
КАМПАЊА 
ЗА ПОДДРШКА
НА ВРАБОТУВАЊЕ
НА МЛАДИ БЕЗ РОДИТЕЛИ
И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
И МЛАДИ ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК

ШТО СЕГА?
ШТО ПОТОА?



ШТО СЕГА?
ШТО ПОТОА?

Младите лица кои ја напуштаат 
алтернативната грижа најчесто 
остануваат без потребната 
поддршка која им е многу важна за 
време на транзицискиот период. 
Многу често ја напуштаат грижата со 
полнолетството. Немат адекватни 
информации за можностите кои ги 
нудат центрите за поддршка, па го 
поминуваат потешкиот пат до 
стекнување на адекватно 
образование, вработување или 
обезбедување на постојано место на 
живеење кое би го нарекле дом. 
Истражувањата покажуваат дека 
младите без родители и родителска 
грижа и младите кои потекнуваат од 
социјално загрозени семејства се во 
голем ризик да станат невработени, 
бездомници и социјално исклучени. 

На младите лица под социјален 
ризик им е потребна финансиска и 
морална поддршка во сите аспекти 
од живеењето. 

Стандардите на квалитет во 
грижата за децата надвор од 
нивните семејства во Европа 
подразбира темелно испланиран и 
спроведен процес на напуштање на 
грижата.

 Патот од детството до 
зрелоста и независноста е вистински 
предизвик. Се присетуваме колку 
бевме возбудени кога се селевме од 
домовите каде живеевме со нашите 
родители, кога ја примивме првата 
плата...

 Неколку аспекти од 
самостојниот живот како вдомување, 
барање на работа, оформување на 
сопствено семејство се многу важни 
животни предизвици. Поддршката која 
младите во оваа транзициска фаза ја 
добиваат од своите родители е многу 
значајна. Семејството може да помогне 
давајќи совет, место за преспивање, 
подолг престој или едноставно 
финансиска помош за време на 
студиите. 

Но што доколку младиот човек ја нема 
оваа мрежа на поддршка?
Што доколку младиот човек од 
различни причини не може да расте со 
своите родители?



Кампањата Што сега? Што 
потоа? се спроведува со цел да се 
поддржат младите лица под 
социјален ризик во процесот на 
осамостојување, преку нивно 
активно учество во адресирање на 
споствените потреби и предизвици 
до сите кои можат да придонесат во 
градење на подобра иднина. 

Има многу начини да се поддржат 
младите под социјален ризик во 
процесот на нивното 
осамостојување.

Ако дадеш шанса на 
барем еден млад 

човек во социјален 
ризик, ти си дел од 

она што му 
недостасува... 

ПОДДРШКА...!!!!

Важно е за сите нас 
да превземеме чекори 

во поддршката на 
младите лица без 

социјална поддршка 
во транзицискиот 

период,  подготовките 
за пазарот на трудот и 

социјалната 
инклузија. 

    Обучете и вработете млад човек 
во социјален ризик - работодавачите 
имаат бенефит од користењето на 
активните мерки за 
субвенционирање на вработување 
на млади лица без родители и 
родителска грижа на Владата на Р. 
Македонија 

    Допринесете за намалување на 
сиромаштијата и социјалната 
инклузија на лицата под социјален 
ризик поддржувајќи ја кампањата 
“Што сега? Што потоа”

ЕВЕ ШТО МОЖЕТЕ
ДА НАПРАВИТЕ ВЕДНАШ:



Ќе станат независни и
самодопринесувачки
граѓани на нашата земја

Ќе имаат можност да
формираат сопствен

дом и семејство

Ќе имаат доверба во Вас
и социјалната средина

Ќе имаат шанса
за посветла иднина

Ќе имаат можност да се дообразуваат
и да стекнат вештини согласно
потребите на работното место 

Ќе бидат благодарни за Вашата
поддршка што сте им ја овозможиле

кога им била потребна 

Ќе се вработуваат и
ќе имаат стабилни
и сигурни приходи

СО ВАША ПОМОШ МЛАДИТЕ
НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА СОЦИЈАЛНА
ПОДДРШКА:
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