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ШТО ИМ ПОРАЧУВААТ МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНИТЕ
КУМАНОВО И СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ
ВЛАСТИ?
- "Да одлучиме самите што е најдобро за нас" Φакти:
- Во општина Куманово и општина Старо Нагоричане, од 100 млади лица од
двете општини само 12% учествувале на седница на Совет на општината;
- Локалниот Младински Совет во општина Куманово е целосно нефункционален,
а општина Старо Нагоричане нема воспоставено Младински Совет;
- Нема функционални месни заедници
Потреби:
- Поголема информираност, но и зголемување на знаењата каj младите во
општините Куманово и Старо Нагоричане за алатките и можностите за
вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво
- Да се обезбеди целосна вклученост на младите на седниците на Советите во
општините Куманово и Старо Нагоричане кога се одлучува за прашања што се
од нивна важност и значење
- Воспоставување на ефективен канал за соработка (комуникација) помеѓу
Советот на млади и локалната самоуправа во Куманово, младите, граѓанскиот
сектор и локалните институции со цел претставување и застапување на
интересите на младите
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ÇFARË JU POROSIT RINIA AUTORITETEVE LOKALE?
- "Le të vendosim vetë se çfarë është më e mira për ne" Fakte:
- Në komunën e Kumanovës dhe komunën e Staro Nagoricane, nga 100 të rinj nga të
dy komunat, vetëm 12% morën pjesë në një seancë të Këshillit Komunal;
- Këshilli Lokal i Rinisë në komunën e Kumanovës është plotësisht
jofunksional, dhe komuna e Staro Nagoricane nuk ka krijuar një Këshill Rinor;
- Nuk ka bashkësi funksionale të lagjeve
Nevojat:
- Informacion më i madh, por edhe rritje e njohurive tek të rinjtë në komunat e
Kumanovës dhe Staro Nagoricane rreth mjeteve dhe mundësive për përfshirje në
procesin e vendimmarrjes në nivelin lokal
- Për të siguruar përfshirjen e plotë të të rinjve në seancat e Këshillave në komunat e
Kumanovës dhe Staro Nagoricane kur vendosin për çështje që janë të rëndësisë dhe
domethënies së tyre
- Krijimi i një kanali efektiv për bashkëpunim (komunikim) ndërmjet Këshillit Rinor dhe
vetëqeverisjes lokale në Kumanovë, të rinjve, sektorit civil dhe institucioneve lokale
në mënyrë që të përfaqësojnë dhe përfaqësojnë interesat e të rinjve
Unë kam marrë pjesë në një seancë të Këshillit Komunal
Shënoni
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Ky material promovues u zhvillua në kuadër të projektit "Me shkrim-leximin mediatik
për politikat e përmirësuara lokale të të rinjve" i zbatuar nga Koalicioni Rural, dhe
ﬁnancuar si një nën-grant në kuadër të Projektit të Shprehjes së të Rinjve, mbështetur
nga BE dhe zbatuar nga Rinia Forumi Arsimor - YEF në bashkëpunim me Unionin
Rinor Krushevo dhe Qendrën për Bashkëpunim Ballkanik - LOJA.
Ky projekt është i ﬁnancuar nga Unioni Evropian

