.8% 1.4% 1.6%
6.2% 7.8% 7.5%

52.4%
47.6% 48.3%

38.6%
43.2% 42.6%

Рурална Урбана Вкупно

Наоѓањето работа / ново работно место за време на пандемијата е:

Полесно отколку претходно Исто Потешко отколку претходно Не знам / Не се однесува на мене
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Графикон 64а. Финансиски тешкотии во пандемијата по место на живеење 

 

 
 

Графикон 64б. Финансиски тешкотии во пандемијата по етничка припадност 

 
 

Општествениот живот и квалитетот на животот 

воопшто се потенцираат како дополнителен 

проблем од претставниците на граѓанските 

организации. „Младите од помалите градови не 

беа вклучени во креирањето политики поврзани со 

нивните проблеми и барања на кој било начин, ниту 

преку локалната самоуправа, ниту на кој било друг 

начин“. ГО кои работат во рурални области 

истакнуваат дека „повеќе не можете да најдете 

млади луѓе во помалите места“, каде што „владее 

голема апатија“.  

43%
35% 32%

39%
32% 30%

26%

10%

37% 34% 35%
33% 29% 28%

22%
11%

38% 35% 35% 34%
29% 28%

22%

11%

Плаќање
комунални услуги

(електрична
енергија, огрев, 

вода, телефон, 

интернет итн.)

Неочекувани
трошоци (некои

даноци, банкарски
каматни стапки

итн.)

Плаќање на кредит Обезбедување
финансии за летен

одмор од
минимум 7 дена

Пари за облека Пари за храна Трошоци за превоз Плаќање кирија за
куќа / стан

Дали Вашето домаќинство се соочи со некои од следниве тешкотии за време на
пандемијата? МЕСТО

Рурална Урбана Вкупно

35% 33% 35%
31% 27% 27%

21%

9%

49%
40%

28%

47%
38%

27%
23%

14%

42%
32% 34%

36%

20%

34%
28%

24%

63%

75% 75%

25%

88%

63% 63%

13%

38% 35% 35% 34%
29% 28%

22%

11%

Плаќање
комунални услуги

(електрична
енергија, огрев, 

вода, телефон, 

интернет итн.)

Неочекувани
трошоци (некои

даноци, банкарски
каматни стапки

итн.)

Плаќање на
кредит

Обезбедување
финансии за летен

одмор од
минимум 7 дена

Пари за облека Пари за храна Трошоци за
превоз

Плаќање кирија за
куќа / стан

Дали Вашето домаќинство се соочи со некои од следниве тешкотии за време на
пандемијата? ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Македонци Албанци Други Роми Вкупно
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„Апатијата кај младите е многу голема. Многу 

тешко може да најдете некој кој сака да волонтира, 

да дојде да ви помогне во она што сакате да го 

работите, сметаат дека во сè има некаква задна 

намера, мислат дека за џабе би оделе и никој не го 

сфаќа бенефитот од придонесот кон заедницата, 

локалната заедница од која сите ние сме дел како 

граѓани.“ Анкетата покажува дека, во просек, иако 

на ниско ниво (20 %), машките и женските 

испитаници учествувале скоро подеднакво во 

младински организации. (графикон 65а) Од друга 

страна, помладите учествуваа повеќе во овие 

организации; од оние на возраст од 15 до 19 години 

дури 47 %, а од оние на возраст од 25 до 29 години 

16 %. (графикон 65б) Дополнително, нема разлика 

помеѓу степенот на членство во младински 

организации кај младите од руралните и урбаните 

средини (графикон 65в), што може да се објасни со 

методот на собирање на овие податоци, т.е., онлајн 

анкета. Имено, младите луѓе кои се исклучени од 

пристапот до интернет и социјалниот живот, 

вклучително и ГО, можеби не стигнале до ова 

истражување. Оваа можност може „лажно“ да го 

зголеми процентот на рурална младина која е дел 

од младински организации. 

 

Графикон 65а. Вклученост во младинска 

организација по пол                    

                                       

 

Графикон 65б. Вклученост во младинска 

организација по возраст 

 
 

Графикон 65в. Вклученост во младинска организација по место на живеење 

 
 

19.2% 22.2% 20.3%

80.8% 77.8% 79.7%

Машки Женски Вкупно

Дали сте дел од некоја
младинска организација? Пол

ДА НЕ

16%

25%

47%

25-29 години 20-24 години 15-19 години

Биле дел од младинска
организација, по возраст

20.0% 20.4% 20.4%

0.0%

50.0%

рурална урбана вкупно

Учество во младинска организација по место на живеење
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Додека машките испитаници волонтирале повеќе 

за време на пандемијата отколку жените (за 4 %), 

руралната младина повеќе волонтирала во 

споредба со оние во урбаните области (за 2 %) и 

младите од другите етнички заедници повеќе од 

етничките Македонци (за 10 %). Меѓу етничките 

Албанци има најголем број млади кои 

волонтирале за време на пандемијата. (графикон 

66 а, б, в) 

 

Графикон 66 а, б, в. Вклученост во волонтирање по пол, место и етничка припадност 

 
 

Во однос на владините економски мерки за 

справување со последиците од пандемијата, 

повеќе од половина од граѓанските организации 

сметаат дека неискористеноста на мерките од 

страна на младите е пред сè затоа што 

информациите за економската помош за време на 

пандемијата не стигнале до сите млади (особено 

до оние во рурални области и од социјално 

ранливи категории) или се соочиле со технички 

предизвици при аплицирање за државна помош. 

Анкетата покажува разлика од 10 % помеѓу 

неинформираните млади луѓе од руралните 

области и оние од урбаните средини, што ја 

потврдува оваа хипотеза. (графикон 67)

 

Графикон 67. Информации за владините мерки по место на живеење 
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28.3%
18.3% 19.8%

54.5% 57.2% 56.8%

17.2%
24.4% 23.4%

Рурална Урбана Вкупно

Степен на информираност за владините мерки по место на
живеење

Не сум информиран/а Донекаде сум информиран/а Многу сум информиран/а
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Од графиконот 68а можеме да видиме дека нема 

разлика помеѓу младите од руралните и од 

урбаните средини во бројот на неискористени 

мерки, но руралните имаат помал број на една, и 

поголем број на три и повеќе искористени мерки. 

Од друга страна, помалите етнички заедници за 3 

% повеќе воопшто не искористиле никаква мерка, а 

за 10 % помалку искористиле една мерка (графикон 

68б). Искористување две или повеќе мерки е 

забележано кај помалите етнички заедници, што во 

апсолутен број е сè уште прилично ниско ниво на 

искористеност на мерките. Ромската младина има 

најголема стапка на млади кои не искористиле 

никаква мерка (63 % од Ромите), албанската 

заедница 53 %, додека 47 % од Македонците и 40 

% од другите помали заедници не искористиле 

ниту една мерка. 

 

Графикон 68а. Искористеност на владините мерки по место на живеење 

 
Графикон 68б. Искористеност на владините мерки по етничка припадност 
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Граѓанските организации во фокус-групите, исто 

така, укажуваат на зголемување на семејното 

насилство „... во помалите градови или нема 

засолништа или ако има сигурно напаѓачот би 

знаел каде е жртвата“. Истражувањето покажува 

дека 4,3 % од младите пријавиле семејно 

насилство за време на пандемијата, што во 

руралните области се случило за 1,4 % повеќе 

отколку во урбаните области. (графикон 69) Во 

однос на родовото насилство, од друга страна, 

иако генерално во нешто помал степен (3,6 % од 

испитаниците), може да се забележи значителна 

разлика во однос на местото на живеење, со 

фактот дека во руралните области 8,3 % од 

младите пријавиле вакво насилство, а 2,8 % од 

младите во урбаните области. (графикон 70) 

 

 

Графикон 69. Доживување семејно насилство по 

место на живеење                                                                                          

Графикон 70. Доживување родово насилство по 

место на живеење 

 
 

 

 

На прашањето дали мислат дека имаат можност за 

професионален развој, лицата со телесен 

инвалидитет главно мислат дека не (39 %), 

следени од лица со нетипичен развој (38 %) и 

самохрани родители (33 %). (графикон 70) На 

прашањето „Во мојот секојдневен живот другите се 

однесуваат со почит кон мене“, испитаниците 

генерално одговорија позитивно (90 % одговорија 

да или нешто да). Самохрани родители и лица со 

телесен инвалидитет сметаат дека тоа не е случај 

со нив (31 % одговориле „не“). (графикон 71) 

Анкетираните млади кои се идентификуваат како 

ЛГБТК+ генерално гледаат можности за сопствен 

професионален развој и веруваат дека другите кон 

нив се однесуваат со почит (33 %) или до одреден 

степен со почит (48 %)
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Рурална Урбана Вкупно
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Рурална Урбана Вкупно

Родово базирано насилство
и место на живеење
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Графикон 71. Чувство на пристап до можности за професионален развој, кај ранлива младина 

 
 

 

Графикон 72. Чувство дека сте почитувани во секојдневниот живот, кај ранливите категории на млади 
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Институционална поставеност и политичка 
рамка  
 
Општ заклучок од тематската анализа на 
стратегиите, законодавството и мерките што се 
однесуваат на позицијата на младите, ни кажува 
дека владите ги признале проблемите, но 
недостига дејствие. Законот за млади е уште на 
своите почетоци, при што институциите се борат да 
најдат водечка и координирачка институција за 
младински прашања. Многу младински прашања 
се дисперзирани во различни сектори и 
институции. Ова го отежнува следењето кој кои 
мерки ги смислува и спроведува. Додека сите 
главни документи и мерки се однесуваат на 
младите генерално, недостасува специјализиран 
или интерсекциски пристап кон младите од 
ранливи категории. Во исто време, акционите и 
оперативните планови не даваат преглед за тоа 
како ситуацијата се променила со спроведувањето 
на смислените мерки и постојните стратегии и 
акциони планови треба да се ревидираат во 
согласност со новата состојба и не одговараат на 
глобалната здравствена криза. Конечно, Владата 
треба повеќе да се фокусира на предизвиците со 
кои се соочуваат младите лица во пандемијата, не 
само на економските предизвици, туку на 
образованието и на менталното и физичкото 
здравје, и да понуди поконкретни и фокусирани 
мерки.  
 
Мерки на Владата 
Мерките воведени од Владата не се структурни, 
имајќи ги предвид долгорочните ефекти на 
пандемијата врз економијата. Половина од 
испитаниците - млади луѓе ги сметаат за 
неефикасни. Тие се информирани на висок степен 
за економските мерки, а сепак, половина од 
испитаниците не користеле никаква мерка 
(особено машките испитаници и оние од постарите 
возрасни групи меѓу младите опфатени во 
студијата). Најчесто користената мерка е 
„Домашна платежна картичка од 3.000 МКД“. 
Неколку категории млади, како што се независни 
уметници, се занемарени од овие мерки. 
Долгорочниот ефект на овие политики е 
сомнителен, а дополнително може да ја загрозат 
социјалната еднаквост поради поволните позиции 
што ги изградија за работодавците наместо за 
вработените. 
Образование 
Затворањето на училиштата и на другите простори 
за учење има влијание врз населението. Тоа 

влијаеше не само на учениците и студентите, туку 
и на семејствата, институциите и на целото 
општество. Поради КОВИД-19, 11 % од младите во 
Северна Македонија го прекинале образованието и 
многу од нив имаат негативни последици и се 
соочија со различни предизвици. Дополнително, 
физичката дистанца од училницата бараше нови 
технологии и опрема, надзор на родителите и 
учење нови наставни методи. Иако имаше бројни 
организирани донации на компјутери / таблети од 
приватни компании, индивидуалци, хуманитарни 
организации, како и од локалните општини за 
студенти со цел да можат да ја следат наставата, 
сепак 17 % од младите ја немаат неопходната 
опрема и скоро 14 % не можат да си дозволат 
редовна интернет-врска.  
 
Социоекономска состојба 
Податоците од анкетата со младите покажуваат 
дека пандемијата имала најмногу негативно 
влијание врз социоекономската состојба на 
испитаниците, а една третина од нив пријавија дека 
пандемијата е пречка да бидат со нивните 
партнери. Половина од испитаниците се соочиле 
со зголемен обем на домашни одговорности и 
време поминато во грижа за членовите на 
семејството, особено женските испитаници; како и 
со намалени приходи и / или работно време, а на 
штета на тоа - тешкотии при подмирувањето на 
основните трошоци, од кои во најголем процент за 
комуналии. Исто така, 8 % од вкупниот број 
испитаници останале без работа, што сериозно 
влијаело на нивните семејни буџети. Две третини 
од младите изјавија дека ќе ја напуштат земјата 
како последица на пандемијата, што е силен 
показател за нивното незадоволство од 
социоекономската состојба. 
 
Емоционална благосостојба 
Можеме да заклучиме дека со цел да го подобрат 
сопственото емоционално здравје, младите често 
го посветуваат времето на гледање ТВ, серии, 
филмови, сурфање на интернет и поминување 
квалитетно време со семејството, а најмалку во 
волонтирање и пишување. Интернетот, како 
алатка, најчесто се користи за следење на 
социјалните медиуми, а најмалку за едукативни 
цели, вебинари и волонтеризам, што дополнително 
се забележува во начините на комуникација, каде 
социјалните медиуми се рангираат највисоко на 
листата. Физичките контакти се всушност 
најголемиот предизвик за надминување, а младите 
уживаат во парк или дома со пријателите, и тоа 
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ретко го прават во хоби група или младински 
здруженија. Сите податоци покажуваат дека 
младите речиси и не волонтираат и премногу малку 
обрнуваат внимание на воннаставните образовни 
методи и на неформалното образование. 
Најсилниот предизвик со кој се соочуваат младите 
е ограничената слобода на движење, како и 
влошената епидемиолошка состојба во земјата. На 
дното на списокот се повторно предизвиците за 
непречено волонтирање, младински активизам и 
граѓанско учество, што дополнително укажува на 
фактот дека младите не се многу фокусирани на 
волонтирање, солидарност и емпатија.  
Зголемувањето на нивото на вознемиреност и 
паника воопшто, како и негативните ефекти од 
кампањата за солидарност на младите луѓе со 
стари лица ја потврдуваат првичната хипотеза во 
врска со емоционалното здравје, што е нешто 
потврдено со процентот на луѓе кои станале 
понасилни од порано. Конечно, спротивно на 
првичните претпоставки на властите каде млади 
луѓе беа ставени на тапет за непочитување на 
мерките, само мал број од нив велат дека го 
нарушиле карантинот и полицискиот час на сметка 
на приватни тајни забави, а повеќето од нив 
сметаат дека за надминување на пандемијата 
неопходни мерки се вакцинирање и почитување на 
мерките.  
 
Граѓанско учество и волонтирање 
Податоците од истражувањето сугерираат дека 
малцинство млади учествуваат во волонтерски или 
граѓански активности кои придонесуваат за 
општеството. Процентот на граѓани кои биле 
членови на некоја организација, група или клуб не 
се променил значително во годините пред и за 
време на пандемијата. Законот за младинско 
учество и младински политики нуди рамка за 
зголемување на гласот и вклученоста на младите, 
податоците покажуваат дека само една третина (32 
%) од младите биле активни / членови во некоја 
организација и само 6 % од испитаниците биле дел 
од советите. Покрај тоа, со Законот за 
волонтирање, процесот е регулиран и се 

признаваат волонтерските напори за волонтерот и 
пошироката заедница, сепак само 29 % од 
испитаниците волонтирале пред пандемијата и 17 
% волонтирале за време на пандемијата.  
 
ГО и младинско учество 
Здравствената криза значително го смени начинот 
на комуникација и координација помеѓу граѓанските 
организации и младите. Предизвиците со кои се 
соочуваат се резултат на трансферот од физичка 
во електронска комуникација и онлајн активности. 
Се намалува бројот на млади вклучени во 
активности на граѓанските организации, бидејќи не 
сите млади имаат можност да се вклучат онлајн и 
не се сите запознаени со дигиталните алатки.  
 
Млади од ранливи категории 

Жените, младите од руралните области и 
немнозинските етнички групи демонстрираа повисок 
степен на ранливост кон одредени пандемски 
предизвици. Билансот кај женските испитаници помеѓу 
домашните и работните обврски е нарушен, а 
руралните жени се соочуваат со поголемо семејно и 
родово базирано насилство. Младите од руралните 
области се соочуваа со поголеми предизвици во 
училиште, во смисла на технологија и поддршка за 
учење, тие исто така беа погодени финансиски и во 
поголема мера не беа во можност да плаќаат за 
основните комунални услуги, облека, превоз и одмор. 
Тие, исто така, биле помалку информирани во врска 
со економските мерки, помалку ангажирани во 
социјалниот живот и волонтирањето и сметаат дека 
многу потешко е да бараат работа во пандемија 
отколку младите од урбаните области. Немнозинските 
етнички групи се негативно погодени од недостаток на 
информации за владините економски мерки, и исто 
како и руралните млади, тие имаат повеќе проблеми 
да ги покријат дневните трошоци за живеење и 
комуналните услуги отколку етничките Македонци. 
Конечно, младите со телесен инвалидитет сметаат 
дека другите луѓе не се однесуваат кон нив со почит 
во секојдневниот живот и дека имаат многу помалку 
професионални можности од другите. 
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ЗАБЕЛЕШКИ 

 
i. Изборот на овие организации е направен 
врз основа на темелна деск анализа за 
граѓанскиот сектор (главно потпирајќи се на 
регистарот од Владиниот сектор за соработка со 
ГО и базата на податоци на ЦИВИКА 
МОБИЛИТАС). Направивме листа од 40 главни 
ГО и чадорски организации (мрежи) кои работат 
директно со млади или 
маргинализирани/ранливи групи. Потоа 
направивме потесен избор заснован врз 
видливите активности на ГО во изминатите три 
години и ги поканивме оние што покажаа 
неодамнешна активност. ГО и мрежи на ГО кои 
учествуваат во фокус-групите се: Хуманитарно и 
добротворно здружение на Ромите „Месечина“ - 
Гостивар, СППМД Институт Македонија, 
Здружение на граѓани за помош на бездомници и 
социјално загрозени семејства и поединци 
„Љубезност“ – Скопје, Опции за здрав живот 
ХОПС Скопје, Локална агенција за развој Струга 
(ЛДА), Инфо фронт - Прилеп, Младиинфо 
Интернешнл, Здружение за правна едукација и 
транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т., Здружение за 
мултикултурна интеграција Инклузија Охрид, 
Центар за младински активизам Крик, МОФ-
Младински образовен форум, Рурална коалиција 
- Кичево, Национален младински совет на 
Македонија (НМСМ), Волонтерски центар - 
Скопје. 
ii.  Според проценките за 2020 година, 60 
% од населението во Северна Македонија живее 
во урбани области (Reference), но многу е 
веројатно дека младите луѓе во голема мерка 
емигрирале (во урбани области или во 
странство). Овие проценки не го вклучуваат тоа. 
Податоците покажуваат ниска стапка на 
наталитет во руралните области и општ тренд на 
намалување на популацијата. Точни и понови 
податоци не се достапни поради недостаток на 
податоци од Пописот од 2002 година, затоа е 
тешко да се претпостави колку млади живеат во 
руралните области. (Ризанкоска, Ј и Трајкоска-
Наумоска, 2020 година). Како и да е, учеството на 
младите од руралните области во примерокот е 
можеби нешто помало од реалната бројка заради 
две технички причини: фразирање на прашањето 
во нашето истражување (т.е. ние прашуваме за 
сегашното место на живеење, а не за официјално 
регистрирано живеалиште, што најверојатно се 
разликува за оние млади кои живеат во поголеми 
урбани области / и главниот град) и фактот дека 

поради пандемиските ограничувања (главно 
ризици за безбедно патување) ние претежно се 
потпиравме на онлајн анкетирање, што значи 
дека Анкетата можно е да не стигнала до некои 
млади од руралните средини кои немаат 
техничка / интернет-опрема. Работата на терен 
беше извршена со помош на граѓански 
организации кои работат во рурални области, 
сепак, постои можноста некои рурални млади да 
биле ненамерно исклучени. Еден дополнителен 
значаен фактор е неподготвеноста на младите да 
кажат дека потекнуваат од рурални области, што 
во онлајн анкетите може да биде едно од 
ограничувањата. Сепак, собравме голем 
примерок од 1.002 млади луѓе од Северна 
Македонија (нешто близу до национален 
примерок за анкета), од кои 151 од рурални 
области од осумте региони. Затоа, бевме во 
можност да спроведеме крстостабулации и да 
донесеме заклучоци во врска со особеностите на 
младите кои доаѓаат од руралните области. 
iii.  Два главни фактори го објаснуваат 
поголемиот процент на жени вклучени во 
примерокот. Првиот е од методолошка природа. 
Женските испитаници беа пореспонзивни на 
онлајн анкетата (дистрибуирана преку реклами 
на социјалните мрежи). Вториот е од теоретска 
гледна точка. Имено, консултираната литература 
за КОВИД-19 посочи дека пандемијата има 
поголемо негативно влијание врз жените, затоа, 
решивме дека преголемата застапеност на 
жените може да има корист за посебните 
прашања, како што е она за балансот на работа 
и домашните обврски. Сепак, направивме 
анализа за проверка на робусноста на два 
случајни примероци за да тестираме за 
пристрасни одговори поврзани со полот. 
iv. Тековната стратегија го опфаќа 
периодот 2016 - 2025 година 
[http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/Нацио
нална-стратегија-за-млади-2016-2025.p] ја следи 
претходната 10-годишна стратегија што го 
опфаќаше периодот 2005-2015 година.  
v. Линк до 
активностите.https://www.sobranie.mk/2020-2024-
aktivnosti-ns_article-konstitutivna-sednica-na-
klubot-za-mladinski-prashanja-i-politiki.nspx 
vi. Линкови до методите за онлајн 
учење.https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-
на-настава-на-далечина-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-
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воннаставни-активности-од-далечина-
финално.pdf; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-
спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-
далечина-2020-21-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite
_za_ocenuvanje.pdf; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_n
a_nastavata_vo_posebnite_uchilishta.pdf  
vii.  Сите релевантни институции беа 
поканети на интервју, и покрај значителните 
обиди на нашиот тим да закаже интервјуа, некои 
институции не реагираа. 
viii.  Интервјуиран претставник, Интервју 4 
ix.  Извештајот го обезбеди Агенцијата за 
вработување 
x.  Интервјуиран претставник, Интервјуа 1 
и 6 
xi.
 https://mon.gov.mk/stored/document/Konc
ept%%20za%%20dalecinsko%%20obrazovanie-
design-MK-with%%20logos.pdf   
xii.  Влада на Северна Македонија. Владини 
економски мерки за справување со кризата од 
КОВИД-19. https://vlada.mk/ekonomski-merki-
covid19   
xiii. Информации за статусот на реализација 
на економски мерки за справување со COVID-19. 
Достапно на:  https://vlada.mk/node/24854  
xiv. https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-методика-
на-настава-на-далечина-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-
воннаставни-активности-од-далечина-
финално.pdf; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/01/Упатство-за-
спроведување-училишни-клубови-и-секции-од-
далечина-2020-21-финално.pdf; 
https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_nastavnicite
_za_ocenuvanje.pdf ; https://www.bro.gov.mk/wp-
content/uploads/2020/09/Upatstvo_za_realizacija_n
a_nastavata_vo_posebnite_uchilishta.pdf 

xv.  Советникот за млади и младински 
политики за време на интервјуто сподели дека 
вкупно шест организации (без да ги спомне 
нивните имиња) биле вклучени во процесот на 
подготовка на владините економски мерки за 
справување со пандемијата.  
xvi.  Објава на ССРСМ на 
ФБ.https://www.facebook.com/unshm.mk/photos/pc
b.798543274072164/798543177405507  
xvii.  Влада на Северна Македонија. Заев за 
испит за државната матура: Взаемно договорено 
решение што гарантира квалитет на матурата и 
гарантира регистрација на универзитетите дома 
и во странство. Достапно 
на:https://vlada.mk/node/24279?fbclid=IwAR2AyaZ
uLlL0Hm6Z7WmQi15a3tDatb0KmxP-
W8hfS2Onn71W0HUPi9pREko  
xviii.  ТВ-училница е соработка помеѓу 
Министерството, Бирото за развој на 
образованието, УНИЦЕФ, продуцентите за 
детски ТВ-програми OXO и националниот 
радиодифузер Македонска радиотелевизија, и 
обезбедува програми за помали деца. Е-
училница се базира на платформата за онлајн 
учење Eduino, поддржана од УНИЦЕФ: 
платформа што веќе беше воспоставена во 
Северна Македонија за поддршка на рано учење 
и требаше да биде лансирана подоцна во 2020 
година. Наместо тоа, УНИЦЕФ  и партнерот за 
имплементација SmartUp  - Лабораторија за 
социјални иновации го мобилизираа секој 
достапен ресурс за да ја направат платформата 
веднаш достапна, проширувајќи го опсегот на 
оваа програма за едукативна содржина за да 
опфати пониско основно, основно, средно 
образование за сите деца на возраст 6 до 14 
години. 
xix.  Волонтери на УНИЦЕФ. Линк до 
програмата.  
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%%D1
%%83%%D0%%BD%%D0%%B8%%D1%%86%%
D0%%B5%%D1%%84-
%%D0%%B2%%D0%%BE%% D0%% BB%% 
D0%% BE%% D0%% BD%% D1%% 82%% D0%% 
B5%% D1%% 80%% D0%% B8  
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АНЕКС 1 

ПРАШАЛНИК ЗА МЛАДИ  
 

На 11 март 2020 година, Светската здравствена 

организација прогласи пандемија, попозната како 

пандемија на Ковид-19. Влијанието се 

почувствува во сите земји во светот и младите не 

беа поштедени од тешкотиите што следуваа со 

ограничувањата, „локдаун“ мерките и другите 

безбедносни мерки.  

 

Социјална / емоционална / ментална состојба 

 

1. Дали би рекле дека Вашите лични 

чувства на емпатија и солидарност со другите 

луѓе се зголемија со почетокот на пандемијата? 

Не, се намалија 

Донекаде да 

Да, во голема мера 

Не знам 

 

2. Како влијаеше кампањата за одговорност 

и солидарност на младите со стари лица и со 

ранливите групи во време на Ковид-19 врз Вашето 

ниво на стрес? 

Се зголеми  

Немаше влијание 

Се намали 

Не знам 

 

3. Кои аспекти на пандемијата Ви беа 

најтешки да ги надминете: 

 

Ограничувањето за движење (полициски час / 

физичка дистанца / меѓугенерациски јаз) 

Ограничувањата за патување (затворени граници 

за одмор, лични работи, работа) 

Влошувањето на епидемиолошката состојба 

(зголемен број на заразени / починати / недостаток 

на медицински материјали и сместување за 

пациентите). 

Ограничувањето на социјалните контакти (собири, 

концерти, клубови, кафеана) 

Ограничувањата за семејни прослави (свадби, 

матури, дипломски и сл.) 
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Ограничувањата на посета на храмови, гробишта, 

славење верски празници  

Затворањето на училиштата, е-учење 

Неповолните услови за активизам, волонтерство, 
граѓанско учество. 
 
4. Дали Вашето ниво на 
вознемиреност/анксиозност/паника се промени за 
време на пандемијата? 
Се зголеми 
Се намали 
Остана исто 
Не сум вознемирен(а)/ анксиозен(а)  
Не би сакал/а да одговорам 
 
5. Кој Ви е најголема поддршка за време на 
пандемијата? 
Моите родители 
Моите браќа / сестри 
Друг член на семејството 
Моето момче / девојка / партнер / сопруг / сопруга 
Близок пријател / блиска пријателка 
Неформално дружење со пријателите 
Моите колеги 
Професор/и 
Вработени во училиштето / факултетот 
Професионалец (психолог, терапевт, група за 
поддршка) 
Извидници или друг клуб / здружување  
фокусирано на млади 
Граѓанска организација / граѓански организации 
Програми на општината 
Немав поддршка 
Не ми требаше поддршка 
 
6. Во споредба со периодот пред 
пандемијата, во колкава мера Вие 
 
земате лекови (ибуброфен, кетонал, 
антидепресив)? 
користите психотропни супстанции (марихуана, 
опијати, екстази, кокаин)? 
пиете алкохол? 
се коцкате? 
презедовте / доживеавте / бевте сведок на 
нелегални активности? 
бевте насилни (вербално и физички)? 
 
Никогаш 
Повеќе од претходно 
Помалку од претходно 
Исто 
Не знам 

 
7. Како го поминувате најголемиот дел од 
Вашето слободно време за време на 
пандемијата? (до 3 одговори) 
Слушајќи музика 
Читајќи 
Проширувајќи го моето знаење со следење онлајн 
курсеви со отворен пристап  
Гледајќи ТВ, серии, филмови итн. 
Гледајќи информативна / едукативна програма, 
документарни филмови на ТВ 
Вежбајќи / спортувајќи 
Сурфајќи на интернет  
Дружејќи се со пријателите  
Прекршувајќи го карантинот/ полицискиот час со 
одење на забава (во тајност / скришно) 
Шопинг / интернет-купување 
Правејќи рачни изработки / цртајќи / музицирајќи 
Градинарство 
Поминувајќи квалитетно време со моето 
семејство 
Пишувајќи  
Волонтерство  
Не правам ништо, се опуштам 
Друго (Ве молиме наведете) 
8. Каде обично се собирате Вие и Вашите 
пријатели / врсници?  
Парк 
Кафуле 
Училиште 
Дома кај пријател 
Хоби клуб / здруженија за млади  
Кафеана / ресторан 
Приватни / тајни забави 
Никаде 
Друго  
9. Кој е најчестиот начин на кој 
комуницирате со Вашите пријатели / врсници? 
Е-пошта 
СМС-пораки 
Facebook / Messenger 
Twitter  
ТikTok 
YouTube  
Instagram 
Телефон 
Viber 
WhatsApp 
Telegram  
Лично 
Онлајн форуми  
Друго (Ве молиме наведете) 
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10. Колку сте учествувале во следниве 
активности преку интернет? (никогаш, понекогаш, 
многу често)  
Работилници / вебинари 
Конференции / предавања 
Состаноци 
Играње игри / гејминг 
Волонтерство  
Поврзување на социјалните медиуми 
Друго (Ве молиме наведете)  
 
11. Дали сте се соочиле лично со следниве 
предизвици како резултат на Ковид-19 кризата (да 
- не - не се однесува на мене) 
 
Намалени семејни приходи / буџет 
Зголемување на домашните обврски 
Недоволна помош во грижата / негата за 
член(ови) на семејството 
Одржување баланс меѓу работните и домашните 
обврски 
Услови за работа / учење од дома  
Проблеми со физичкото здравје 
Проблеми со менталното здравје 
Помалку контакти со пријателите 
Прекинување емотивна / романтична врска  
Родово базирано насилство 
Семејно насилство 
Пречки во кариерата 
Учење нова технологија 
Неможноста да завршам образование 
Пречки да бидам со мојот партнер 
Друго (Ве молиме објаснете) 
 
12. Дали врз Вас влијаеле ограничувањата 
за патување во поглед на: (да / не) 
 
Учење / студирање во странство 
Обединување со семејството / партнер/ка 
Посета на роднини / пријатели во странство 
Истражување / патување за одмор  
Иселување 
Работа во странство  
 
13. Дали пандемијата Ве мотивираше да 
размислите за иселување од земјата? 
Не 
Донекаде да 
Да 
 
14. Што, според Вас, би било решението за 
пандемијата? 
Вакцинација 

Некои други медицински решенија 
Колективен имунитет (природно заразување на 
огромното мнозинство) 
Време (вирусот ќе помине сам по себе) 
Почитувањето на безбедносните мерки (носење 
маски, држење дистанца, хигиена) ќе го искорени 
вирусот 
Кога политичките елити ќе одлучат дека треба да 
заврши пандемијата 
Не верувам дека има решение за пандемијата 
Не верувам дека воопшто има сериозен проблем 
Не знам 
 
Мерки на Владата  
 
1. Како би го оцениле Вашето ниво на 
информираност за пакетите на Владата со 
економски мерки за справување со последиците 
од Ковид-19? 
Не сум информиран/а 
Донекаде сум информиран/а 
Многу сум информиран/а 
 
2. Како би ја оцениле ефикасноста на 
пакетите на Владата со економските мерки за 
справување со последиците од Ковид-19?  
Не се ефикасни 
Донекаде се ефикасни 
Многу се ефикасни 
 
 
3. На која од следниве мерки сте биле 
корисник? 
Минимална плата за месеците април и мај, како и 
придонеси преку Министерството за култура за 
независни уметници 
Месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните 
кои останале без работа поради кризата, во износ 
од 50 % од просечната плата на работникот 
Надоместок од 7.000 МКД по домаќинство за лица 
без вработување или за лица кои биле дел од 
неформалната економија 
Ваучер од 6.000 МКД за домашен туризам 
Домашна платежна картичка од 3.000 МКД (Оваа 
мерка ги опфаќаше сите вработени со нето-плата 
помала од 15.000 МКД кои немаат други приходи) 
Финансиска поддршка до 6.000 МКД за млади за 
кофинансирање за обуки или за партиципација на 
универзитет или за сместување во студентски 
домови 
Ваучер од 30.000 МКД за кофинансирање обуки, 
тренинзи за вештини и знаења од информатичка 



 

 
 

 

P
ag

e9
4

 

техонологија кои ќе им овозможат брзо 
вработување  
Паричен надоместок за граѓаните кои останаа без 
работа од 11 март до 30 април 
Платежна картичка во износ од 6.000 МКД од 
четвртиот пакет мерки, за млади на возраст од 16 
до 29 години кои не биле опфатени со 
претходните мерки 
Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за 
самохрани родители 
Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за 
невработени пасивни баратели на работа 
Платежна картичка во износ од 6.000 МКД за 
самостојните уметници, филмски работници, 
културни работници и естрадни уметници  
Минимална бруто-плата во износ од 21.776 МКД 
за месеците октомври, ноември и декември 2020 
година за регистрираните туристички водичи 
Финансиска поддршка за Роми претприемачи 
преку креирање „Мечинг фонд за 
претприемништво за Роми“. 
4. Дали имате поднесено жалба ако не сте 
добиле финансиска помош од Владата со мерки 
што сметате дека се однесуваат на Вас / Ве 
опфаќаат? 
Да 
Не 
5. Дали Вашата жалба беше прифатена?  
Да 
Не 
 
Активизам / волонтирање 
 
1. Дали сте биле активни во некоја 
организација пред пандемијата? 
Не  
Да 
 
2. Во каква организација сте биле активни? 
Политичка партија 
Невладина организација 
Хуманитарна организација 
Група што работи во полето на Вашите интереси 
Синдикат 
Бизнис-здружение 
Хоби група 
Спортска група / клуб 
Земјоделска задруга / кооператива 
Друго (Ве молиме наведете што) 
 
3. Со кое од следниве прашања се 
идентификувате? (да - не) 
Волонтирав пред пандемијата 

Продолжив да волонтирам за време на 
пандемијата 
Почнав да волонтирам за време на пандемијата 
Мојот волонтерски ангажман беше прекинат 
Престанав да волонтирам поради пандемијата 
Планирам да започнам со волонтирање наскоро 
 
4. Каков вид на волонтерска работа сте 
вршеле за време на пандемијата? (можни се 
повеќе одговори)  
Дистрибуција на храна и производи за хигиена на 
ранливите групи 
Помагање на стари лица 
Помагање на семејства со туторство 
Помагање во медицинска установа 
Помагање во работата на НВО 
Друго (наведете што) 
Не се однесува на мене  
 
5. Како влијаеше врз Вас ваквата работа (да 
- не) 
Го зголеми Вашето лично задоволство / чувство 
на среќа 
Ви помогна да го поминете Вашето слободно 
време правејќи добри дела 
Ви помогна да се чувствувате физички активни / 
здрави 
Ви помогна да останете психички силни 
Не се однесува на мене  
 
6. Што Ве мотивира да волонтирате / да им 
помагате на други луѓе? 
Сакам да им помагам на другите луѓе 
Сакам да запознавам нови луѓе / пријатели 
И моите роднини помагаат 
Сметав дека ќе научам нови работи / вештини 
Ми помага во развојот на мојата кариера 
Имав слободно време да го правам тоа 
Тоа е дел од моите религиозни убедувања 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
7. Дали сте дел од некоја младинска 
организација? 
Да 
Не 
 
6.1 Ако не, зошто? 
Немам време за тоа 
Треба да се грижам за моето семејство 
Треба да учам 
Не познавам младинска организација каде што 
можам да се вклучам 
Срамежлив/а сум, не се спријателувам лесно 
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Правам други работи во слободно време 
Имам болест или попреченост што ме спречува да 
се вклучам  
Младинските организации постојат само за 
целите на проектот, тие не им помагаат на 
младите 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
8. Дали сте дел од локалните младински 
совети? 
Не 
Да 
 
 8.1.1 Ако не, зошто?  
Во мојата општина нема Локален младински совет 
Не сум запознаен/а со овој вид организација 
Немам време за тоа 
Не знам како да се приклучам 
Не сакам да бидам дел од тоа 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
 
Семејство / домаќинство  
 
1. Дали би рекле дека поминувате повеќе 
или помалку време во грижата за другите членови 
на семејството (браќа и сестри, деца, стари лица, 
лица со попреченост, болни лица) за време на 
пандемијата? 
Помалку време 
Исто време  
Повеќе време 
Не знам 
 
2. Дали сте го смениле Вашето место на 
живеење за време на пандемијата? 
Не 
Да, се преселив од дома поради немање простор 
Да, се вратив кај моето семејство / родителите 
поради недостаток на финансии 
Да, ми требаше грижа / нега од други лица 
Да, некому му требаше мојата грижа / нега 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
3. Дали Вашето домаќинство се соочи со 
некои од следниве тешкотии за време на 
пандемијата? 
Плаќање кирија за куќа / стан 
Пари за храна 
Плаќање комунални услуги (електрична енергија, 
огрев, вода, телефон, интернет итн.) 
Трошоци за превоз 
Пари за облека 

Неочекувани трошоци (некои даноци, банкарски 
каматни стапки итн.) 
Обезбедување финансии за летен одмор од 
минимум 7 дена 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
 
Образование / работа 
 
1. Како би ја дефинирале Вашата 
моментална состојба? (можни се повеќе 
одговори)  
Имам договор за вработување со полно работно 
време на неопределено времетраење 
Имам договор за вработување со скратено 
работно време на неопределено времетраење 
Имам договор за вработување со полно работно 
време на определено времетраење 
Имам договор за вработување со половина 
работно време на определено времетраење 
Повремено работам на едно или на повеќе 
работни места  
Јас сум самовработен/а 
Следам (професионална) обука 
Немам работа, но активно барам работа  
Немам работа и во моментов не барам работа 
Сè уште учам / студирам 
 
2. Дали продолживте со Вашето 
образование за време на пандемијата? 
Не 
Да 
 
3. Следењето настава / учењето за време 
на пандемијата со Ковид-19 Ви е полесно отколку 
порано 
Да 
Не 
Не се однесува на мене 
 
 
4. Дали пандемијата има влијание врз 
Вашето образование во однос на: (позитивно, 
негативно, без влијание)  
Активно и контиурано следење часови / настава  
Можноста за следење настава 
Можноста за учење воопшто 
Мотивација за учење 
Фер оценување  
Дополнителни / воншколски активности  
Квалитет на образовниот процес  
Можности за учество на натпревари / активности  
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5. Со кои предизвици се соочивте за време 
на учењето преку интернет во изминатата година? 
Немање опрема (компјутер, лаптоп, телефон, 
таблет) 
Нестабилна интернет-врска 
Не можам редовно да си дозволувам пристап до 
интернет  
Недостаток на помош од возрасен (професор, 
родител, брат / сестра) 
Лоша програма 
Неподготвен професор 
Недостаток на мотивација 
 
6. Дали стекнавте нови вештини, научивте 
нешто ново благодарение на онлајн семинарите, 
обуките и курсевите достапни за време на 
пандемијата? 
Не, не сум информиран/а 
Не, немав интерес 
Да 
Друго (Ве молиме наведете) 
 
 
7. Дали пандемијата имаше влијание врз 
Вашата работа / Вашето работно место? 
Да, имаше позитивно влијание (повеќе работа / 
финансии) 
Да, донекаде позитивно 
Немаше никакво влијание 
Да, донекаде негативно влијание (намалување 
работни часови / финансии, обем и сл.) 
Да, крајно негативно (ја изгубив работата) 
Ја изгубив работата, но се вработив на друго 
место 
Не се однесува на мене 
 
7.1. Какво беше влијанието на губењето на 
работното место врз семејството? 
Негативно 
Немаше никакво влијание 
Позитивно 
 
8. Наоѓањето работа / ново работно време 
за време на пандемијата е 
Потешко отколку претходно 
Полесно отколку претходно 
Исто 
Не знам / не се однесува на мене 
 
 
 
ДЕМОГРАФИЈА 
 

1. Пол 
Машки 
Женски 
 
2. Возраст  
(можност да се стави помеѓу 15 и 29) 
 
3. Етничка припадност 
Македонец / Македонка 
Албанец / Албанка 
Турчин / Турчинка 
Влав / Влаинка 
Ром / Ромка 
Друго 
 
4.   Мајчин јазик? 
Македонски 
Албански 
Ромски 
Турски 
Српски 
Босански 
Хрватски 
Друго 
 
5. Дали течно зборувате / користите активно 
некој друг јазик? (можни се повеќе одговори)  
 
Македонски 
Албански 
Ромски 
Турски 
Српски 
Босански 
Хрватски 
Англиски 
Германски 
Руски 
Француски 
Италијански 
Шпански 
Друго 
 
6. Место на живеење (град / село)  
 
7. Кое е Вашето завршено формално 
образование во моментот? 
Незавршено основно образование 
Средно образование 
ВСС 
Магистер 
Доктор на науки 
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8. Брачен статус 
Самец / самица 
Во брак 
Живеам со партнер/ка 
Разведен/а 
Вдовец / вдовица  
Не би сакал/а да одговорам 
 
9. Колку луѓе живеат во Вашето 
домаќинство, вклучувајќи Ве и Вас? (нумерички) 
10. Колку малолетни лица (под 18), не 
броејќи се себеси?  (нумерички) 
 
11. Која од следниве изјави се однесува на 
Вашата ситуација? (да - не)  
Јас сум лице со физичка попреченост 
Јас сум лице со нетипичен развој 
Во моето домаќинство има лице со физичка 
попреченост 
Во моето домаќинство има лице со нетипичен 
развој 
Јас се идентификувам како ЛГБТК+ 
Јас сум самохран родител 
 
12. Се идентификувам со следната изјава 
(можни се повеќе одговори): 
 
Во мојот секојдневен живот другите ме третираат 
како значајна личност 
Светот во кој живеам се однесува со почит кон 
луѓето како мене 
На луѓето како мене често им се даваат позиции 
со висок статус во општеството 
Имам пристап до можности за професионален 
развој 
Има многу препреки за мене за да постигнам 
успех 
Луѓето како мене често се жртви / виктимизирани 
Луѓето како мене обично немаат моќ да ги 
менуваат работите што не им се допаѓаат 
Мислам дека сум лице што живее на маргините на 
општеството 
Мислам дека сум некој што е дел од „мејнстрим“ 
општеството 
На луѓето како мене често не им се дава фер 
пристап до соодветно вработување 
Луѓето како мене често не се вклучени во одлуките 
за тоа како општеството ги води работите 
Често чувствувам дека сум исклучен/а од 
донесувањето одлуки за работи што влијаат врз 
мене 
 
 

АНЕКС 2 
ПРАШАЛНИК ЗА ФОКУС-
ГРУПИ СО ГРАЃАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Име и презиме  
Организација  
Позиција  
Главна област на делување  
Ниво на делување (општинско, регионално или 
национално)  
 
Пред Ковид-19 
 
1. Дали сте користеле државна помош 
(конкретно мерка) и од кои донатори се 
финансирате вообичаено пред пандемијата? 
2. Дали може да наведете неколку (најмногу 
3) проекти поврзани со млади пред пандемијата? 
Какви активности спроведувавте вообичаено пред 
Ковид-19? Дали има промени? 
3. Дали при креирање и имплементирање 
на вашите проекти / активности директно 
комуницирате со вашите конституенти и на кој 
начин? Дали и колку ги земате предвид нивните 
барања и потреби, или повеќе проектите се 
насочени на барањата на донаторот? 
4. Дали младите ви пристапиле со барање 
за решение на проблем со кои се соочуваат пред 
пандемијата? 
 
За време на Ковид-19 
1. Дали сте користеле државна помош 
(конкретно мерка) и од кои донатори се 
финансирате вообичаено за време на Ковид-19? 
2. Дали може да наведете неколку (најмногу 
3) проекти поврзани со млади за време на Ковид-
19? Какви активности спроведувавте за време на 
Ковид-19? Дали има промени? 
3. Дали Ковид-19 имаше влијание врз 
вашите проектни активности (прекин или промена 
на активности, намален буџет) и како? Дали 
можеби се соочивте со отпуштање вработени, 
зголемен број на вработени, зголемено/намалено 
членство, зголемен/намален број на волонтери 
итн.? 
4. Дали има повеќе или помалку 
побарувачка од страна на младите за активности 
од страна на ГО? Дали младите ви пристапиле со 
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барање за решение на проблем со кои се 
соочувале за време на пандемијата?  
5. Дали за време на пандемијата ви беше 
пристапено од страна на донатор и беше 
побарано од вас да работите на конкретен 
проблем / активност? 
 
Предизвици 
1. Со кои предизвици се соочуваат младите 
со фокус на млади од мали градови, рурални 
средини и маргинализирани групи? 
2. Дали вашата организација доживеа 
промени во нејзиниот контакт / однос со младите?  
 
Соработка (пред и за време на Ковид-19 
1. Дали сте соработувале со општините или 
со други владини институции и на кој начин пред 
пандемијата? Дали сте или сте биле дел од 
локални младински совети? 
2. Дали сте соработувале со општините или 
со други владини институции и на кој начин за 
време на пандемијата? 
3. Дали сте соработувале со други 
(граѓански) организации и на какви активности 
пред Ковид-19? 
4. Дали сте соработувале со други 
(граѓански) организации и на какви активности за 
време на Ковид-19? 
 
Владини економски мерки за справување со 
пандемијата на Ковид-19 
 
1. Со кои владини мерки насочени кон 
млади сте запознати? 
2.  Дали сметате дека мерките на Владата 
се соодветни и ефикасни во поглед на млади? 
Дали бевте консултирани во процесот на 
подготовка на економските пакети-мерки? 
3. Која институција најдобро се справи, 
дали имавте контакт? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АНЕКС 3 
Прашалник / интервју за 
институции 
 
Име и презиме 
Позиција 
Институција 
 
1. Програми и политики (за млади, за 
маргинализирани групи)  
На кој начин Вашата институција одговори на 
предизвиците од пандемијата во однос на 
младите? Дали Вашата институција има донесено 
посебни програми за поддршка на младите во 
справување со пандемијата? 
 
1.1. Како го мониторирате и оценувате процесот 
на имплементација на мерките / програмите? 
Дали имате предлог или идеја како може 
постоечките програми (или нови) да се унапредат 
/ подобрат? 
1.2. Дали вашата институција развива / има 
донесено посебни програми за млади од 
маргинализирани групи (Роми, млади од рурални 
средини, со попреченост, ЛГБТ+)  итн.? Ако да, 
кои се ефектите и резултатите од овие политики? 
1.3. Дали сметате дека финансиите одвоени од 
буџетот се доволни за квалитетни мерки и 
политики за младите (вклучително политиките за 
справување со пандемијата)? 
 
2. Законска рамка 
Дали сметате дека новиот Закон за младинско 
учество и младински политики доволно ги 
заштитува и гарантира правата на младите и 
доследно се спроведува? 
 
2.1. Дали Вашата институција црпи одредени 
права или надлежности од новиот Закон за 
младинско учество и младински политики? Ако да, 
како оди процесот на имплементација? 
2.2. Од кои закони, подзаконски акти итн. вашата 
институција ги црпи надлежностите поврзани со 
млади? 
 
3. Креирање политики (за млади) 
На кој начин Вашата институција ги креира 
политиките (за млади и доколку е применливо 
политики за справување со пандемијата)? Каков 
тип на податоци се земаат предвид при 
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формулирање на политиките / програмите за 
млади (генерално и во ситуацијата со 
пандемијата)?  
 
3.1. Дали Вашата институција собира податоци 
или користи податоци на друга институција?  
3.2. Дали сметате дека има добра координација и 
соработка помеѓу институциите?  
3.3. Во која мера Вашата институција ги вклучува 
граѓанските организации и засегнатите страни во 
процесот на креирање политики? Кои засегнати 
страни ги вклучивте при креирањето на 
конкретните политики (мерки) за справување со 
пандемијата? 
 
4. Волонтерство и вклучување на младите 
во работата на институциите 
Дали и на кој начин Вашата институција ги 
вклучува младите во работата? Дали постојат 
посебни програми за практиканство и 
волонтерство? 
 
4.1. Дали Вашата институција забележа промени 
од почетокот на пандемијата во однос на овие 
програми? 
 
Дополнителни прашања по институции 
 
За Агенција за млади и спорт: 
 
● Како го оценувате новиот Закон за млади, 
со оглед на улогата дадена на Агенцијата за 
млади и спорт во истиот?  
● До каде сте со спроведување и 
мониторинг на активностите поврзани со млади? 
(Со новиот закон, процесот на креирање 
Национална стратегија за млади паѓа во рацете 
на Агенцијата и таа има обврска да основа 
истражувачки центар за различни теми поврзани 
со младите? 
 
За советникот за млади: 
 
● Дали се следи имплементацијата на овие 
програми?  
● Кои од овие политики произлегоа преку 
соработката со советникот за млади?   
● Дали во овој период имаше посебни 
состаноци со младински организации? 
● Дали сте имале директни средби со 
млади? И што е резултат на тие средби? 
 

За Министерството за образование и наука и за 
Бирото за развој на образованието: 
 
● Кои се најголемите предизвици со кои се 
соочуваат учениците и студентите во време на 
КОВИД-19? 
● Дали сите ученици и студенти редовно 
посетуваат/ слушаат настава? 
● Какви мерки презедовте за надминување 
на предизвикот со немање соодветен интернет и 
технологија за следење на наставата? 
● Како ја следите реализацијата на 
наставата? 
 
За Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност:  
 
● Со кои предизвици се соочи Вашата 
институција со почетокот на пандемијата? 
● Како пандемијата влијаеше врз процесот 
на имплементација на тековните проекти и кои 
мерки ги преземавте за да се амортизираат 
негативните ефекти (како проблем со патувања, 
физичка мобилност и дистанца, локдаун во 
државава и во странство и сл.)? 
 
За МТСП:  
 
● Каква поддршка државата дава за 
социјална сигурност и за интеграција на пазарот 
на труд на младите и општеството во целост? 
● Какви програми и мерки имате за 
намалување на младинската невработеност? 
● Кои се клучните активности на 
социјалните центри со доаѓањето на 
пандемијата? 
● Како ја оценувате работата на 
социјалните центри во спроведување на мерките 
за младинска вработеност и нивната социјална 
заштита, заштита на ранливи категории на млади 
и сл.? 
 
За АВРМ: 
 
● Дали и на кој начин ги информирате 
младите за отворени повици за вработување? 
Како комунициравте со младите за време на 
пандемијата? 
● Каков вид професионално и кариерно 
насочување нудите и кој е интересот на младите?  
● Дали има успешни примери за 
долгорочно вработување, успешно 
самовработување, микробизниси итн.?  
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● Што мислите дека треба да се подобри во 
сервисите на Агенцијата кон младите?  
 
За Министерството за економија и за 
Министерството за финансии: 
 
● Кои се најголемите предизвици со кои се 
соочуваат младите за време на КОВИД-19? Дали 
при дизајнирање на мерките ги имате предвид 
потребите на младите и каков тип на мерки се 
донесени за да се опфатат младите? 
● Каков е ефектот од тие мерки? 
 
За Министерството за здравство: 
● На кој начин Вашата институција ги 
анализира ефектите на пандемијата врз 
психоемоционалната кондиција и физичкото 
здравје на младите? Дали постојат студии во 
моментов? 
● Во која мера (дали) се земени предвид 
потребите на младите во процесите на креирање 
политики за справување со пандемијата (мерки за 
помош и за заштита од Ковид-19)? 


