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Во рамките на активностите на Локалниот младински совет на Кратово беше 

спроведено истражување. Истражувањето имаше за цел да ги дознае потребите на 

младите во Општина Кратово. Резултатите од истражувањето ќе бидат искористени 

со единствена цел, а тоа е да ги насочи активностите на Локалниот младински совет 

во текот на претстојната година.  

Младите во Кратово 

Во општина Кратово не постои ажурирана статистика за бројот на населението, а 

оттука и за бројот на млади лица од 15 до 29 години. Последните информации, кои 

се стари 19 години покажуваат дека во Општина Кратово бројот на млади лица (на 

возраст од 15 до 29 години) изнесувал 2.2881. Овој број е очигледно дека со текот 

на годините се намалува. Оваа констатација може да се потврди со некои состојби 

кои се забележителни во последните две децении во Кратово, како: 

 константното намалување на бројот на ученици во основното и средното 

училиште во Кратово, предизвикано од намалениот природен прираст во 

Општината,  

 иселувањето на голем број млади, како во други општини, така и во странски 

држави. 

Според проценките на Државниот Завод за статистика во 2015 година во општина 

Кратово бројот на млади изнесувал 1.8252. Но, сепак овие податоци се однесуваат 

само на проценки, така што истите се дискутабилни, со оглед на тоа што реално 

доемот е дека бројот е речиси преполовен.  

                                            
1 Државен завод за статистика (2005). Попис на населението, домаќинствата и становите во 
Република Македонија, 2002 година. Државен завод за статистика, Скопје, 24 
2 Државен завод за статистика (2016). Процени за насалението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според 
полот, возраста, по општини и постатистички региони (НТЕС 3 – 2007 година). Државен завод за 
статистика, Скопје, 25 
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Во изминатиот период постои и доемот дека младите во Кратово, како и пошироко 

во Р. С. Македонија не се вклучени во општественото деување и одлучување. 

Постоењето на Локални младински совети не било законска обврска сè до 

донесувањето на Законот за младинско учество и младински политики од 2020 

година. Сепак, во Кратово првиот Локален младински совет е форммиран во 2014 

година. Пред тоа имало формирано уште два младински совети коишто не 

функционирале повеќе од една година. 3 

Постои и Стратегија за млади која е веќе истечена и се однесува на периодот од 

2015 – 2020 година. Доколку се анализира истата може да се заклучи дека 

акцискиот план се базира на три приоритети и тоа: 

 Образование 

 Младинско вработување и 

 Спорт 

Не постојат извештаи колку од наведените плански активности се реализирани. 

Во самата стратегија е наведено и следново: 

Во општина Кратово работи едно основно општинско училиште 

„Кочо Рацин“. Во ОК има само едно средно општинско училиште 

„Митко Пенџуклиски“, кое се дели на неколку насоки: општа 

гимназија, природно-математичка гимназија, туризам и 

прехранбена технологија. Во последните 4 години, просечно во 

гимназијата учат околу 300 ученици. Во ОК постојат неколку 

спортски објекти и тоа: 1 спортска сала, 1 стадион, 1 стадион со 

вештачка трева, 1 тениско игралиште, 1 мултифункционално 

игралиште (во с. Трновац) и 1 олимписки базен (од отворен тип и 

                                            
3 Општина Кратово (2015). Локална младинска стратегија на град Кратово 2015 – 2020. Општина 
Кратово, Кратово, 10 
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функционален на лето). Општината располага со 1 кино сала. На 

територијата на општина Кратово се регистрирани и активно 

дејствуваат 13 младински организации, вклучително со 

политичките подмладоци и тоа: Црвен Крст, РРОМА, Регионален 

центар за одржлив развој, Екократер, КУД „Ефрем Каранов“, 

Здружение тениски клуб Кратово, СПМ, УМС на ВМРО ДПМНЕ, 

СДСМ, „Младинска лига на Кратово“, „Мила Сити“ и кик бокс клуб „Хај 

Кик“.4 

Доколку се анализира сегашната состојба ќе се увиди дека образовните 

инстутции се истите: 

 ООУ „Кочо Рацин“ Кратово, со централно и подрачни училишта 

 СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово, во кое се спроведува: 

o Гимназиско образование и  

o Техничко образование: 

 Сектор: Хемија и технологија (прехранбен техничар) и  

 Сектор: Угостителство и туризам (угостителски техничар за 

рурален туризам) 

Актуелниот податок за бројот на ученици во СОУ „Митко Пенџуклиски“ - Кратово 

во учебната 2020/2021 изнесува вкупно 202 ученика. 

Што се однесува до спортските терени, мора да се напомене дека наведените 

постојат. Дополнително би можеле да се додадат двете спортски сали во рамките 

на ООУ „Кочо Рацин“ и СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово, отвореното игралиште 

во рамки на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово, отворено игралиште во с. Туралево, 

с. Трновац и с. Кетеново и друго.  

                                            
4 Општина Кратово (2015). Локална младинска стратегија на град Кратово 2015 – 2020. Општина 
Кратово, Кратово, 7 
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Споменатата кино сала е реновирана и пуштена во функција како Мултимедијален 

центар. Единствено, проектирањето на филмови не е толку често и со 

започнувањето на пандемијата истото е целосно затворено.  

Од наведените младински организации мора да се напомене дека Црвениот крст 

во Кратово повеќе не функционира, како и кик бокс клуб „Хај Кик“. Отворено е нов 

планинарско спортски клуб „Остри врв“ во 2021 година кој како таргет група исто 

така ги има младите. 

Во Локалната младинска стратегија се изнесени и резултатите од едно 

истражување. Извадокот е претставен во продолжение:  

Во рамки на проектот „Развој на локално младинско учество и 

локални младински политики“во периодот од 24 март – 24 април 

2015 година се спроведе анкетно истражување за приоритетите на 

младитe во Кратово. Целта на истражувањето беше да се 

откријат проблемите и приоритети на младите во 12 општини, 

вклучително и Кратово. Истражувањето опфати прашања од 

следните области: формално и неформално образование, култура, 

спорт, вработеност, инфраструктура, односи со локални 

институции, здравје и вклученост во носење одлуки. Според 

информациите од истражувањето наставниците не работат 

професионално. Во ОК учениците од некои рурални средини имаат 

проблем со превоз до училиште. Поголемиот дел од испитаниците 

го делат мислењето дека високото образование не е пристапно до 

секој што сака да студира. 

Поголемиот дел, односно 48% од испитаниците одговориле дека во 

ОК нема доволен број на обуки за докфалификација и стручно 

оспособување, но проблем е што младите не се заинтересирани да 

имаат стручно образование. Неформалното образование е ретко 
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застапенo и младите немаат можност да имаат неформално 

образование какво што сакаат (обуки, летни академии и семинари), 

а голем дел од младите не се ни заинтересирани да се вклучат во 

било какво неформално образование.  

Анкетното истражување покажа дека е потребно подобрување на 

инфраструктрата на библиотеките и читалните, како и 

зголемување на книжниот фонд. Повеќе од половина од 

испитаниците одговориле дека во ОК има недостиг од театарски 

престави, кино проекции и изложбени поставки. Младите немаат 

можност од вклучување и организирање на иницијативи и настани 

од културен карактер, а исто така, не постојат можности да се 

обучат и стекнат со практично знаење за разни уметнички приоди.  

Според резултатите од анкетното истражување, во општина 

Кратово има недостаток на игралишта и клубови за одредени 

видови спорт. Дел од испитаниците се согласуваат дека 

недостасуваат спортски натпревари во нивниот град, односно 

општина.  

Во општина Кратово еден од приоритетните проблеми е 

недостигот од обуки за младите кои би ги зголемиле нивните 

работни вештини. Младите не се информирани за огласите за 

вработување, како и со политиките за зголемување на 

вработеноста подржани од страна на државата, односно со 

мерките за самовработување. Истражувањето покажа дека 

моментално не постои нешто што вистински помага за 

зголемување на вработеноста на младите во Кратово и тие не се 

во можност да си остварат сопствено место за живеење. Голем 

дел од младите ја напуштаат општината само поради фактот 

http://www.opstinakratovo.gov.mk/
mailto:mladinskisovetkratovo@gmail.com


www.opstinakratovo.gov.mk                                                    

    
mladinskisovetkratovo@gmail.com 

 

7 
 

што не се задоволни од условите за живот кој таа ги нуди и со цел 

да најдат работа надвор од своето родно место. Најголемиот дел 

од младите, кои заминуваат на студии во друг град, не се враќаат 

да живеат во Кратово по завршување на студиите.  

Екологијата е на многу слабо ниво. Исто така, постои лоша 

поврзаност на периферните делови на општината со градот и 

недостасува јавен превоз.  

Во односот со локалните институции, истражувањето покажа дека 

младите немаат доверба во истите. Младите не се информирани 

за работата на локалните институции и услугите што тие ги 

нудат.  

Резултатите од анкетното истражување говорат дека кај 

младите во општина Кратово постои недостаток на волја и 

зголемен степен на незадоволство. Често се склони кон пороци 

(дрога, алкохол и цигари), како и кон игри на среќа (кладилници). Во 

општината недостига сексуална едукација.  

Повеќе од 52% од испатиниците одговориле дека младите во 

Кратово не се вклучени во носење на одлуки во училиштата. А 

повеќе од 68% се согласуваат дека младите не се вклучени во 

процеси на носење одлуки во локалните институции. 

 

Методологија на истражување 

За целите на истражувањето беа користени кванитативни методи. Имено, се 

спроведе анкета од која се добија ставови за потребите и мислења на младите во 

Општина Кратово.  
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Цел на истражувањето 

Главната цел на истражувањето спроведено од Локалниот младински совет е да се 

дојде до информации за потребите на младите во Кратово, а податоците да се 

искористат за креирање на акциски план на работа на Советот, со кој истиот ќе 

делува во рамки на Општината. 

Како дополнителни цели се појавуваат: 

 Да се дознае волонтерскиот интерес на младите за активности кои се 

однесуваат на младите; 

 Да се дознаат начините со кои младите сакаат Општината и Локалниот 

Младински Совет да споделуваат информации со нив. 

Методи и инструменти на истражување 

Истражувањето се спроведе со помош на методот на испитување. Испитувањето 

се спроведе користејќи анкетен прашалник. Анкетниот прашалник се состоеше од 

14 прашања кои се однесуваат на различни сегменти значајни за Локалниот 

младински совет и младите во Кратово. Имено, прашањата беа поделени: 

 Демографски (општи) прашања; 

 Запознаеност со постоењето на Локалниот Младински Совет 

 Заинтересираност за учество во младински волонтерски активности 

 Слободно време и потреби на младите во Кратово 

 Вработување на младите 

 Начин на комуникација на општината, ЛМС и младите во Кратово. 

На прашањата можеше да се одговори со избирање на една од понудените опции, 

избирање на најмногу три од понудените опции и со пишување на целосен одговор. 

Кај овие прашања се употреби квалитативен метод со кој се разгледа 

фрекфенцијатана одговорите. 
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Тек и спроведување на истражувањето 

Истражувањето се спроведе во три фази: 

 I фаза – подготвка на прашалникот. Во оваа фаза беа анализирани повеќе 

документи како: Локалната стратегија на млади на Општина Кратово, 

Извештај од проектот „Град пријател на младите“ спроведен од Младински 

Сојуз Крушево, Национална стратегија за млади 2016 – 2025 и други. 

Подготвените прашања беа анализирани неколку пати и за истите се побара 

мислење од Младински Сојуз од Крушево. Прашањата беа поставени на 

Google Forms платформата за електронски прашалници. Дополнително беа 

испечатени 50 прашалници. 

 II фаза – собирање на податоци. Собирањето на податоци се одвиваше во 

периодот од 17ти мај до 4ти јуни 2021 година. Линкот од анкетниот 

прашалник беше објавен на Facebook Fan страницата на Локалниот 

младински совет и Општина Кратово. Дополнително во соработка со јавни и 

приватни субјекти прашалникот беше спрвоведен и во: 

o СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово 

o Центар за вработување Кратово 

o Бар „Трезор“ Кратово 

o ООУ „Кочо Рацин“ Кратово 

o За време на настан спроведен од страна на Open Fan Football School. 

 III фаза – анализирање на податоците и изготвување на извештај 

Целна група и примерок 

Целна групана истражувањето се млади од Општина Кратово на возраст од 15 до 

29 години. 

Во истражувањето беа опфатени вкупно 222 млади лица од Општина Кратово на 

возраст од 15 до 29 години.  
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Ограничувања на истражувањето 

Ова истражување имаше неколку ограничувања: 

 Бројот на пополнетите прашалници е помал од вкупниот број на млади во 

Општина Кратово; 

 Потешко се доаѓа до младите кои не престојуваат постојано во Кратово, 

поради што нивниот број е помал во рамки на истражувањето; 

 Не се опфатени и други значајни аспекти од младинскиот активизам и 

потреби; 

 Субјективноста во одговорите на младите може да придонесе за испуштање 

на некои битни аспекти кои се потребни за младите во Општина Кратово. 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАШАЛНИКОТ 

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Првиот дел од прашлникот се однесуваше на Демографски (општи) прашања. На 

прашалникот од вкупно 222 внесени одговори, прашањето за пол го имаат 

одговорено 216 испитаници. Поголемиот број испитаници се машки и тоа 56%, 

додека останатите 44% се женски. Графикон 1. 

Графикон 1. Пол на испитаниците 
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Најголемиот број на испитаници се млади на возраст од 15 – 19 години и тоа 66,4%. 

Високиот процент на овие млади е тоа што тие се со постојан престој во Кратово, 

поради образовните цели и до нив најлесно може да се стигне. Останатите 34,6% 

се однесуваат на млади од 19 до 29 години. Поточно, на прашалникот одговориле 

15,7% млади на возраст од 20 до 23 години и 18% на млади од 24 – 29 години. 

Графикон 2. 

Графикон 2. Возраст на испитаниците

 

Најголемиот број од испитаниците се ученици. Графикон 3.  

Графикон 3. Статус на испитаниците 
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Последователно следуваат вработените и тоа 17,1% од младите кои одговориле 

на прашалникот. Студенти кои одговориле на прашалникот се вкупно 13,4% од 

испитаниците. Останатите 7,4% се невработени млади. 

Едно од прашањата кое беше значајно за Локалниот младински совет беше дали 

младите се запознаени со Локалниот младински совет и на кој начин дознале. 

Графикон 4.  

Графикон 4. Начин на дозанавање за оформување на Локален младински совет 

 

Најголемиот број испитаници дознале за оформувањето на Локалниот младински 

совет преку социјалните мрежи (Facebook и Instagram) и тоа 57,6% од 

испитаниците. Речиси 20% дознале од другари/познаници. 17,5% од испитаниците 

за постоењето на Локалниот Младински Совет дознале од презентацијата 

спроведена од членовите на Локалниот младниски совет на училиште. Постојат и 

млади (4,6%) кои не знаеле до моментот на анкетирањето дека постои Локалниот 

младински Совет. Еден испитаник истакнал дека дознал од член на Локалниот 

младински совет. 

Но, која е заинтересираноста на младите во Кратово за учество во младински 

волонтерски активности? На ова прашање постои многу мала разлика на бројот на 

млади кои сакаат од оние кои не знаат дали би учествувале во волонтерски 

http://www.opstinakratovo.gov.mk/
mailto:mladinskisovetkratovo@gmail.com


www.opstinakratovo.gov.mk                                                    

    
mladinskisovetkratovo@gmail.com 

 

13 
 

активности. Сепак, оние коишто би сакале да учествуваат во волонтерски 

активности кои се однесуваат на младите се малку повеќебројни и тоа 41,2% од 

младите. Графикон 5.   

Графикон 5. Потенцијално учество на младите во младински волонтерски 

активности 

 

Високиот процент на млади кои не знаат дали би сакале да учествуваат може да 

асоцира на неодлучност или пак пасивност кај младите во врска со волонтерските 

активности. Процентот на овие млади изнесува 38,9%. Не е за занемарување и 

бројката од речиси 20% на млади кои воопшто не би учествувале во волонтерски 

активности наменети за младите. 

Со цел да се види како младите го поминуваат слободното време во Кратово во 

анкетниот прашалник приоритет најде прашањето „Како го поминуваш 

слободното време во Kратово?“. На ова прашање младите можеа да изберат 

најмногу до три опции од понудените. Резултатите се претставени според нивната 

фрекфенција во Табела 1. 
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Табела 1. Поминување на слободно време во Кратово 

Значење 

на 

активност 

Активност во слободно време 

Фрекфенција на 

млади кои ги 

извршуваат во % 

1.  Поминување на време со пријатели 71,5% 

2.  Прошетки 46,3% 

3.  Социјални мрежи 39,3% 

4.  Спорт и рекреација 32,7% 

5.  Слушање музика 30,8% 

6.  Гледање филмови 22,4% 

7.  Играње видео игри 19,2% 

8.  Читање книги 10,7% 

9.  Други одговори (одење на село, работни 

активности во домот, возење велосипед и 

др.) 

2% 

Во табела 1 претставени се активности кои младите најчесто ги спроведуваат во 

нивнотот слободно време. Тие активности се претставени редоследно според 

значењето, така што највисоко во табелата се пофрекфентните активности. 

Убедливо најголем број од младите во слободоно време се дружат со своите 

пријатели, поточно поминуваат време со нив. Тоа е карактеристично за 71,5% од 

испитаниците. Помалку од половина (46,3%) од младите, одат на прошетки. Околу 

една третина од младите дополнително го поминуваат своето време на социјални 

мрежи (39,3%), со спортско-рекреативни активности се занимаваат 32,7%, а 30,8% 

слушаат музика. Од активностите кои се помалку практикувани од страна на 

младите во Кратово во текот на нивното слободно време се: гледање филмови 

(22,4%), играње видео игри (19,2%), читање книги (10,7) и други активности (2%) 
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Едно од позначајните прашања за извлекување на заклучок за акцискиот план на 

Локалниот младински совет беше прашањето: „Доколку во Кратово се 

организираат неформални обуки, панел дискусии и активности на кои 

теми со сигурност би учествувал?“ 

Испитаниците имаа можност да одберат најмногу до три опции од понудените или 

пак да допишат. Резултатите се претставени според фрекфенцијата (од 

највисоката кон најниската) во Табела 2. 

Табела 2. Учество на неформални обуки, панел дискусии и активности во  

Кратово 

Значење 

на 

активност 

Активност, обука, дискусија 

Фрекфенција на 

млади кои би 

учествувале во % 

1.  Спортски настани 28,2% 

2.  Кино  24,8% 

3.  Хуманитарни активности 24,8% 

4.  Пешачки и планинарски тури 24,8% 

5.  Што се случува на факултет? – разговор 

за искуства на студенти на различни 

факултети 

24,3% 

6.  Концерти и фестивали 22,3% 

7.  Дали може да сменам нешто во мојата 

општина поврзано со младите 
18,9% 

8.  Ментално здравје 18,9% 

9.  Како се донесуваат одлуките за младите 

во мојата општина 
18,4% 

10.  Како функционира мојата општина  16,5% 
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11.  Екологија и еколошки акции 16% 

12.  Велосипедизам 13,6% 

13.  Проекти за кои аплицира Општината, а се 

наменети или имаат допирни точки со 

младите. 

13,1% 

14.  Уметност (цртање на мурали, графити, 

изразување на креативност) 
11,2% 

15.  Креирање на друштвени младински 

катчиња на различни локации во градот 
10,7% 

16.  Младински активизам 10,7% 

17.  Сексуално образование 9,2% 

18.  Дебата 7,8% 

19.  Секој месец знаења од нов спорт 6,8% 

20.  Не би учествувал 0,5% 

Од табелата се гледа дека нема активност која би се одвојувала од останатите како 

интерес за учество од страна на младите. Постои разликување на интересите, што 

во секој случај е сфатливо од причина што младите имаат различни интереси и 

афинитети. 

Како најфрекфентна активност во која би учествувале се спортските настани и тоа 

28,2% од младите. Активности кои следуваат со ист процент на заинтересираност 

од страна на младите (24,8%) се: кино, хуманитарни активности и пешачки и 

планинарски тури. Активности, дискусии и обуки кои во кои над 15% од младите би 

сакале да учествуват се и: Што се случува на факултет? – разговор за искуства на 

студенти на различни факултети (24,3%), Концерти и фестивали (22,3%), Дали 

може да сменам нешто во мојата општина поврзано со младите (18,9%), Ментално 

здравје (18,9%), Како се донесуваат одлуките за младите во мојата општина 

(18,4%), Како функционира мојата општина (16,5%), Екологија и еколошки акции 

(16%).  
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Активности, обуки и дискусии кои се помалку барани од повеќе млади од Кратово 

би биле: Велосипедизам, Проекти за кои аплицира Општината, а се наменети или 

имаат допирни точки со младите, Уметност (цртање на мурали, графити, 

изразување на креативност), Креирање на друштвени младински катчиња на 

различни локации во градот, Младински активизам, Сексуално образование, 

Дебата, Секој месец знаења од нов спорт. 

Мал е процентот на млади кои не би учествувале (0,5%). 

Половина од испитаниците имаат дадено одговор на отвореното прашање да 

напишат свои идеи што недостасува во градот за младите. Во Табела 3 

претставени се резултатите и истите се обработени според фрекфенцијата на 

застапеност на идејата кај младите. 

Табела 3. Идеи за тоа што недостасува во градот за младите 

Значење 

на 

активност 

Идеи за градот Број на испитаници 

1.  Парк 29 

2.  Кино / театар 25 

3.  Спортски активности и клубови 14 

4.  Работа 10 

5.  Пешачка / велосипедска патека  10 

6.  Музички настани / фестивали 9 

7.  Спортски терени за различни спортови 7 

8.  Диско 7 

9.  Младиснки културни катчиња 4 

10.  Реновирани улици 4 
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11.  Центар за едукација и неформално 

образование (сексуалното, репродуктивно 

здравје, ментално здравје, едукација за 

жени и млади девојки) 

4 

12.  Street workout паркови 3 

13.  Екологија и еколошки акции 2 

14.  Хуманитарни настани 2 

15.  Психолог 2 

16.  Младински центар 2 

17.  Уредени места за излет и рекреација 

надвор од градот 
2 

18.  Проекти за млади 1 

19.  Уреден кеј 1 

20.  Не знам 1 

21.  Журки 1 

22.  Финансии 1 

23.  Редовна линија до Крива Паланка (поради 

полагање на возачки испити) 

1 

24.  Фонтани за пиење вода 1 

25.  Јавни дискусии и настани 1 

26.  Волонтерски активности 1 

27.  Бизнис и претприемачки 

стимулации/мотивации и информации. 

Помош при информирање за сите мерки 

од АВРМ/ФИТР. 

1 

28.  Затворен базен 1 

29.  Авто школа 1 
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30.  Скијачки центар 1 

31.  Читална 1 

 

Од табелата се гледа дека најголем број млади сметаат дека во Кратово им 

недостасува парк. Веднаш после тоа со повисок број на одговори следува и Киното 

кон кое ги сумиравме и театарските претстави. Во Кратово постојат основни услови 

за кино и театар, така што реализирањето на активности од ваков тип 

недостасуваат во градот. Со над 10 совпаѓања во одговорите следуваат потребите 

од спортски активности и клубови, вработувањето на младите, како и различни 

патеки (пешачки, велосипедски, атлетски). 

Со помалку дадени одговори следуваат пак, потребите од музички настани / 

фестивали, спортски терени за различни спортови, диско, младиснки културни 

катчиња, реновирани улици, центар за едукација и неформално образование 

(сексуалното, репродуктивно здравје, ментално здравје, едукација за жени и млади 

девојки), Street workout паркови, екологија и еколошки акции, хуманитарни настани, 

психолог, младински центар, уредени места за излет и рекреација надвор од 

градот. 

Како индивидуални идеи би можеле да се издвојат:  

 Проекти за млади 

 Уреден кеј 

 Редовна линија до Крива Паланка (поради полагање на возачки испити) 

 Фонтани за пиење вода 

 Јавни дискусии и настани 

 Волонтерски активности 

 Бизнис и претприемачки стимулации/мотивации и информации. Помош при 

информирање за сите мерки од АВРМ/ФИТР. 
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 Затворен базен 

 Авто школа 

 Скијачки центар 

 Читална 

Како една од темите за кои сме сите свесни дека е огромен младински проблем во 

Кратово, па и во државата е проблемот со вработување на младите. Од таа 

причина младите беа прашани „Дали имаш потреба (или чувствуваш дека во 

иднина би имал потреба) од совети за вработување и поддршка пред 

вработување?“. 

Резултатите се претставени на Графикон 6.  

Графикон 6. Потреба од совети и поддршка пред вработување 

 

Најголем дел од младите имаат потреба или чувствуваат дека во иднина би имале 

потреба од совети и поддршка пред вработување. Високите 56,5% кажуваат дека 

потребна им е помош на младите. Една четвртина од младите, пак не знаат дали 

би имале потреба од совети и поддршка, а 17,3% сметаат дека воопшто би немале 
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таква потреба. Издвоени одговори се појавуваат како можеби и дека: „сè е со 

партиска книшка денес“. 

На ова прашање се надоврзува и прашањето на тоа каде би се обратиле младите 

за да се информираат за вработување. Резултатите се претставени на Графикон 

7. 

Графикон 7. Место на обраќање за потенцијално вработување во иднина 

 

Од Графикон 7 се гледа дека Агенцијата за вработување е местото кадешто 

младите од Кратово би се обратиле доколку имаат потреба од информации за 

потенцијално идно вработување. Процентот на овие млади изнесува 52,5%. Со 

речиси 15% помалку следуваат оние кои би се обратиле кај приватните компании 

(37,6%). Општина Кратово би ја прашале за информации вкупно 6,9% од младите. 

Како издвоени одговори се појавуваат: „ќе видиме“, „никаде“, „политичка партија“, 

„не знам“ и „не планирам да работам во Кратово“. 

Кај младите постои интерес за развој на сопствен бизнис. На прашањето „Дали 

доколку имаш бизнис идеја за бизнис во Кратово, би се потрудил да ја 

реализираш?“  најголемиот број одговори е „Да, би одел до крај“ и тоа се среќава 

кај 46,9% од младите. Но, не е низок ни процентот на оние кои сметаат дека нема 
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потреба воошто да се обидуваат со започнување на бизнис во Кратово. Нивниот 

процент изнесува 31,3%. Процент од 19,4% се забележува кај младите кои би се 

обиделе да реализираат бизнис идеја во Кратово, но ако не успеат би се откажале. 

Податоците се претставени во Графикон 8.  

Графикон 8. Упорност во реализација на бизнис идеја во Кратово 

 

Како издвоени мислења се наведуваат: „дискутабилно прашање“, „нема иднина во 

Кратово“, „на ниво на поголем простор“, „веќе имам идеја“. 

Во однос на медиумот преку којшто сакаат да се информираат младите за 

младинските политики и активности се поставија прашањата за начинот на 

информирање од страна на Општината и од страна на Локалниот младински совет. 

Резултатите се претставени во Графикон 9 и Графикон 10. 
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Графикон 9. Начин на информирање за младински политики од страна на 

Општината 

 

Поделеноста на младите во однос на ова прашање е забележителна. Најмногу 

млади би сакале да се информираат на Instagram (33,5%). Веднаш зад нив се 

младите што го избираат веб сајтојт на Општина Кратово како извор на 

информации и тоа 32% од младите. Со 26,2% се оние млади кои сакаат да се 

информираат преку Facebook Fan страницата на Општина Кратово. Со не толку 

забележителен процент следува и e-mail информирањето (4,4%). Други одговори 

се: „на сите социјални мрежи и медиуми што ги имаат“ и „не сакам да бидам 

информиран“ 

Во однос на посакуваната комуникација на младите со Локален младински совет, 

младите ги бираат социјалните мрежи Instagram (44,6%) и Facebook (40,2%) како 

медиуми за комуникација. Графикон 10. 
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Графикон 10. Начин на комуницирање со Локалниот младински совет 

 

Процентот на млади кои сакаат да користат e-mail за комуникација со Локалниот 

младински совет изнесува 10,8%. Останати одговори кои се забележуваат како 

издвоени се: „во канцелариите на ЛМС“, „не би сакал да комуницирам“, „форум“, 

„телефонски“, „директно“. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 

Од направената анализа можат да се извлечат поголем број заклучоци меѓу кои: 

 Голем број на млади изразиле интерес за волонтеризам (41,2%). Но сепак 

не е за занемарување и можноста за појава на апатичност и пасивност кај 

голем број млади за волонтерски активности. 

 Имаат потреба од дружење и социјализација. Најчесто поминуваат време 

во дружба со пријатели, прошетки, социјални мрежи и спорт и рекреација. 

 Активностите, обуките и дискусиите на коишто младите изразиле најголем 

интерес за учество се:  

o Спортски настани 

o Кино  

o Хуманитарни активности 

o Пешачки и планинарски тури 

o Што се случува на факултет? – разговор за искуства на студенти на 

различни факултети 

o Концерти и фестивали 

o Дали може да сменам нешто во мојата општина поврзано со младите 

o Ментално здравје 

o Како се донесуваат одлуките за младите во мојата општина 

Сепак, може да се забележи мала заинтересираност за младински 

активизам 

 Различни млади сакаат различни активности, па оттука ќе треба да се 

планираат и реализираат различни активности. 

 Во делот на идеите како најзначајни се издвоија: 

o Парк 

o Кино / театар 
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o Спортски активности и клубови 

o Работа 

o Пешачка / велосипедска патека  

o Музички настани / фестивали 

o Спортски терени за различни спортови 

o Диско 

o Младиснки културни катчиња 

o Реновирани улици 

o Центар за едукација и неформално образование (сексуалното, 

репродуктивно здравје, ментално здравје, едукација за жени и млади 

девојки) 

 Младите чувствуваат потреба од советување за вработување и поддршка 

за вработување, а најмногу би се обратиле во Агенцијата за вработување. 

 Најголем дел од младите доколку би имале бизнис идеја за бизнис во 

Кратово би оделе до крај да ја реализираат, но висок број сметаат и дека 

нема потреба воопшто да се обидуваат. 

 Младите се поделени на начинот на кој сакаат општината да ги информира 

за младинските политики што ги спроведува Општина Кратово, но во секој 

случај електронските медиуми се тие што преовладуваат и тоа Instagram, 

веб сајт на општината и Facebook Fan страницата. 

 Instagram и Facebook исто така се изборот на младите во врска со 

комуникацијата на ЛМС со младите. 
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