17 декември 2018
Скопје, Република Македонија

Лилјана Јоноски - Рурална Коалиција.

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот
кластер и за кој имате предлозиза
решенија):

1. Целосна социјална исклученост
на младите од руралните
средини
2. Миграциите село-град, па и
миграциите надвор од државата
се секојдневие
3. Бројот на запишани ученици во
средните земјоделски училишта
масовно опаѓа од година во
година
4. Од над 350 ученици во средното
земјоделско
училиште
во
Струмица на прашањето дали ќе
продолжите да го работите и
развивате земјоделието над 98%
одговориле со НЕ и покрај
добриот економски статус кој
што го имаат
5. 83,5% од младите во руралните
средини НИКОГАШ не посетиле
некоја
институција
во
локалната самоуправа
6. Културно-социјален живот НЕМА

Предлог иницијатива или активност Кон решавањето на овој проблем
со кои може да се решава би се придонело преку следниве
проблемот (ако е можно, наведете активности:
времетраење на иницијативата):

1. При
самото
креирање
на
стратегијата “Едно општество
за сите и дефинирањето на
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активностите за реализација на
истата да се стави фокус на
потребите на младите од
руралните средини, не само во
економскиот сегмент туку исто
така нивните потреби да се
разликуваат и од социјален и
културен аспект кој што често
пати знае да биде различен од
оној на младите од урбаните
средини;
2. Да се организираат отворени
денови на општините, но и на
локалните институции каде што
младите ќе можат конкретно да
се запознаат со работата на
секоја од тие институции, а
особено со делот како може да
поднесат иницијатива или да
придонесат кон решавањето на
некој локален проблем
3. Да
станат
функционални
локалните младински совети
4. Секоја рурална општина да има
и посебна стратегија за млади
во рамките на општината
5. Да се организираат отворени
денови на јавните културни
установи од градовите, но и да
се организираат манифестации,
па дури и театарски претстави
во руралните средини;
6. Да се отвори јавна дебата или
да се организираат серија на ТВ
емисии кои што ќе ги третираат
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младите од руралните средини;
7. Да
се
креираат
успешни
приказни со млади земјоделци
во вид на видеа кои што потоа
би
се
емитувале
на
националните
и
локални
телевизии
8. Да се зголеми информираноста
кај младите за сите мерки кои
што им се достапни за
поддршка на нивното делување
во руралните средини
9. Да се доближат младите до
граѓанските организации и да
им се доближи поимот на
волонтирање
10. Да се разменуваат позитивни
искуства со млади од различни
плански региони, да се врши
посета на терен и преку
заедничко
дружење
и
активности да се разменуваат
знаења и искуства
11. Користење
на
социјалните
мрежи за информирање на
младите од руралните средини
преку
посебни
страници,
форуми, па дури и веб
платформи

Дел од активностите се пообемни и
бараат
повеќе
време
за
реализација, меѓутоа дел од нив
може да се реализираат и во
период од 6 месеци до 1 година
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Имплементатор/и (кои чинители ГО кои што работат во секторот
можат
да
ја
реализираат земјоделство и рурален развој,
активноста):
младинските
организации,
општините и локалните институции
би биле дел од имплементацијата
на овие активности, а истите
координирани од страна на една
или повеќе граѓански организации
во вид на проект
Прашалник табела за поднесување на иницијативиза „Развој на
концептот за едно општество и интеркултурализам во Република
Македонија“

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот Родово – сензитивно буџетирање во
кластер и за кој имате предлозиза руралните општини
решенија):

Проблемите со коишто се соочуваат
жените од руралните средини најчесто
се занемарувани од страна на
надлежните институции или, пак,
третирани со регуларни мерки коишто
не
секогаш
доведуваат
до
посакуваниот
резултат.
Поради
таквиот пристап, жените од руралните
средини се во многу тешка ситуација и
често спаѓаат меѓу најсиромашната
популација, нивниот труд е ниско
вреднуван, вклучително и трудот во
семејното домаќинство, семејните
обврски и работата на семејниот
земјоделски имот.
Доминантно изразените патријархални
вредности и традиционалната поделба
на родовите улоги уште повеќе влијаат
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врз позицијата на руралната жена,
како во семејството, така и во
општеството.
Дополнително од над 500 жени
испитанички од две рурални општини
над 95% одговориле дека не се
вклучени воопшто во донесувањето на
одлуки во локалната заедница

Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):

1. Да
се
почитува
најпрво
законската рамка за целосно и
правилно функционирање на
Комисиите
за
еднакви
можности и поднесување на
редовни
извештаи
до
Министерството за труд и
социјалн политика
2. Да се организираат форуми во
рурални средини кои што
меѓудругото кога се креира
буџетот би внимавале и на
родово
одговорното
буџетирање
3. Да се зголеми социјалната
инклузија
на
жените
од
руралните
средини
преку
посета на седници на Совет,
преку изработка на локални
иницијативи со поддршка на
граѓанскиот сектор;
4. Да се зголеми бројот на мерки
во програмите за земјоделство
и рурален развој кои што ќе
бидат исклучиво наменети за
жени
5. Да се организираат клубови на
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жени од рурални средини во
кои што тие би ги разменувале
своите вештини, знаења;
6. Да
се
организираат
манифестации,
јавни
и
културни настани во руралните
средини кои што во фокусот ќе
ги
имаат
жените
и
поддржувањето на нивните
активности
од
страна
на
општината
7. Жените да се научат како да ги
следат буџетите на општините и
како да реагираат секогаш кога
е тоа потребно, а при тоа не е
запазен родовиот концепт.

Период на реализација минимум 1
година.
Имплементатор/и (кои чинители Граѓански организации од областа
можат
да
ја
реализираат земјоделство и рурален развој
активноста):
преку партнерства со организации
кои што работат на женските права
и
секако
во
соработка
со
општините

* ископирајте ја табелата повеќе пати доколку сакате да предложите повеќе
иницијативи во повеќе кластери
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