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Нов предлог план на Младински Борд (Youth On Board) кој има за цел да им помогне на 

младите да се справат со COVID-19 во следните 5 месеци. 

 

Почитувани млади, поддржувачи и партнери, 

Покрај секојдневните чекори за спречување на КОВИД-19, физичкото или социјалното 

дистанцирање е една од најдобрите алатки што ги имаме за да избегнеме изложеност на вирусот 

и да го забавиме неговото ширење. Сепак, мора да е тешко физички да се дистанцирате од некој 

што го сакате - како пријатели, момче или девојка, семејство или вашата религиозна заедница. 

Адолесцентите може да имаат потешкотии кога ќе бидат замолени да ги сменат своите социјални 

рутини - од избирањето да ги прескокнат личните собири, до доследно да носат маски на јавни 

места. Возрасните треба да им помогнат на адолесцентите да преземат лична одговорност да се 

заштитат себе си и другите, како и да ги поддржат во безбедно одвојување време за да се поврзат 

со пријателите и семејството од далечина. 

За поддршка на младите и нивните семејства, организацијата Младински Борд дизајнираше нова 

програма што ќе и помогне на нашата заедница да се справи со оваa нова нормала. Нашите идни 

активности ќе предизвикаат социјално вклучување преку настани на отворено, онлајн курсеви и 

обуки. Со овој пристап, ние би сакале да ги вклучиме младите во воспоставување рутина и 

обезбедување континуитет во нивното ментално здравје. 

Нашата програма ќе предложи активности за следните 5 месеци почнувајќи од 1 ноември 2020 

година до 31 март 2021 година и ќе обезбеди секојдневна поддршка за младите на кои им треба 

дополнителна работа и внимание. 

Програмата е дизајнирана од наши младински работници, универзитетски професори и едукатори 

кои исто така ќе учествуваат во спроведувањето на предложените активности. 

 

Нашите целни групи се млади, млади возрасни, дипломирани студенти и родители. 

Временска табела на активности: 

Младински Борд  заедно со поддржувачите и нашата подорганизација Creative Station ќе 

организираат најмалку 2 активности секој месец, почнувајќи од ноември 2020 година до март 2021 

година. 

Главниот фокус ќе биде на: 

·  Подобрување на менталното здравје и благосостојба на младите преку организирање 

креативни активности и часови како раскажување приказни, уметничка терапија и театар; 
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·  Да го поддржува личниот развој на помладите преку организирање работилници за 

различни вештини; 

·  Да се промовираат активности на отворено за социјална инклузија и физичко здравје; 

·  Да ги поддржуваме младите и родителите преку организирање професионални 

предавања за учење преку Интернет, креативни паузи и интернет технологијата; 

·  Да организира онлајн подкасти каде младите ќе имаат шанса да создадат свои емисии 

и да предложат теми за дискусија; 

Сите активности ќе бидат промовирани навремено за да стигнат до нашата целна група. Ние ќе ја 

користиме нашата веб-страница и каналите на социјалните медиуми за промоција и дисеминација. 

Физичките активности ќе бидат организирани според владините препораки и здравствените 

протоколи. 

Младински Борд  ќе склучат договори од трета страна со други релевантни институции и засегнати 

страни кои можат да не поддржат во тоа нашата програма да ја направиме попријателска и 

покреативна. 

Младински Борд  ќе соберат податоци од секоја активност за да ги анализираат промените во 

однесувањето на младите во текот на овој процес. По завршувањето на програмата, YOB ќе го 

објави конечниот извештај со резултати и препораки. 

 

 

м-р Сања Стефанова 

Претседател – менаџер на Младински Борд 

               Кирил Јорданов 

              Претседател – координатор на Младински Борд 
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