Локален младински совет на општина Битола

1.Потпишување Меморандум за соработка помеѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје и
Општина Битола
Дата: 25.08.2015
Локација: Општина Битола
На 25.08.2015г. во Општина Битола, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу
Мисијата на ОБСЕ во Скопје, претставувана од В.Д Шефот на Мисијата, нејзината
екселенција, Амбасадорот Мариане Берец и Општина Битола, претставувана од
градоначалникот д-р Владимир Талески.
Меморандумот за соработка е со цел спроведување на заедничките активности кои се
составен дел на проектот на ОБСЕ „Поддршка на институции и структури за
младински политики―.

2.Координативен состанок
Дата: 11.09.2015
Локација: Општина Битола
Членовите ЛМС — Битола, имаа координативен состанок со одговорното лице од
Мисијата на ОБСЕ во Скопје на кој се договараа за активностите предвидени во
рамките на проектот „Поддршка на институции и структури за младински политики―

3. Обука за зајакнување на капацитетите на Локалните младински совети
Дата:16-18.09.2015г.
Локација: Хотел Монтана, Крушево
Во рамките на оваа обука ЛМС го разгледуваше Деловникот за работа и го кометираше
истиот. Потоа конструира органограм, преку кој е претставена структурата на
членовите на ЛМС. Исто така, се конструира и предлог верзија на годишна програма,
која треба да се доработи и која ги содржи активностите на ЛМС.
На обуката присуствуваа 8 членови на ЛМС и г-а Гордана Цветковска Бошевска што ќе
биде координатор на ЛМС, како претставник на Општина Битола.
За време на сесиите ЛМС имаше конструктивни дискусии, членовите на ЛМС подобро
се запознаа, споделуваа мислења и ставови и ја испланираа работата на ЛМС за
периодот септември 2015г. – август 2016г

4. Советот на млади на општина Битола го одбележа Европскиот ден без автомобили
Дата: 22.09.2015
Локација: Плоштад Магнолија, Битола
Општина Битола оваа година се вклучи во одбележувањето на „Европската недела на
мобилност― упатувајќи силна порака дека автомобилите треба да се користат
одговорно со избирање на „паметен― начин на транспорт, што би значело да се
користат предностите на современиот урбан начин на живеење, но при тоа да се води
сметка за животната средина и загадувањето што го произведуваме.
Совет на млади на општина Битола се вклучи во одбележувањето на овој ден и сака да
придонесе кон развојот на јавната свест на граѓаните повеќе да користат велосипеди и со тоа ќе
се намали загадувањето, а воедно и намалувањето на трошоците за гориво.

5. Состанок на ЛМС
Дата: 23.09.2015г.
Локација: Технички факултет – Битола
На одржаниот состанок се дикутираше за Јавниот повик за пнадворешни соработници
на ЛМС и кои ќе бидат критериумите на повикот. Повикот ќе трае 15 дена од времето
на објавување.
Како втора точка на дневниот ред беше организациската структура на ЛМС и се
дискутираше предлог-структурата на ЛМС и кога ќе се изберат постојани соработници

и надворешни соработници на Советот, ќе се дискутира повтрно структура за да се
усогласи со работата и потребите на ЛМС.
Како трета точка се дискутираше за соработка со други Младински совети и можност
за организирање на заеднички активности.
6. Јавна дискусија за нацрт текстот на Националната стратегија за млади 20162025
Дата: 05.10.2015г.
Локација: Општина Битола
Локалниот младински совет од Битола, зеде активно учество во јавната дискусија за
нацрт текстот на Националната стратегија за млади 2015г., каде што го даде својот
придонес кон поуспешно креирање на нова Национална стратегија за млади и подобри
услови за младите луѓе во наредните 10 години.
ЛМС е директно засегнат од имплементирањето на оваа стратегија, како тело кое што
ги застапува интересите на младите во Битола и ќе се портуди максимално да даде
придонес кон упешна реализација на истата.

7. Лого на ЛМС и промотивни материјали
Дата: 10.10.2015г.

Со одлука на членовите на ЛМС — Битола се изработи лого на ЛМС кое ќе се користи
како препознатлив знак за ЛМС и со истото лого направи промотивни материјали, како
што се маички за членовите на Советот.

8. Обука за проектен менаџмент
Дата: 25-27.10.2015г.
Локација: Хотел Милениум - Охрид
На оваа обука присуствуваа 8 члена на Локалниот младински совет и на истата имаа
можност подетално да се запознаат за суштината на еден проект и за проектниот
циклус, односно животната линија на проектот почнувајќи од анализа на потреби,
дефинирање на цели, стратегија и методологија, имплементација, евалуација и
мониторинг, па сè до прибирање финансиски средства.
Претставниците на Локалниот младински совет имаа можност да подготоват проектна
апликација во која имаа можност да ги применат знаењата што ги стекнаа на
семинарот и потоа заеднички да презентираат и да дискутираат за проектната идеја.

9. Имплементација на Конвенцијата за правата на детето
Дата: 30.10.2015г.
Локација: Општина Битола
Во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата на правата на децата во
Р.Македонија―, Младинска асоцијација ИМКА Битола во Соработка со Коалицијата на
младински организации СЕГА, Младинскиот Образовен Форум и Првата детска
амбасада во светот Меѓаши, на 30 Октомври 2015 год. организираа две локални
дискусии на тема: ЗАКОНСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКОТО УЧЕСТВО ВО
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Советот на млади на општина Битола зеде
учество во дискусиите, затоа што смета дека ова е важна тема за учениците, како и за
младите.
10.Јавен повик за кандидирање за надворешни членови кои ќе учествуваат во
работата на Советот на млади на општина Битола
Дата: 01.11.2015г.
Со одлука на седница, Советот на млади на општина Битола се договори да ја прошири
својата структура со надворешни членови коишто ќе учествуваат во работата на
Советот на млади на Битола. Надворешните соработници активно ќе се вклучат во
работата на Советот на млади и ќе дадат свој придонес кон подобрување на животот на
младите во Битолa.

Линк за повикот:
https://www.youtube.com/watch?v=TFD880_7DUo

11.Семинар на тема „Размена на добри пракси за локалните младински совети“
Дата: 16-18.11.2015г.
Локација: Хотел „Монтана― — Крушево
Во периодот од 16 до 18.11.2015г. Советот на млади на Битола учествуваше на
семинарот за размена на добри практики во хотел Монтана во Крушево заедно со
членовите на повеќето младински совети во Македонија. Советот на малди на Битола
имаше можност да ги сподели своите искуства за различни сегменти од своето
работење и да чуе добри практики и искуства од различни структури на младински
совети во Македонија. На истиот семинар имше простор за разговор и за договор за

можни партнерства и вмрежувања за да може да биде поефективна и поширока
работата и да се даде простор за соработка на младите за да се формираат добри
младински политики во Македонија.
12. ТРКАЗЕЛНА МАСА — Потребите и предизвиците на младите на локално
ниво
Дата: 24.11.2015г.
Локација: Хотел „Милениум― — Битола
Претставник на Локалниот младински совет присуствуваше на тркалезната маса и даде
свој придонес кон подобрување на можноста на младите како и останатите чинители во
младинскиот сектор да го кажат своето мислење и да ги идентификуваат потребите и
предизвиците со кои се соочуваат младите во нивната локална заедница.
На тркалезната маса беше промовирана публикацијата „Have your say‖ на Советот на
Европа, преведена на македонски јазик и оваа публикација ЛМС ќе ја користи во
иднина како прирачник за локално младинско учество.
13. ДЗЛП — Обука за заштита на личните податоци
Дата: 24.11.2015г.
Локација: Хотел „Милениум― — Битола
Советот на Млади на Општина Битола во соработка со Дирекцијата за заштита на
личните податоци подарија книги со наслов: „Приватноста е само моја―.Оваа
активност Советот на Младина на Општина Битола ја спроведе се со цел да ја доближи
читателската публика до нивните права и можности за заштита на личните податоци.
Мисијата на Дирекцијата за заштита на личните податоци се исполнува преку вршење
надзор над законитоста на преземените активности при обработување на личните
податоци и нивната заштита во Република Македонија.
Од Советот на Млади најавија дека во периодот кој следува ќе организира обуки и
предавања во соработка со ДЗЛП се со цел едуцирање на јавноста за заштита на
личните податоци.
14.Консултативна средба за нацрт Регионалната стратегија за младинско
информирање на Пелагониски регион
Дата: 26.11.2015г.

Локација: Младински културен центар — Битола
Национален младински совет на Македонија во рамките на проектот „Младинско
информирање― во месец август годинава организираше Академија МЛАДИ на која 60
млади луѓе се стекнаа со знаење и вештини за зголемување на младинската
информираност во Македонија. Како резултат на таа академија беа изработени 8 нацрт
Регионалните стратегии за младинска информираност кои се однесуваат на осумте
плански региони во Македонија.
Во рамките на овој проект НМСМ спроведе неколку консултативни средби, меќу кои и
една во Битола. Оваа консултативната средба имаше за цел на едно место да ги собере
локалните институции, младинските совети, организации и поединци од Пелагониски
регион за заеднички да се креира Регионалната стратегија за младинско информирање.
Ова е инклузивен и партиципативен пристап во креирањето на ваков стартешки
документ кој ќе претставува водич за зголемување на младинската информираност од
овој регион.

