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Вовед
Во РС Македонија општественте трендови не одат во прилог на младите. Истражувањата покажуваат слаба присутност на
младите во сите општествени текови. Tоа
се изразува во ниското ниво на креативност, незначителното учество во активности на граѓански здруженија, мал
интерес за училишни активности вон наставата, отсуство на студентски иницијативи и слично.
Анализите водат кон заклучокот дека
„младите се социјално невидливи“
штоја артикулира потреба од инклузивни
иницијативи. Веќе се располага со
значителен обем на анализи и статистички
податоци. Активни се многу младински
политики во однос на кои овде ќе се
направи осврт.
За реализација на програми за вработување во 2020 година биле наменети
приближно 30 милиони евра, а се очекувало да се вработат 12.696 лица.1 Дали
оваа прилично висока парична сума го
решава проблемот со вработувањето?2 Не
пронаоѓајќи соодветен официјален извор
(официјален извештај) за проверка на
имплементацијата и резултатите од ваквите вложувања се воочува реална
потреба од мониторинг и евалуација на
младинските програми и мерки, како и
прецизна проценка на ефектите што би
претставувало значајна алатка во подобрувањето на нивната имплементација.
Исклучително е значајно и прашањето за
кохерентноста (поврзаноста) на програмите за вработување бидејќи ниедна
политика сама за себе не би дала резултат.
Очигледна е неразвиеноста на мултиРевидиран Оперативен план за активни
програми и мерки за вработување и услуги на
пазарот на трудот за 2020 година
https://av.gov.mk/content/%D0%9E%D0%9F/REVI
DIRAN%20OP%2009%2009%202020.pdf
1

секторскиот пристап и меѓусебната координација на институциите во креирањето и во спроведувањето на програмите.
Исто така, проблем е слабото учество на
младинските организации во креирањето,
но и во спроведувањето на младинските
програми.
Во меѓународната јавност се смета дека во
услови на криза зголемените јавни трошења за поддршка на вработувањето на
млади е добра инвестиција бидејќи ја
подобрува перспективната на младите и
нивната благосостојба. Меѓутоа, доколку
трошењата не го даваат очекуваниот резултат, тогаш губитокот се мултиплицира.
Имајќи го предвид општествениот контекст за економското активирање на младите, Националната конвенција за Европската унија во РС Македонија (НКЕУ-МК) во
својот трет циклус кој започна на 15 Март
2021 година посвети значително внимание на младите вклучувајќи ги во проектот на повеќе начини. Имено, во реализацијата на проектните активности учествуваат повеќе волонтери што овозможи
нивно поблиско запознавање со евроинтегративниот процес. Исто така, во
работните групи на НКЕУ-МК активни се
поголем број на младински организации
(секоја според областа на дејствување)3.
Во Работната група 2 (ГГ-2), Поглавје 19 Социјална политика и вработување беше
посветена цела сесија за младите. Темата
на сесијата беше: „Младите и вработувањето: Што стои на патот да се добие
пристојна работа.“Според експерите
младинската невработеност има исклучително влијание врз положбата на младите
Секое вработување приближно би чинело по
78.000 ЕУР
3
Повеќе информации за работните групи може да
се најдат на веб страницата nkeu.mk
2

во општествотото.4 Анализите кои следат
се инспирирани од дебатата која ја водеа
претставниците на младинските здруженија, копретседавачите и постојаните експерти во РГ-2.
Свој придонес кон дебатата дадоа: Јован
ПЕЈКОВСКИ, Професор на Филозофскиот факултет - Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ од Скопје, Ангел
ДИМИТРОВ - Претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија
(ОРМ), Слободан ТРЕНДАФИЛОВ Сојуз на синдикати на РС Македонија
(ССМ), Лазар ЈОВЕВСКИ - Професор на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ од
Скопје, Македонка РАДУЛОВИЌ –
Професорка на Институтот за семејни студии на Филозофскиот факултет на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје,
Антоанела ПЕТКОВСКА и Констнтин
МИНОСКИ – Професори на Институтот
за социологија – Филозофски факултет,
Скопје.
Меѓу говорниците беа претставници на
повеќе младински организации со значи-

Стапката на невработност на младите од 15-29
години во 2018 година изнесувала 47,6% според
податоците на Светска банка, World Bank Group
4

телен придонес во креирањето на препораките: Зоран ИЛИЕСКИ – Извршен
директор на Коалицијата на младински
организации СЕГА, Димитар НИЗАМОВСКИ – Извршен директор на Младинскиот образовен форум, Ѓорѓи РАФАЈЛОВСКИ – Оперативен директор на
Технолошкиот Парк – SEEUTechPark при
Универзитетот на Југоисточна Евро-па,
Славица КУЗМАНОВСКА – ЈУРИДИКА, Асоцијација за правно-економски
истражувања и едукација, Ирена ИВАНОВСКА - Претседател на секција на
млади Сојуз на синдикати на Македонија
(ССМ). Дискусијата ја водеа и во неа учествуваа копретседавачите Габриела МАЏОСКА – Минстерство за труд и
социјална политика и Марија РИСТЕСКА – Директор на Центарот за истражување и креирање на политики од
Скопје.
Дебатата овозможи да се изгради посебен
интергенерациски дискурс, односно да се
поттикне интергенрациската солидарност
во изнаоѓање на одржливи решенија за
проблемите на младите.
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ПРОЦЕНКА НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА
ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ТРУДОТ
Во почетокот на транзицијата постоеше
незначителен интерес за младите како
социодемографска група која има свои
интереси со што посебноста не беше
легитимирана, ниту од страна на државата, ниту од другите релевантни чинители. Но, не помалку се заслужни и младите чија пасивност доведе до нивната
општествена маргинализација.
Првата анализа за младинските трендови
беше спроведена во 20025 година врз
основа на која се креираше Национална
стратегија за млади во 2005 година
(2005-2015). Иако стапката на невработеност беше многу висока (55% невработени млади во 2013) првата стратегија за
вработување која ја опфати и невработеноста на младите беше креирана дури во
2015 година6. Тоа зборува дека младинските политики имаат скорешен датум, а
тоа се поврзува со донесувањето втората
Национална стратегија за млади (20162025). Според постоечките анализи целите на младинските стратегии не се остварени, ниту со оглед на првата, ниту со
оглед на втората стратегија. Една од поважните причини е недостиг на политичка
волја и неподготвеност (нефункционалност) на институциите – надлежни за за
спроведување на политиките. Како и во
многу други случаи, се исполнуваат барањата на меѓународните организации,
вклучувајќи ја тука и ЕУ, со цел да биде
задоволена само формалната страна (креирање на стратегии, акциски планови и
слично), но со неизвесна судбина во
поглед на нивното спроведување.7 Исто
така, причина е бавниот процес на креира„Основната студија за младинските трендови“,
Институт за социологија, 2002, Филозофски
факултет – Скопје.
6
Стратегија за вработување 2016/2020.
5

ње на законодавство со кое ќе се стимулира општествено активирање на младите
и напуштање на практиката на ad hock
иницијативи поддржувани од различни
донатори чии цели не се секогаш комплементарни.8
Потребата од младински политики не е
поради тоа што младите претставуваат
општествен проблем, туку спротивно,
општеството има проблем бидејќи е
лишено од економскиот потенцијал на
младите.
Дури со носењето на Законот за младинско учество и младински политики
(2020) се создава правен механизам за
вклучување на младите во процесот на
носење на одлуки, особено во градењето
на младинските политики и програми.
Со цел да се дојде до повеќе податоци за
факторите кои влијаат врз добивањето на
достоинствена работа беше реализиран
анкетен прашалник подготвен од експеретскиот тим на млади во НКЕУ-МК –
споделен на социјалните мрежи пред
одржувањето на сесијата на 15 Јуни 2021
година. На него одговорија 106 испитаници на возраст од 15-29 години, меѓу
кои: 47% студенти, 26 % дипломирани со
високо образование, 15 % магистри и доктори на науки, а останатите се ученици
во средно образование. Само 22% од нив
се вработени.
На табелата бр. 1 претставени се одговорите на прашањето: Дали ти се познати
некои од програмите за вклучување на
младите на пазарот на трудот?

7

https://mof.mk/wpcontent/uploads/2021/07/1.3.20Konfuzija_eng.pdf.
8
Закон за младинско учество и младински
политики, 2020, Службен В. на Р.М. бр:10/2020 од
16.01.2020.

Иако истражувањето не е репрезентативно и не беше спроведено според истражувачката методологија на правење на
примерок, сепак одговорите упатуваат на
определени тенденции кои ги поткрепуваат заклучоците од дискусијата во работната група. Имено, на младите незначителено ѝм се познати активните политики и мерките за нивно вклучување на
пазарот на трудот, иако сите мерки се од

јавен карактер и објавени се на ВЕБ
страницата на Агенцијата за вработување
(АВРСМ). Проблемот за неинформираноста може да се поврзе со два аспекти: а)
несоодветност и неразвиеност на системите за информирање на надлежните институции (МТСП, АВРСМ, општините)9; б)
малиот интерес на младите за пребарување на многубројните извори за можностите за вработување.

Дали ти се познати некои од следните мерки за вклучување на младите
на пазарот на трудот кои се преземени од страна на Владата? (%)
Закон за младински додаток
Оперативен план за активни програми и мерки…

30

70

33,1

66,98

Програма за поддршка за самовработување…

66,98

Законот за практиканство

57,47

Програма за вработување преку кредитирање
Програма за конкурентност, претприемништво…
Младинска гаранција
Да %

33,01
42,65

49,05
35,84
23,58

50,94
64,15
76,41

Не %

Табела бр. 1 – Ставови за нивото на информираност на младите за активните програми за вклучување
на пазарот на трудот, Извор: Анкета НКЕУ-МК, Мај 2021 година

Младинска гаранција
Младинската гаранција е европска програма за инклузија на младите на пазарот
на трудот креирана по големата економска криза во Европската унија во 2013
година кога стапката на невработеност на
млади во ЕУ (просек) изнесуваше 24,4%, а
во некои држави - членки и над 50%.
Првата фаза на Младинската гараниција
се спроведе од 2014-2020 година и таа

опфати млади од 15-25 години кои четири
месеци претходно го загубиле работното
место или завршиле со формалното обраование. Оваа програма дава можност: да
се добие ново вработување; да се следи
континуирана едукација за јакнење на
вештини; да се изучува нов занает или да
се биде практикант во претпријатијата. По
пет години од почетокот на спроведување

Постојат бариери во пребарувањето на ВЕБ
страната на АВРМ каде веројатно треба да се
преуредат категориите и да се стават називи

(клучни зборови) кои им се поблиски на младите.
Но, проблем може да биде и тоа што младинските
програми не се одделени од другите активни
мерки.

9

на мерката, бројот на невработени млади
лица во ЕУ се намалил за 1,8 милиони, а
стапката на невработеност на младите се
намалила на 14, 9% (2019). 10
Пандемијата предизвикана од вирусот
Ковид 19 значително ќе ги засегне и младите бидејќи новата економска криза го
намали БДП на Унијата за 7,4 %. Новата
криза ги намали шансите за првото
вработување, но уште поголем проблем
беа отказите од работа. Во услови на криза
младите обично се меѓу првите кои ги губат работните места, особено во секторите кои ги опустоши пандемијата (туризам, хотелиерство, сезонска земјоделска
работа, малопродажба и продажба на
големо) каде што нема услови за работа од
далечина, а оние кои ги задржаа работните
места беа изложени на здравствен ризик.
Исто така, значителен број на млади се
наоѓаат во неформалниот сектор со нестандардни форми на вработување, без
или со мала социјална заштита. Поради
вакви-те услови со двоен негативен ефект
– пандемиска и економска криза, младите
се најдоа во групата на посебно социјално
загрозени. Со цел да се намалат негативните ефекти во 2020 година Европскиот
совет донесе одлука за засилување на
Младинската гаранција применувајќи ги
научените лекции од претходните фази.
Имено, засилената Младинска гаранција
ја зголеми старосната граница и опфати
млади од 15-30 години со посебни мерки
за намалување на родовиот јаз кој во текот
на пандемијата порасна. Новиот пристап
10

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION
on A Bridge to Jobs - Reinforcing the Youth
Guarantee and repleacling Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth
Guarantee, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1594047695309&uri=CELEX
:52020DC0277
11
“Youth Employment Support: A Bridge to Jobs for
the Next Generation”;
12
Not employed or involved in education or training
(NEET);
13
https://youthcan.org.mk/wpcontent/uploads/2020/12/Dokument-za-javnapolitika-Servisi-za-poddrshka-na-mladi-1.pdf

на ЕУ го носи насловот: „Поддршка за
вработување на младите: Мост до работни места за следната генерација“11
Република Северна Македонија е првата
земја која не е членка на ЕУ, а започна со
имплементација на Младинската гаранција. Со оглед на висoката бројка на
млади без работа, кои ниту се во
образование, ниту посетуваат обуки или
стаус на практиканти (31,2 %), (именувани со скратеницата NEET’s12) Владата
пристапи во имплементација на програмата Младинска гаранција која веќе беше
дел и од Националната стратегија за
млади 2016-2025.13 Основна цел на оваа
програма е да им помогне на NEET’s да
дојдат побрзо до вработување преку стекнување на дополнителни квалификации
и тоа сѐ во период од 4 месеци.14
Младинската гаранција во РС Македонија
започна како пилот проект во три општини во 2018 година, а атрактивноста на
самата програма ги поттикна надлежните
институции (МТСП, АВРСМ) да ја применат на целата територија на државата.
Според официјални податоци, првата фаза
опфатила 5.266 лица од кои 1.879 се
вработиле со 41% пресметана ефективност. Во 2019 година Младинската гаранција вклучи 20.302 лица, а се вработиле
6.036 - ефективност од 35%. Во 2020
година биле вклучени 25.487 млади лица
од кои 7.424 се вработиле со ефективност
од 34%.15 Поголема ефективност е забележена во примената на мерките: СубвенциПартнери во спроведувањето на Младинската
гаранција се: Министерството за труд и социјална
политика, Агенцијата за вработување на
Република Северна Македонија, Националниот
младински совет на Македонија, Министерството
за образование и наука, Агенцијата за млади и
спорт (АМС), Центарот за образование на
возрасни (ЦОВ), Центарот за средно-стручно
образование (ЦОО) и други;
15
МТСП, 2020, Ревидирана програма за реформи
во вработувањето и социјалната политика
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/2020%2
0Report%20on%20Revised%20ESRP.pdf
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онирање на вработување и Практиканство.
Официјален извештај со резултати преку
стандардни европски индикатори не е
достапен до јавноста. Бројките со кои главно се оперира во јавноста се изјавите на
официјални претставници на институциите (МТСП, АВРМ) се недоволно
аргуметирани.
Во врска со реализација на Младинската
гаранција за позитивен пример се смета
проектот во рамките на IPA II програмата

“ЕУ за младите” кој се реализира во Полошки, Североисточен и Југозападен регион каде има голем бројот на млади лица
кои припаѓаат на категоријата NEET.16
Во рамките на активностите на РГ-2 беа
дадени повеќе забелешки за начинот на
спроведување на Младинската гаранција.
Една од позначајните забелешки се однесува на непостоењето на наменски буџет
за финасирање на програмата и непостоење на посебно координативно тело одговорно за имплементација и извештајни
процедури.

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЛАДИНСКАТА ГАРАНИЦЈА:
1. Со зголемувањето на опфатот на млади
лица со Гаранцијата за млади опаѓа процентот на успешност;
2. Во суштина, не станува збор за нови мерки
кои се насочени само за младите лица, туку
истите се применуваат за сите невработени;
3. Предноста и новододадената вредност на
Младинската гаранција е брзата реакција
во третманот на младинската невработеност (4 месеци од завршување на образованието или губење на работното место);
4. Во Младинската гаранција можат да се
вклучат само активните баратели на работа
кои за прв пат се пријавуваат во АВРСМ
(доколку од некакви причини не успеат да
се пријават лично на шалтерите го губат
правото да учествуваат во прoграмата). Не
постои можност за електронско ажурирање
на работниот сатус;
5. Не постојат информации за опфатот на
лицата и методологијата на регрутирање на
вклучените лица;
6. Не постои посебен буџет за реализација на
Младинската гаранција и не е одвоена како
засебна мерка од Оперативниот план на
АВРСМ;

16

https://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-mtspvo-prvite-tri-meseci-od-pilot-programata-mladinskagarancija-vraboteni-419-lica.nspx

7. Најголемиот број на вработувања не се
остватени со Младинсата гаранција, туку
преку финансиска подршка, односно
преку: Субвенционирање на вработување
и Финансиска подршка за создавање нови
работни места.
8. Јавноста нема пристап до индикаторите
(стандарди) за мерливост на квалитетот на
спроведување на програмите за вработување, како и на Младинската гаранција;
9. Незначителна улога на младинските организации при дизајнирање, спроведување и
оценување на ефектите од спроведувањето
на Младинската гаранција;
10.Претставници на младинските организации да се вклучат во обуките за менаџирање на Младинската гаранција, како и во
спроведувње на теренските активности за
мапирање и регрутирање на младите за
вклучување во Младинската гаранција;
11.Недоволно развиен инситуционален систем на информирање и комуникација со
младите (особено во руралните средини) за
младинските програми и другите мерки од
Оперативниот план на АВРМ;

Според изјавите на работодавачите, најуспешна мерка која придонесува за
отворање на нови работни места е Програмата за самовработување бидејки многу
од новите претпријатија уште во основањето вработуваат млади лица. Во поглед
на перцепцијата на претприемништвото,
резултатите од НКЕУ-МК анкетата покажуваат дека младите имаат интерес за
водење на сопствен бизнис (66% одговориле позитивно), а остантите кои одговориле негативно истакнале дека причината
поради која не би започнале сопствени
бизнис е немањето на почетен капитал.
Тоа укажува дека младите не се
запознаени со мерките за подршка на
претпримеништвото, но и за пристапи
до другите извори на финасирање за
отпочнување на бизнис. За да се зајакне
претприменичкиот дух кај младите неопходно е усвојување на претприемничка
култура уште во раните степени на образование, преку различни форми на неформалното образование, медиумски кампањи и други иницијативи.
Според податоците од анкетата, 68% од
испитаниците истакнале дека незначителни се инцијативите на општините за
информирање на младите за активните
мерки за вработување. Исто така, за 70%
локалните медиуми ретко емитуваат
содржини за активните политики, како
други позитивни претприемачки практики. Младите изразуваат потреба од учество на семинари, младински конференции и други активности со цел да добијат
повеќе информации за можностите за вработување во локалните средини. Практиките од развиените држави покажуваат
дека за претприемништво треба да се учи
уште во раната возраст. Во минатото, пред
да се појави масовното образование, децата на практичен начин ги учеле работните вештини. Масовното образование
ги разделува (временски и просторно)
процесите на учење и работа. Дипломата
сама по себе не е професија без работното

искуство кое дава можност општото знаење да се поврзе со практичното. Во
нашиот образовен систем, образованието
претставува цел за себе што при што се
создава потреба од развивање на сериозни
програми на транзиција од образование
кон работно место.
Со оглед на фактот дека најголем број на
млади живеат со нивните родители (според НКЕУ-МК анкетата 86,8%) се претпоставува и големо влијание на родителите
врз нивните животни одлуки. Поради тоа
е потребен посеопфатен систем на информирање за можностите за вработување на
кој ќе ги опфати и родителите. Експертите
на РГ-2, посочија дека солидна форма за
сеопфатно информирање би претставувале родителските совети во основните и
средните училишта.
Активни родителски совети каде повремено би гостувале стручни лица за
младински прашања (експерти за кариерно советување, експерти за пазарот
на трудот, претприемачи) би придонесле за јакнење на процесот на претприемничка (ре)социјализација во духот на новото време.
Неопходно е да се разобличи митот на
„петките“ т.е. притисокот кој го вршат
родителите врз наставниците за добивање
на високи оценки. Далеку е од нормална
ситуацијата кога сите деца во еден клас
имаат одличен успех.
Дискусијата во РГ-2 покажа дека постои
голема потреба и во нашата средина да
бидат истражувани карактеристиките на
новата генерација на млади „Z“ генерација (но и за онаа претходната т.н.
милениумска „У“). Во меѓународнате научни анализи веќе има солидна информативна база за карактеристиките на оваа
генерација кои често се меѓусебно противречни (M. Dimock 2019). Според меѓународните анализи на новите генерации на
млади им се даваат следните карактеристики: значително љубопитни, трагачи
по факти, имаат самодоверба, толерантни

и со многу високи очекувања. Исто така,
се одликуваат и со исклучителна желба за
напредување, жед за професионализација,
претприемнички дух и посакуваат висок
животен стандард. Но, според други
видувања младите се: мрзеливи, суетни,
самоуверени, неподготвени за одговорност и поради комодитет остануваат да
живеат со своите родители од кои очекуваат неусловен заштитнички однос.

Веројатно мозаикот за карактеристиките
на младите содржи елементи од двата
модели, но сепак тие не можат да бидат
целосен одговор за карактеристиките на
младите во нашата држава. 17

Практиканство
Според постоечките анализи ниското ниво на вработливост на младите се поврзува со неразвиеноста на кариерното насочување и отсуство на менаџмент за кариерен развој.18 Со оглед на овој факт практиканството претставува исклучително
значајна алатка за добивање на првата
работа и за стекнување на работно искуство неопходно за подобро позиционирање на отворениот пазар на трудот.
Според податоците од анкетата на НКЕУМК практиканството претставува мерка
која значително повеќе ѝм е позната на
младите. Се проценува дека оваа мерка
овозможува побрзо и полесно се дојде до
првото вработување. Законот за практиканство19 целосно го регулира начинот
на ангажирање на практиканти. Оваа
мерка се покажа корисна и за работодавачите кои имаат можност, не само да
дојдат на полесен и побрз начин до
адекватна работна сила, туку и да оформат
кадри според потребите на претпријатијата. Исто така, мерката е погодна за
младите бидејќи практиканството, покрај
можностите за стекнување на практични
вештини обезбедува и плата (во законски
одреден износ). Со практиканството мла-

дите работници го решаваат проблемот на
недостиг на работно искуство кое секогаш
преставува посебен услов за вработување.
Може да се заклучи дека Законот за
практикантство е во согласност со
потребите на младите, но и со потребите
на пазарот на трудот. Ограничувачки
аспекти на Законот, а може да се смета и
како поволност за младите, е одредбата
дека еден практикант може да биде
ангажиран од страна на работодавач само
еднаш со траење од шест месеци.
Продолжување на практиканството не е
законски со што работодавачите, доколку
сакаат да го задржат истиот вработен, ќе
треба да го вработат, што во практиката
често се случува.
Во анкетата на НКЕУ-МК беше поставено
и прашањето: Што е за тебе најважно за
да прифатиш вработување на одредено
работно место? Одговорите покажуваат
дека за 69% од испитаниците најзначајно
е сигурното работно место, за 60%
значајни се можностите за професионален
развој, а значењето на платата е на трето
место (49%). Експертите во дискусијата
повеќепати укажаа на фактот дека моти-
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The Millennial Generation Research Review, The
National Chamber Foundation, Michael Hendrix
Andrea Bitely, Editors, 2012.
https://www.uschamberfoundation.org/sites/default/fi
les/article/foundation/MillennialGeneration.pdf
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вацијата на младите за иселување не ја
гледаат само во ниските плати, туку и во
малите шанси за професионален развој,
како и во непочитувањето на професионалните критериуми при вработувањето.
Европската унија посветува значително
внимание на развој на методологија на
учење преку работа. Особено се истакнува
значењето на Мрежата на претпријатија за практикантство – проект
финансиран од ЕУ чија цел е да им
помогне на образовните институции и на
центрите за тренинг во успешното пренесување на претприемнички вештини.20
Долгогодишното искуство на мрежата
која вклучува над 7000 членки (претпријатија, образовни институции, тренинг
центри, државни институции) веќе поседува стандардизирана методологија за
претприемничко мотивирање, стандарди
за едукација, размена на практики и

информации за развој на учењето преку
работа.
Позитивна практика во нашата средина е
SEEU/TechPark кој работи во рамките на
Универзитетот на Југоисточна Европа во
Tетово оформен во 2013 година чија цел е
да ги воведе студентите во светот на
претприемништвото, да ги мотивира и
охрабри да започнат свој бизнис давајќи
им почетна поддршка (простор, развој на
идеја, решенија, know how, постојана
комуникација, мониторинг и друг вид на
подршка). Овој технолошки парк особено
е насочен кон иницирање на start up
претпријатија во доменот на новите технологии стимулирајќи иновации и мрежно поврзување. Ваквите платформи ги
приближуваат претпријатијата кон образовните институции, односно до човечките ресурси овозможувајќи селекција
уште во образовниот процес.

Законот за младински додаток - поддршка на дуалното образование
Во 2019 година се воведе т.н. дуално
образование (пилот проект во 7 училишта)
чија цел е приближување на образованието кон потребите на пазарот на трудот,
според примерот на стручното образование во Швајцарија и Германија. Ваков
вид на образование ќе им овозможи на
учениците да го комбинираат теоретското
знаење кое го стекнуваат на часовите со
практиктичното кое би го стекнале во
некое претпријатие. Од ваквото партнерство меѓу образовните институции и
компаниите бенефит имаат учениците
кои, освен работни вештини, можат да
стекнат увид во постоечките занимања и
да го изберат за нив прифатливото. Бенефит имаат и работодавачите кои ја обли-

куваат работната сила според нивните
потреби придонесувајќи за отворање на
пазарот на трудот. Се очекува натамошно
развивање на овој систем кој во почетокот
предизвика слаб интерес кај учениците, но
кој континуирано се зголемува. За да се
стимулира запишување во средните стручни училишта и за да се поттикне вработувањето во производството, се донесе
Законот за младински додаток со кој се
дава дополнителна финансиска подршка
на младите до 23 години кои се вработени
во во производствени дејности (додаток
на нивната плата). Правото на младинскиот додаток во висина од 3.000 денари
месечен износ во 2020 година го
искористиле 3.474 лица.

Проектот започнува во 1993 година како
граѓанска иницијатива со оригинален назив:
Practice Enterprise Network.

https://www.penworldwide.org/get-to-know-ourassociation/
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ НА МЛАДИ
Образованието е значаен сегмент од
општествено-културолошката матрица на
младите. Но, овој заклучок важи само за
формалното образование бидејќи мотивацијата е главно поврзана со добивањето
на диплома. Основното и средното образовние се задолжителни, но оваа тенденција продолжува и во високото образование со што се добива впечатокот дека
секој мора да студира. Во тој контекст се
зборува дека пазарот на трудот изобилува
со високо образована работна сила вклучувајќи лица со магистерски и докторски
дипломи која го креира ефектот на преобразованост на младите. Меѓутоа, високата стапка на невработени млади укажува на голем јаз меѓу образованието и побарувачката на работна сила на пазарот на
трудот. Голем број на млади го решаваат
својот статус со продолжување на образованието, но без да имаат конкретен професионален концепт. Анкетата на НКЕУМК покажува дека, 77,4% од анкетираните одговориле дека, и кога би имале
можност да најдат достоинствено работно
место по завршувањето на средното
образвание, задолжително би продолжиле
со студирање.
Во однос на другата страна на пазарот на
трудот карактеристична е незначителна
побарувачката за високо перформантни
работни места. Тоа се должи на ниските
развојни и иновативни капацитети на
економијата. Ниската продуктивност на
трудот и несоодветните деловни стратегии на претпријатијата придонесуваат за
нивна зависност од државата која, не е

«L’avenir du travail que nous voulons: un dialogue
global»OIT, 2017,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--21

само најголемиот работодавач, туку и
најсолвентен клиент.
Во националниот општествениот контекст недостасува компонентата – иднината
на трудот21 која во светските програми за
вработување се поврзува со отворање на
зелени работни места кои се поврзуваат
со областите: заштита на животната средина (обновливи извори на енергија), производство на нови материјали за градежништво, развој на вештини за дигиталната област и слични на нив. Размислувањата за иднината на трудот ја покажуваат виталната улога на човечките ресурси (стекнување на нови вештини и
квалификации);
Интересот за неформално образование
на младите е незначителен. Во Европската
унија неформалното образование е составен дел на Европската социјална политика
и уреден со повеќе директиви. Овој систем им дава можност на младите за развој
и усвојување на нови вредности поврзани
со работата, вештини и компетенции кои
се различни од содржините стекнати во
формалното образование. Подеднакво
значење им се дава на т.н „меки вештини“
(креативност, адаптибилност, комуникациски вештини, иновативно мислење,
вештини за презентирање и слични) и на
т.н. „тврди вештини“, познати како STEM
(Science, Technology, Engineering, and
Math)22 вештини кои ќе го олеснат разбирањето на науката и нејзина примена во
решавање на проблеми, примена и иновирање на нови технологии, истражувачки
вештини – проектен менаџмент, рационалното мислење и примена на матемаdgreports/--cabinet/documents/publication/wcms_570287.pdf
22
EU SKILLS PANORAMA 2014,
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default
/files/EUSP_AH_STEM_0.pdf

тиката). Големи се напорите овие вештини
да се стекнуваат и преку формалното
образование.
Еден пример од практиката кој на сесијата
беше пренесен од експертката од Република Словачка - Ивана Улична23 укажува
на еден модел на учење преку работа со
кои учениците во средните училишта се
воведуваат во претпримништвото. Имено,
со пет часа неделно учениците во самото
училиште симулираат вработеност во
некоја замислена компанија. Оваа симулација е менторирана од тренери кои ги
развиваат перформансите на учениците во
замислената компанијата. На пример, ако
е тоа компанија од доменот на трговијата,
тогаш се работи на развивање на вештини

за препознавање на квалитет на производите што се продаваат, маркетинг и пристап кон потрошувачите, претприемачка
култура и друго.
Меѓу позначајните центри за реализа-ција
на неформалното образование во РС
Македонија се: Центарот за доживотно
учење, Центарот за образование на возрасни, Центар за стручно образование и
обуки, Државен испитен центар и други
релевантни институции (комори, здруженија). Постои обид во овие центри да се
следат европските практики, но сепак овој
систем на национално неформално
образование содржи многу недостатоци.
Постоечките анализи ги покажуваат
следните недостатоци:

1. Постои јаз меѓу видот на образование
кое е потребно за функционирање на
пазарот на трудот и понудата на содржините за образование на возрасни.

4. Не постои сеопфатен систем на финансирање на образованието за возрасни,
како и незначителна финансиска поддршка од страна на работодавачите.

2. Постои ниска свест кај населението за
можностите и бенефитите од образованието за возрасни.

5. Не постои систем за прибирање и
обработка на статистички податоци,
докази и анализи за ефективноста на
образованието на возрасни.

3. Недоволно развиена свест на компаниите за придобивките од имплементирањето на учење на работното место, практичната обука или практикантството.
Во врска со системите за обуки кои се
реализираат во државата се поставуваат
две прашања:
а) Колку се ефективни обуките, односно
дали се тие организирани на начин да ги
остваат поставените цели што се проверува преку нивото на стекнати компетенции
и задоволството од обуките на целната

Ivana Ulična, PhD, Slovak Foreign Policy
Assotiation. Проектот е спроведен од страна на
Министерството за образовние на Р. Словачка во
партнерство со компаниите.
24
Валидација на неформалното и информалното
учење во Европската Унија и препораки за
Македонија,
23

6. Контролата на квалитет во спроведувањето на образованието за возрасни
кое се реализиран од овластени лица и
натаму е недоволна.24
група (спроведување на анкети преку
посебни индикатори);
б) Колку се ефикасни т.е. која е нивната
додадена вредност (мерливост на резултат) по нивното спроведување (евалуација ex poste со соодветни индикатори кои
прецизно ја мерат новододадената вредност). Многу често обуките се pro forma каде
за определени прашања обучувана група
http://lifelonglearning.mk/sites/default/files/vniu_vo_
zemjite_od_eu_i_preporaki_za_makedonija_0.pdf

има повеќе знаење од обучувачите (пример: стандардни обуки за информатички
вештини или општи обуки за претприменишво) не се привлечни за младите.
Обуките на долг рок се погодни кога тие
се насочени кон групи без соодветни
квалификации. Македонскиот пазар на
труд е неперформантен, а тоа значи дека
има слободни работни места, но нема
работници со соодветни квалификации.
Граѓанските организации многу често се
наоѓаат во улога на организатори на обуки. Покрај многуте предности на вака
организираните обуки недостаток е што
граѓанските организации немаат развиен
комуникациски систем преку кои ќе ги
шират информациите до поширока популација на млади. Исто така, обуките се
организираат во рамки на проектни активности финансирани од донации по чие
завршување обуките престануваат.

во насока на создавање на позитивни
вредности кон работата. Во однос на
создавање на функционален работен
морал значајна е улогата на родителите
кои треба, исто така, да бидат едуцирани
во насока на постигнување на поголема
самостојност на нивните деца. Родителските совети не треба да се окупираат
само оценките на учениците. Тие треба да
имаат поактивна улога во училиштата. Но,
неопходна е и јавна кампања (преку
медиуми, реализација на интергенерациски проекти, дебати за пренесување и
усвојување на вредностите). Во тој
контекст може да се предложат форми на
практична работа за доброто на заедницата (работни кампови, работни акции во
служба на заштита на културното наследство) по примерот на другите држави.25
Исклучително е значајно креирање на
центри за професионална ориентација на
млади во основно и средно образование
кои ќе работат во рамките на училиштата.

Во рамките на обуките треба да се истакне
значењето на социјализацијата на младите

ОСНОВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА НА МЛАДИТЕ
Според Законот за спречување и заштита
од дискриминација26 основите на дискриминација се поврзани со следните карактеристики: пол, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирана група,
етничка припадност, јазик, државјанство,
социјално потекло, религија или верско
уверување, други видови уверувања,
образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и
телесна попреченост, возраст, семејна или
брачна состојба, имотен статус, здра-

вствена состојба или која било друга
основа која е предвидена со закон или со
ратификуван меѓународен договор. Како
што може да се забележи возраста, исто
така, е основа за дискриминација. Меѓутоа, анализирајќи ја проблематиката на
младите се воочува дека критериумот
возраст многу често оди заедно со другите
дискримнирачки фактори, особено социјалното потекло, политичката припадност,

Бидејќи РС Македонија има проблем со недостиг
на работна сила во аграрниот сектор би можело да
се размисли за идијата во времето на високите
сезони да се направат работни кампови (според
меѓународни стандарди, на пример REMPART во

Франција, каде населението доброволно ќе се
ангажира во опрделени земјоделски работи со
претходно планирана организација.

25

Службен весник на РСМ, бр. 258 од 30.10.2020
година.
26

родот, етничка припадност и со сите други
дискриминаторски фактори.
Во РС Македонија се практикуваат критериумите на Европската повелба за човековите права и т.н. Отворен модел на
дефинирање на основите на дискриминацијата каде се наведени неколку основи
при што листата се остава отворена со
додавање на „и друга основа или статус“.
Тука судовите и другите надлежни тела
имаат одредена слобода при определувањето кои лични карактеристики или
статуси ќе може да се сметаат за
заштитени во тој отворен дел.27
Според мислењата на аналитичарите дискриминацијата според возраста е помалку
застапена од другите основи на дискриминација и приближно изнесува 20%.
Дискриминацијата е особено присутна
при вработувањето на младите, политичката дискриминација и дискриминација
по основ на платите.28
Во врска со загрижувачкиот проблем
поврзан со иселувањето на младите не
постои официјален податок. Останува
отворено прашањето колку млади луѓе се

иселиле од државата во овој транзициски
период од 30 години. Неофицијално,
приближно 500.000 лица мигрирале во
други држави од економски причини.
Загрижувачка е таа бројка, но уште позагрижувачки треба да бидат податоците од
анкетите, вклучувајќи ја и оваа на НКЕУМК каде 48% од младите изјавија дека ќе
ја напуштат државата и би прифатиле
работни места со пониски квалификации.
Мотивацијата за иселување, меѓутоа, не е
само од економска природа. Во прашање е
целокупниот општествен контекст кој не
дава можности за личен и професионален
развој на младите.
Освен иселувањето во странство, во
загрижувачки е процесот на депопулација
на селата и мигрирање кон градовите што
води кон депопулација на селата.
Главниот проблем во руралните средини е
недостиг на инфраструктура за нормализирање на економските и другите животни
процеси на младите (образование, снабдување, култура). Пандемијата придонесе за
зголемување на јазот меѓу руралните и
урбаните центри.

Политичка дискриминација
Во речиси сите анализи за општествени
прашања (младински и не младински) се
констатира силно политичко влијание.
Според резултатите од анкетите, излезноста на младите на последните парламентарни избори (2018) била 60 % што
покажува дека тие претставуваат клучна
група која влијае на изборниот резултат.
Исто така, анкетите покажуваат дека
17,3% од младите биле членови на

политички партии.29 Ваквиот интерес се
должи на доминацијата на политичките
партии во целиот општествен живот кои,
исто така, имаат воспоставено целосна
контрола врз вработувањата во јавниот
сектор. Тоа го покажуваат и резултатите
од НКЕУ-МК анкетата каде како фактор
со најголемо влијание врз вработувањето

Водич за основи за дискриминација, Организација за безбедност и соработка
https://www.osce.org/files/f/documents/b/8/116790.p
df
28
Лазар Јовевски, Професор, Правен факултет
„Јустинијан први“ - Скопје (анализа изложена на
9-тата сесија на НКЕУ-МК.
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27

Цеков, А. (2018). Извештај за Индексот за
младински развој во Македонија за 2018 година
Прилеп: Коалиција на младински организации
СЕГА.

било наведено членството во политичка
партија. Меѓутоа, мала е застапеноста на
младите на функции каде се донесуваат
одлуки (парламент, општински совети,
јавна администрација).

владеечките политички коалиции. Тоа е
еден од аргументите кои го објаснува
зголемениот интерес на младите за политика, а намалениот интерес за претприемништво и други граѓански активности.
Политичките партии делуваат иреврзибилно на процесот на општествено активирање на младите. Наместо нивното
вклучување во политичките партии да ѝм
донесе промени на планот на нивната
општествена положба, младите чекаат да
бидат вработени од страна на политичките
партии со што ја репродуцираат нивната
пасивност и зависност. Податоците од
НКЕУ-МК анкетата покажуваат дека 24%
од испитаниците биле активни во некое
граѓанско здружение што укажува дека
граѓанскиот актизам бележи нагорна
тенденција.

Политичката дискриминација се препознава во ситуации кога се јавува преферирање или исклучување според формалната (членството) или неформалната
(симпатизери) поврзаност со одредени
политички партии или политички идеи.
Овој вид на дискриминација е највидлива
при вработувањето. Непотизмот и вработувањето според политичката припадност
го рушат целиот концепт на пазарот на
трудот станувајќи изборен механизам на

Кои фактори влијаат значително, а кои незначително врз вработувањето на
младите?
Влијателни пријатели
Влијателни роднини
Членство во политички партии
Вештини и знаења стекнати вон образовниот…
Повисоко образование
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Табела бр. 2: Фактори кои влијаат врз вработувањето на младите
Извор: Анкета НКЕУ-МК, Мај 2021 година
Дискриминирачките процеси влијаат негативно врз стапката на економска активност на младите. Вкупната стапка на
активна популација изнесува 56,2 %, а
стапката на активност на младите на
возраст од 15-29 години изнесува 45,5%
(51,3% за мажи и 39,3% за жени). Овде се
забележува родов јаз и пониска економска
активност на жените. Групата на млади од
Извор: Државен завод за статистика, 2021,
https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/2.1.21.30_mk.pdf
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15-29 години претставува 23,1% од
вкупната популација (388.621 или). Од
нив, 18,7 % биле активни на пазарот на
трудот. Во истата возразна група стапката
на активни жени изнесувала 19,5 % што
покажува дека во самата група не се
забележува значителен родов јаз кој се
забележува во целата структура на
популацијата. 30

Во вкупната структура на
вработените, групата на млади од 15-29
години била застапена со стапка од 15,9
%. Жените на истата возраст биле застапени со 16,1% што зборува дека во самата
група на млади (структурата само на
младите) не е карактеристичен родов јаз
во поглед на вработувањата.
Во просек времето на добивање на првата
работа по дипломирањето е 31 месец. Главно младите се вработуваат на несигурни
работни места, на работни места со мал
број на работни часови, со несоодветни
квалификации и за нив е карактеристичнна т.н. подвработеност (underemployment) која изнесува 12, 6 % (Petreski
Blagica and all, 2019).31
Во врска со дискриминацијата е и прашањето за „позитивната дискриминација“
која претставува политички насочена
законска мерка за вработување на лица од
малцинските етнички групи. Дебатата за
ефектите од позитивната дискриминација
не треба да се сфати како спротивставување на инклузијата на младите од
помалубројните етнички групи, туку апел
да се применуваат критериумите за избор

на работната сила според вештините,
квалификациите и знаењата со цел да се
елиминира чувството на чиста политичка
дискриминација кај другите.
Негативен ефект од политичката дискриминација е опаѓањето на довербата кон
институциите. Начинот на кој дејствуваат
политичките партии го нарушуваат организациското работење на институциите.
Градењето на мостови за вработување
преку политичките партии влијае на целосна ерозија на институциите и ги суспендира професионалните и етичките критериуми на одговорност, а со тек на време
самите институции симулираат функционалност. Решението според експертите на
НКЕУ-МК е јакнење на знаењето на младите за механизмите на функционирање
демократијата, подетално запознавање со
природата на политиката преку зајакнување на граѓанското образование, вклучување на младите во јавни дебати, формирање на дебатни клубови со цел да се
стекнат со говорнички вештини. Меѓу
образовните содржини задолжително да
се посвети внимание на човековите права
и слободи.

Платата како основ за дискриминација на младите
Платите се многу често дискутирана тема
кај младите, кај вработените млади, но и
кај младите кои се подготвуваат за влез на
пазарот на трудот. Младите често го
поставуваат прашањето: Дали вредеше
толку учење за да примам минимална
плата? Дилемата е реална бидејќи првата
плата која ја добиваат младите не ги
мотивира нив за поголема посветеност и
креативност на работното место. Тука е и
одговорот на прашањето: Што претставува достоинствена работа? Одговорот е
едноствен:
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https://www.financethink.mk/wpcontent/uploads/2020/10/Policy-study-22.pdf

Достоинствена работа е онаа која обезбедува достоинственото живеење кое
не може да се оствари со ниски плати.
Системите на плати во јавната администрација се разликуваат од системите во
приватниот сектор. Во јавниот сектор
платата се утврдува врз основа на однапред дефинирани критериуми според работнитните места што го создаваат ефектот на предвидливост и сигурност, а во
приватниот сектор за платата одлучува
работодавачот што значително влијае врз
појавата на ефектот на несигурност. Оттаму, попривлечни се работните места во ја-

вниот сектор, не само поради
висината на платата, туку и поради ефектот на сигурност (редовни плати, поволни услови за работа, можностите за
градење на кариера, важењето на работничките права). Во приватниот сектор платите се пониски. Од податоците на табелата подолу се гледа дека голем дел од

работната сила (над 69%) заработува
плата околу просечната плата (28.668
денари).32 Само 4% од вработените имаат
плати над 51.000 што се смета за висока
плата (приближно 850 ЕУР). Најниски се
платите на вработените до 24 години, а
највисоки на вработените од
35-44
години.

Табела бр. 3 – Плати на вработените во РС Македонија
Извор: Paylab salary survey platform, 33
За време на кризата предизвикана од
пандемијата/Ковид 19, висината на платите опаѓа за 1,8%, меѓутоа процентот на
намалени доходи кај младите бил 2,5%.
Овој тренд покажува поинаков пристап на
кризните политики кон младите сметајќи
ги за помалку загрозена популација која
може полесно да го преброди овој период
под покривот на семејствата.
Во пандемијата, голем број на млади ги
загубија своите работни места бидејќи
главно се вработуваат (привремено) во
економски гранки кои беа целосно блокирани од вонредните мерки за спречување

Во август 2021 година, Државен завод за
статистика, Соопштение, Бр. 4.1.23.83
https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/4.1.21.83_mk.pdf
32

на ширењето на пандемијата (угостителство, туризам).
Една од причините за пониските плати на
младите е додаток на платата за работниот
стаж чија висина е законски определена
(0,5% на годишно ниво). На пример,
вработениот со работен стаж од 20 години
би имал за 10% поголема плата од
почетникот. Но, ова не го менува заклучокот дека платите се ниски и не обезбедуваат достоинствено живеење и во другите групи според возраста.
Еден повидлив процес на дискриминацијата се забележува кај вработените со
работни договори на определено време
33

https://www.mojaplata.mk/plati-vo-zemjata,
Paylab salary survey platform,

(времени вработувања). Главно
се работи за млади луѓе кои се ангажираат
со договор, а по завршувањето на
договорот со истите се склучува нов
договор од истиот вид – постапка која
може да се повторува во период од 5
години колку што дозволува Законот за
работни
односи.
Вработените
со
определено работно време не ги уживаат
работните права. Освен основната плата
овие вработени не можат да користат
бенефиции и други бонуси, не се дел од
работниот колектив и немаат право да
учествуваат во работните тела. Голем дел
од вработените младите не се синдикално
организирани. Оттаму, се наметнува
потребата:

Договорите (за определено работно време) склучени со едно лице да бидат
ограничени на период најмногу до една
година, наместо до пет години.
Темата за платите е сложена, а секоја
препорака која ќе биде предложена, а да
не поврзана со економскиот систем би
претставувала само литературно изразување. Платите се поврзани со продуктивноста на трудот и економските капацитети на државата. Станува збор за прашања кои се решаваат на долг рок и се
однесуваат на промени во економските
политики, кои сепак, не можат да бидат
елиминирани од ниеден дискурс за платите.
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