
Сојуз за младинска работа
Ул. Караџица бр.6, Скопје

веб страна: smr.sojuz@gmail.com
емаил: www.smr.org.mk
телефон: 078 238 535

До: Кандидати за градоначалници
во општините во Република Северна Македонија

Предмет: Обврска за отворање младински центри

Почитувани,

Ви се обраќаме во период кога ги подготвувате програмите за претстојните избори со
намера да Ве потсетиме дека општините – според Законот за младинско учество и
младински политики, донесен во јануари 2020 – имаат обврска во рок од пет години по
донесувањето на Законот да основаат најмалку еден Младински центар во соработка со
локалните здруженија.

За да се структурира процесот и да се осигура квалитет на работата на Младинските
центри, Агенцијата за млади и спорт, на 07. април, 2021 година, го донесе и Правилникот за
стандарди за квалитет на младинските центри.

Младинските центри, како постојано достапни и безбедни простори за младите, се места
каде се подготвуваат и спроведуваат програми кои ја подобруваат благосостојбата на
младите, развојот на личниот, социјален и професионален живот на младите, и каде се
споделуваат информации од интерес за младите и други аспекти од животот на младите.

Верувајќи во Вашата посветеност и разбирање за местото и улогата на младите во
локалната заeдница, како и за нивните потреби, се надеваме дека основањето на
Младински центар ќе биде еден од приоритетите во Вашата програма, како едно од
клучните решенија за подобрување на условите за младите на локално ниво.

Во согласност со потпишаниот Меморандум за соработка, Сојузот за младинска работа е
партнер на Агенцијата за млади и спорт во процесот на отворање младински центри во
согласност со Законот. Според тоа, целосно Ви стоиме на располагање доколку Ви се
потребни информации или поддршка во текот на процесот.

Во очекување дека Вашите залагања ќе придонесат кон што поскоро отворање на
Младински центар во општината, однапред Ви благодариме во името на сите млади кои ќе
имаат неизмерна корист од неговото работење.

Ви посакуваме успешна кампања, и, што поскоро видување на отворањето на Младинскиот
центар во Вашата општина!

Искрено,
Сојуз за младинска работа Скопје, 23.08.2021
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