
Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации 
Образец за пријава на иницијативи 

 
 
Почитувани претставници на граѓанските организации, 
 
Ви благодариме за интересот за пријава на иницијатива во рамки на петтиот од серијата 
„Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации на тема Младински политики 
кој ќе се одржи на 27.06.2019 година, со почеток во 11.00 часот во Свечена сала, Влада на РСМ. 
 
Ве замолуваме, пред пополнување на овој образец за пријава, внимателно да го прочитате 
Упатството за поднесување на иницијативи и брифот со тековни младински политики и 
проекти 
 
Назив на вашата организација: Здружение на граѓани за заштита на животна средина 
ЕКОЗВОН, Скопје 
Адреса (улица, број, општина):Карл Либкнехт 64, Скопје 
 
Електронска пошта (e-mail):ekozvonce@yahoo.com 
 
Телефонски број:070268889 
 
Лице за контакт (име и презиме, телефон и е-пошта):Слаѓана Стаменкова,070268889 
Slagana_stamenkova@yahoo.com 
 
Веб страница на вашата организација:blog- www.ekozvonce.blogspot.com 
 
Наслов на вашата иницијатива: Воведување на содржини  во постојните предмети за 
енергетска ефикасност во рамките на средните училишта. 
 
 
На која од областите на младински политики се однесува вашата иницијатива?Зелени работни 
места. 

  
1. Средношколско демократско организирање 
     + Средношколски стандард 
2. Студентско демократско организирање; 
     + Студентски стандард 
3. Ко – менаџмент  тело за координација помеѓу младинските организации и 
институциите и за структурен дијалог 
4. Сеопфатно сексуално образование 
5. Употреба на психотропни супстанции меѓу малолетници и млади 
6. Зелени работни места 
7. Младинска работа 
8. Младинска гаранција 
9. Закон за млади 



10. Ревизија на Националната стратегија за млади 
11. Проекти за млади во рамки на ФИТР 
12. Европска младинска картичка 
13. Едно општество - (компонента Млади, компонента Образование, со фокус на 
младински размени и справување со говор на омраза)  
14. Помагање на заедниците (младински активизам на локално ниво - community service, 
волонтерство) 
 
Проблеми и потреби: 
(Идентификувајте проблем поврзан со тековната младинска политика и образложете го. 
Максимум еден параграф)  
Потребите на пазарот на трудот во секторот енергетска ефикасност и да се поттикне 
интерес кај младите за запишување и изучување на средно стручно образование со што 
би се продуцирало и побрзо  вработување во градежниот сектор, електротехниката и 
машинство. 
 
Објаснување на иницијативата: 
(Објаснете ја вашата иницијатива, поврзана со тековна младинска политика односно што е она 
кое вие го предлагате со оваа иницијатива и наведете ја надлежната институција која треба да ја 
спроведе. Максимум два параграфи.) 

 
ЕУ 2020 пакетот и европски директиви не би можеле да се имплементираат  во делот 

клима и енергија доколку нема доволно стручен кадар.  

Поради тоа важно е да се зголеми атрактивноста , достапноста и квалитетот на средното 

стручно образование за да се поттикне интересот кај младите луѓе за да го изберат и 

изучуваат. 

Во таа насока треба да се истакне и фактот дека градежните фирми се соочуваат со голем 

недостаток на работници од профилот на гипсери, фасадери, тесари, монтери и др, а голем 

дел од нив заминуваат и во странство, а кои се дирекно поврзани со новиот стандард за 

изградба на нови згради и надградба на стари за енергетска ефикасност на истите. 
 

 

Цитирам дел од ЕУ2020 пакетот во врска со погореспоменатиот дел: 

 . Млади во движење” има за цел да се подобрат условите во образованието и да се 

олесни пристапот до пазарот на труд за младите луѓе. Тоа, меѓу другото, ќе се 

постигне преку финансии од ЕУ наменети за програми за студирање, учење и 

обуки, како и платформи за обезбедување помош на младите луѓе што бараат 

работа да најдат вработување на територијата на целата ЕУ.  

 „Европа што ефикасно користи ресурси” има за цел да се оддели економскиот раст 

од користењето на ресурсите. Таа ја поддржува промената кон економија со ниски 

количества јаглерод, поголема употреба на обновливи извори на енергија, развој на 

зелени технологии и модернизиран транспортен сектор, како и енергетска 

ефикасност. 

 
Цели и очекувани резултати: 



 (Oбјаснете кои се целите што ќе се постигнат доколку се спроведе предложената иницијатива. 
Објаснете кои се посакуваните или очекуваните ефекти, односно што ќе се промени доколку се 
спроведе предложената иницијатива. Максимум еден параграф.) 
Со оваа иницијатива која ја предлагаме да се ревидираат програмите – Електротехнички 
материјали и елементи( електротехничка струка), Технологија на обработка( машинска струка), и 
градежна струка предмети во кои би се вметнале поголем број на содржини за енергетска 
ефикасност, а  со која ќе се појави  желба кај младите за изучување на истите, а која ќе им 
овозможи и полесно вработување после завршување на средното стручно образование. 
 
Проценка на финансиски импликации и временска рамка: 
 (Наведете, јавни финансиски импликации за реализација на предложената иницијатива, т.е. 
проценка колку буџетски средства би биле потребни за да се спроведе Вашиот предлог. 
Претставете ја временската рамка на спроведување на иницијативата.) 
Нема  
 
Начелен план за мониторинг и евалуација: 
(Објаснете како планирате да го следите и оцените спроведувањето на вашата иницијатива. 
Максимум еден параграф.) 
Следењето е преку анализи во самите училишта, секторот средно образование во МОН, БРО и 
невладиниот сектор кој би бил вклучен во изготвувањето и следењето на примена на овие 
ревидирани и современи програми.  
 
Допонително образложување на иницијативата кое не е опфатено со претходните прашања: 
(Максимум 5 параграфи)  
Па во овој дел не би сакала додплнителни објаснувања. 
 
Прилози (опционално):  
(Прикачете подетални информации за предметот, целите и позадината на предложената 
иницијатива, студии и анализи што ги сметате за релевантни, итн) 
 
 


