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“Кратко и јасно” е образовен проект, дизајниран 
како академски курс и работилница за 
креирање на социјалдемократски решенија за 
проблемите со кои се соочуваат младите. 
Главна задача на “Кратко и јасно” е да  
овозможи на младите од СДММ платформа на 
која  ќе ги споделуваат своите ставови по 
одредени прашања и ќе развиваат предлог 
политики кои ќе ги понудат како решенија. 

“Кратко и јасно” дополнително  ќе им овозможи 
на учесниците и дискусии со експерти од 
областа, но и теоретско знаење, особено во 
делот на креирање на политики.
Овие цели ќе се реализираат во рамките на три 
тематски активности во периодот од мај до 
октомври 2021 година. 
Секој кандидат има право да се пријави на 1 или 
повеќе активности, зависно од личниот интерес 
и претходните познавања од темата.

Тематски целини

1. Права на Маргинализирани групи и право на 
образование 

Во овој модул учесниците ќе имаат можност да 
работат на теми поврзани со правата на
маргинализираните групи и дискриминацијата 
со која тие се соочуваат во општеството како и 
од страна на институциите. Ќе бидат обработени 
теми поврзани со сексуалниот и родовиот 
идентитет и модалитетите на кршење на 

човековите права на лицата базирани врз 
нивната сексуална ориентација. Исто така, 
модулот ќе ја обработи и темата на образование 
како човеково право и појавата на 
дискриминација во правото на образование за 
маргинализираните групи (ЛГБТ заедница, мали 
етнички заедници, лица со попреченост, жени и 
девојки). Учесниците ќе работат на решавање на 
вистински случаи на дискриминација и кршење 
на човековите права, со цел преку практични 
примери да се стекнат со знаења и вештини за
идентификување на ситуации на 
дискриминација и кршење на човековите права 
како и пристапите и мерките за 
институционални интервенции за нивна 
заштита, имајќи ги в предвид вредностите и 
принципите на социјал-демократијата.
  

2. Политики за родова еднаквост

Родовата еднаквост, несомнено, е битен фактор 
за развојот на едно општество. Ја подобрува 
продуктивноста и економскиот раст, позитивно 
влијае на добростојбата на различни социјални 
групи и, на тој начин, придонесува во развојот на 
општеството и идните генерации, како и 
ефикасноста на институциите.
Студијата за жените во Република Северна 
Македонија 2020/2021, но и многу други 
истражувања укажуваат на низа постоечки 
предизвици со коишто треба да се справат сите 
чинители во општеството, со цел да се подобри 

индивидуалната и општествената 
добросостојба: од креаторите на политиките, 
носителите на одлуки, како и сите граѓани, жени 
и мажи во нашето општество. Како придонес 
кон подобрување на родовата еднаквост во 
земјата, учесниците ќе предложат социјал 
демократски решенија кои ќе придонесат кон 
подобрување на жената во македонското 
општество, но и за поголема вклученост на 
жените во политиката. Ќе опфати теми од 
областа на неплатена домашна работа, 
дискриминација на пазар на труд, еднакви 
примања, политичка партиципација и други 
теми кои ќе бидат посочени како приоритетни.

3. Климатски-паметни решенија на локално 
ниво

Гледајќи ги, а и чувствувајќи ги сѐ повеќе 
предизвиците кои се резултат на последиците 
од климатските промени, неопходно е 
преземање на соодветни мерки на локално 
ниво. Иако навидум, таквите мерки изгледаат 
како дополнително оптоварување за локалните 
буџети, кои и така се ограничени, сепак истите 
може да понудат решенија кои ќе значат и 
дополнителни финансиски приливи и одржливо 

буџетирање на општините. Токму затоа, овој 
модул има за цел да поттикне идеи и 
предлози за креирање на климатски-паметни 
решенија, како на пример: 
климатски-паметно земјоделство, одржливо 
производство и потрошувачка, 
јаглерод-неутрален транспорт, 
искористување на обновливите извори на 
енергија и инвестирање во енергетска 
ефикасност, што неминовно ќе доведе до 
пониска потрошувачка на електрична 
енергија, а со тоа и намалување на 
аерозагадувањето. Уште повеќе, ваквите 
решенија претставуваат и можност за 
решавање на низа социјални проблеми на 
локално ниво, како и поголема вклученост и 
учество на граѓаните во креирањето на 
политиките кои го обликуваат нивното 
секојдневие. Овие, и многу други решенија 
кои се претставени во прирачници со 
примери од германски општини, можат да се 
применат и кај нас, доколку се развиијат и 
предложат соодветни програми и акциски 
планови за делување на локално ниво. А, тоа 
ќе биде задача на учесниците во соработка со 
експерти на темите во рамки на сесиите 
предвидени за овој модул.
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Поднесување на документите

Документите за пријавување треба да се поднесат, најдоцна, до 
20.04.2021 година на е-маил: nita.starova@fes-skopje.org  

Потребни документи за учество

1. Биографија со наведени контакт -податоци 
2. Информaција за која тематската целина се одлучува 
кандидатката/кандидатот, како и причини и мотивација за учество на 
таа тема.


