Меморандум за соработка
помеѓу
Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија
и
Сојуз за младинска работа

Овој меморандум ги дефинира начелата, целите и областите на соработка,
помеѓу Агенција за млади и спорт и Сојуз за младинска работа, како и обврските
на секоја од страните.
Член 1
Имајќи предвид дека младинската работа е од значење и интерес и на Агенцијата
за млади и на Сојузот за младинска работа, а повикувајќи се на Законот за
младинско учество и младински политики и Националната стратегија за млади
2016 – 2025, Агенција за млади и спорт и Сојуз за младинска работа се договорија
на меѓусебна соработка која има за цел:
1.
Препознавање на младинската работа како клучна алатка за помагање на
позитивниот личен и социјален развој на младите
2.
Формално препознавање и регулирање на примената и понудата на
младинската работа како интегрален дел на воспитно образованиот систем на
земјата
3.
Осигурување на квалитетна и достапна понуда на младинска работа на
територијата на секоја општина
Член 2
Заради остварување на поставените цели, двете страни се договорија заеднички,
во партнерство, да работат на спроведување на активности кои ќе бидат
насочени кон:
Афирмација на младинската работа меѓу младите, стручните кадри кои
работат сродни професии како и пошироката јавност во Република Северна
Македонија.

Интегрирање на професијата младински работник во рамките на
националната класификација на професии.
Дефинирање на Национално портфолио на младински работници кое ќе
ги дефинира основните компетенци на младинските работници и согласно на тоа,
делокругот на нивната работа.
Вклучување на младинската работа во образовниот систем во земјата,
отварање на образовни можности за младински работници и креирање на
соодветна образовна литература.
Креирање на систем и методологија за валидацијата на неформално и
информално учење на младинските работници.
Дефинирање на Националните стандарди за квалитет на младинската
работа.
Креирање на систем и методологија за следење и оценување на
квалитетот на младинската работа која се спроведува на територија на
Република Северна Македонија.
Следење и оценување на квалитетот на младинската работа која се
спроведува на територија на Република Северна Македонија.
Збогатување на понудата на младинска работа преку основање на
сервиси за млади во соработка со единиците на локална самоуправа и формите
на младинско организирање во локалната заедница (пр. младински центри,
младински клубови и сл.)
Вклучување на Сојуз за младинска работа во управување со младинските
сервиси и уредување на понудата на младинска работа во рамките на истите.
Дефинирање на Национални стандарди за квалитет на младинските
сервиси.
Креирање на систем и методологија за следење и оценување на работата
на сервисите за млади
Воведување и збогатување на понудата на услуги од младински
работници секаде каде се нудат услуги за згрижување и поддршка на развојот на
младите луѓе и нивното вклучување во животот во заедницата, а кои се основани
и фукционираат согласно националното законодавство.

Член 3
Агенција за млади и спорт се обврзува:

Да oснова и води меѓусекторска група за младинска работа во која свои
претставници ќе има и Сојуз за младинска работа, а која ќе решава прашања и
ќе води процеси поврзани со младинската работа наведени во член 2.
Да го вклучува Сојуз за младинска работа во сите процеси поврзани со
одредбите од член 2 и со младинската работа, како и да го консултира за
прашања од значење за истата и за младите.
Да го поддржува Сојуз за младинска работа во работата на сите процеси
поврзани со одредбите од член 2 и со младинската работа
Да го вклучува и поддржува Сојуз за младинска работа во процесите на
основање и работа на младински сервиси, уредување на понудата на услугите од
младинска работа во истите (пр. младински центри, младински клубови,
канцеларии и сл.) основани од државната власт и/или единиците на локална
самоуправа.
Да иницира формирaње на управни советодавни тела во младинските
сервиси, составени од претставници на Агенција за млади и спорт, на основачот
на сервисот, Сојуз за младинска работа и млади од подрачјето каде сервисот се
формира, а кои ќе ја одредуваат програмската рамка на сервисите, видот и типот
на услуги во истите, ќе ја следат нивната работа и ќе придонесуваат во
унапредување на нивниот квалитет.
Да проследува информации и да воспоставува комунација и соработка за
прашања поврзани со младинска работа со сите релевантни државни институции
Сојуз за младинска работа се обврзува:
Да биде активен дел од меѓусекторска група за младинска работа и
професионално да придонесува во нејзината работа кон решавање прашања
поврзани со младинската работа и со одредбите од член 2 од овај Меморандум.
Да ги поддржува, а каде е возможно и да придонесе кон, заложбите на
Агенција за млади и спорт во спроведување на сите процеси поврзани со
одредбите од член 2 и со унапредување на младинската работа.
Со поддршка на различни чинители, да спроведува конкретни проекти и
активности насочени кон остварување на целите поставени во овој меморандум
и во Националната стратегија за млади.
Да ја информира и каде е возможно да ја вклучува Агенција за млади и
спорт во спроведување конкретни проекти и активности насочени кон
остварување на целите поставени во овој меморандум и во Националната
стратегија за млади.
Да го поддржи и партнерски да придонесе кон спроведување на процесот
на отворање и управување со сервиси за млади (пр. младински центри,
младински клубови, канцеларии и сл.) основани од државната власт и/или
единиците на локална самоуправа, директно и преку вклучување на младински
форми на организирање и други организации од локалната заедница. Преку
потпишување на дополнителен договор, Сојуз за младинска работа во
управувањето со овие младински сервиси може да вклучи форми на младинско
организирање и други организации од локалните заедници.
Да ги вклучува локалните форми на младинско организирање и младите
луѓе во процесите на основање и управување на младински центри основани во

соработка со Агенција за млади и спорт и/или единиците на локална самоуправа
преку креирање на управни советодавни тела кои ќе ја одредуваат програмската
рамка на сервисите, видот и типот на услуги во истите и ќе ја следат нивната
работа и ќе придонесуваат во унапредување на нивниот квалитет.
Член 4
Овој меморандум за соработка важи пет години од денот на неговото
потпишување. Со договор на двете страни, истиот може да биде ревидиран и
ажуриран согласно потребите, можностите и процесите.
Член 5
Овој Меморандум за соработка е составен во 4 еднакви примероци, од кои по 2
за секоја договорна страна.
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