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Изберете кластер (означете 1 правна рамка, 2 образование, 3
со bold или underline):
култура,
4
медиуми,
5
локална
самоуправа, 6 млади, 7 општествена
кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во 1.1.Наставата
на
мајчин
јазик
за
означениот кластер и за кој заедниците кои се под 20% државата ја
имате
предлози
за обезбедува
за
основно
и
средно
решенија):
образование, но не и за високо. Согласно
Законот
за
високото
образование,
државата финансира високо образование
на македонски јазик и на јазикот кој го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните,
додека другите заедници можат да
основаат високообразовни институции од
сопствени средтсва како приватни лица.
Со ова, учениците на помалите заедници
кои учеле основно и средно образование
на мајчин јазик, кога се запишуваат на
факултет имаат реална јазична бариера за
време на студиите што може да доведе со
системска дискриминација на долг рок,
но и до ограничувања на шансите за
професионален и академски развој.
Затоа, неопходно е да се интервенира и
да се изнајдат механизми преку кои
државата ќе ги охрабри заедниците во
напорите за организирање на настава на
мајчин јазик во високото образование. На
пример, тоа можат да бидат олеснети
административни
процедури,
или
воспоставени договори за соработка и
поддршка со матичните држави.
1.2. проширување на академскиот простор
и мобилност; интеркултурно учење низ
примери
1

Предлог иницијатива или Измени во Законот за високо образование
активност со кои може да се на пример, признавање на наставнорешава проблемот (ако е научни и научни звања по принцип на
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можно,
времетраење
иницијативата):

наведете Лисабонската конвенција за признавање
на на високообразовните квалификации во
европскиот регион и по принцип на
реципроцитет како и усоглсување на
Законот за високото образование со
Законот за странци во поглед на олеснети
процедури за регулирање на престој и
воведување на пофлексибилни механизми
за академска мобилност.

Имплементатор/и
(кои Министерство за образование и наука
чинители
можат
да
ја
Министерство за внатрешни работи
реализираат активноста):
Министерство за надворешни работи

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 Недостиг од алтернативен простор
кластер и за кој имате предлози за за
креативно
изразување
и
решенија):
афирмација
на
младинските
субкултури
Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):

2

Објекти кои се во државна
сопственост а не се искористеи (
фабрички хали, младински домови,
одморалишта и слично) да им се
отстапат на општините и младите и
да се пренаменат како простор за
креативно изразување: музички
проби на алтернативни бендови,
атељеа за фотографија и сликање
и слично), како и за заштитни
работилници за млади со посебни
потреби
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Имплементатор/и (кои чинители Агенција за млади и спорт
можат
да
ја
реализираат
Министерство
за
локална
активноста):
самоуправа
Министерство за култура

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 Неквалитени
содржини
во
кластер и за кој имате предлози за медиумскиот етер ( содржини и
решенија):
емисии
кои
промовираат
насилство, агресија и шунд) но и
портали кои шират fake news
Предлог иницијатива или активност Промена на Законот за аудио и
со кои може да се решава аудиовизуелни програмски услуги
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):
Имплементатор/и (кои чинители Влада на РМ – министер без ресор
можат
да
ја
реализираат за комуникации, отчетност и
активноста):
транспарентност, МИОА, АЕК, ЗНМ

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

3

17 декември 2018
Скопје, Република Македонија

интеграција
Проблем (кој постои во означениот Издавање на лични документи за
кластер и за кој имате предлози за млади
со посебни потреби и
решенија):
олеснување на административните
процедури во другите сфери
Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
Иницијатива до МВР за
проблемот (ако е можно, наведете
подготувување на посебни обрасци
времетраење на иницијативата):
и процедури за лица со посебни
потреби, особено за лица со
аутистични нарушувања кои имаат
сериозен проблем со сензорната
интеграција
Имплементатор/и (кои чинители
можат
да
ја
реализираат
активноста):

Министерство за внатрешни работи

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 предлози за
решенија):
Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):
Имплементатор/и (кои чинители
можат
да
ја
реализираат
активноста):
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