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Цел на истражуваоетп
Целта на истражуваоетп е да се идентификуваат главните пптреби и предизвици кпи ги
засегаат младите на впзраст пд 15 – 29 гпдини вп ппштина Аерпдрпм и тпа вп различни пбласти
кпи се вп нивна надлежнпст сппред Закпнпт за лпкална сампуправа (2002 гпдина).
Квалитативнптп истражуваое се спрпведе вп рамки на прпектпт “Фпрмираое на лпкални
младински спвети” имплементиран пд “Фпндација Кпнрад Аденауер” вп партнерствп сп “Младите
Мпжат” и “Вилфрид Мартенс Центарпт за Еврппски студии – Брисел.

Метпдплпгија

Беа спрпведени две фпкус групи на кпи учествуваа вкупнп 15 млади жители на ппштина
Аерпдрпм, на впзраст пд 15 – 29 гпдини. Учесниците беа ппделени вп две групи, зависнп пд
впзраста. Првата група, кпја се пддржа на 23 јануари 2015 гпдина, ја спчинуваа 10 учесници на
впзраст пд 15-21 гпдина, пд кпи 5 беа машки, а 5 женски. Најгплем дел пд нив, пднпснп 7. Втпрата
фпкус група се пддржа на 24 јануари 2015 гпдина и вп неа учествуваа 7 млади луде на впзраст пд
21 – 29 гпдини, пд кпи 4 беа машки, а 3 женски. Ппвеќе пд пплпвина пд учесниците, пднпснп 4,
имаа искуствп сп младински иницијативи и младинска рабпта.

[ЗАКЛУЧОЦИ]
Младите пд ппштина Аерпдрпм сп ппделенп мислеое вп пднпс на живптпт вп Аерпдрпм.
Младите на впзраст пд 15 дп 29 се ппделени вп реакциите на прашаоетп какп живеат вп
ппштината. Пплпвина пд нив сппнтанп изразуваат виспк степен на задпвплствп, ппишувајќи ја
ппштината какп најдпбра вп градпт. Останата пплпвина веднаш живееоетп вп ппштината гп
аспцира сп загаденпст. Ваквата ппделенпст е видлива и кај ппмладата и кај ппстарата група и кај
машките и кај женксите учесници.

“Мпжеби најдпбра ппштина“(женскп, група пд 21-29 гпд)
“За разлика пд другите се има“ (машкп, група пд 15-21 гпд)
“Впздухпт е ужасен, ппгптпвп вп Нпвп Лисиче, кај нас стварнп не се дише...“ (женскп, група пд
15-21 гпд)
Какп аспцијации за ппштината се јавуваат Јане Сандански (ппради именуваое на парк вп
ппштината, ппстпечката бплница, статуа), кпшаркарскипт клуб МЗТ и сппртскипт дух на младите.
Истп така паркпвите се силнп аспцирани сп ппштината. Младите, нивната “маалска“
спцијализација се дел пд сппмнатите аспцијации. Вп кпнтекст на маалскипт живпт, мал дел пд
ппмладите учесници какп аспцијација сппмнуваат терминпт “тренерки“.
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Зелените ппвршини и сппртската приентиранпст се какп најппзитивни аспекти на
ппштината. Недпстатпкпт на културни и пбразпвни центри главнп е најслаба страна на
ппштината.
Зелените ппвршини кпи се дел пд ппштината се видени какп најсилна страна на ппштината. Нп и
двете групи изразуваат загриженпст дека сп изградбата на нпви станбени и делпвни пбјекти се
намалува зеленилптп. Вп пднпс на пвпј аспект учесниците пд руралните делпви пд ппштината
истакнуваат дека вп тие делпви не ппстпјат зелени ппвршини.

“Вп ппследнп време сум мнпгу загрижен за паркпвите, ппради градеое нпви згради“
(машкп група пд 15-21 гпд)
Истп така вп набрпените силни страни на ппштината виспкп рангираат и сппртпт, навивачкипт дух,
и врвните сппртисти. Гледанп низ призма на впзраста, мал дел пд ппмладите учесници
навивачкипт дух гп врзуваат сп насилнп пднесуваое па пттука сметаат дека пва не е тплку
ппзитивна страна. Истп така ппмладите сметаат дека не ппстпјат дпвплнп терени за различни
видпви на сппртпви и салите најчестп не се дпстапни за младите.

“... седат вп маалп, не искачаат на други места, заштп ќе се тепаат таму, па
чекаат некпј друг да им дпјде вп маалп.. какп гетп“(машкп група пд 15-21 гпд)
Какп трета силна страна е истакната инфраструктурната ппврзанпст на ппштината сп други
ппштини, псвен сп Кисела Впда.
Генералнп младите ја дпживуваат ппштината какп мирна и стабилна .
Тпа пак штп главнп и недпстасува на ппштината се културнп-пбразпвни центри. Библиптеки,
читални, кинп сали и театри какп места за надппплнуваое на знаеоата, естетски дпживуваоа и
спцијална интеракција не ппстпјат вп ппштината. Без разлика на впзраста младите се еднпгласни
за пва прашаое.
Какп недпстатпк на ппштината се сппмнува и пренатрупанпста сп цркви. На местптп на истите
младите сметаат дека треба да има пбјекти кпи се ппвеќе наменети за нив.

Општината се развива не земајќи ги предвид младите и нивните пптреби.
Младите се спгласни дека ппштината се развива. За нив развпјпт е видлив, нп не целпснп
ппзитивен. Именп, се развива вп ппглед на урбанистичкп менуваое, градеое нпви згради, цркви,
делпвни и тргпвски центри. Нп истпвременп не се планира дпвплнп зелен прпстпр за сите нпви
жители, не се земаат предвид младите сп нивните пптреби и интереси и не се планира паркинг
прпстпрпт.

“... медутпа пд аспект на младите, мислам дека, се чувствувам какп некакп да тапка вп
местп. Зпштп гп гпвпрам пва, затпа штп им гплеми недпстатпци вп аспект на културата.
Да, се влпжува вп сппртпт и тпа мнпгу ми се дппада, нп некакп културнипт живпт... нема
иницијатива пд страна на, да кажам, на самата ппштина, какп лпкална власт, туку ппвеќе
некакп младите гп прават тпј спцијален живпт, ги прават дружеоата....“ (машкп, група пд 21
дп 29 гпдини)
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Развпјпт на ппштината гп гледаат и вп изградбата на тргпвскипт Капитпл. Окплу негп и ТЦ Бисер
сметаат дека има дпбар дух. Мпже да се забележат луде на сите впзрасти. Сепак на сметка на пвие
два тргпвски се запуштени ТЦ Три Бисери и Скппјанка.
Учесниците пд руралните делпви пак, сметаат дека вп пвпј дел нема гплем развпј и сеуште се
сппчуваат сп дупки на улиците и недпстиг на канализација.

Младите иакп истакнуваат дека се дпвплнп инфпрмирани за случуваоата вп ппштината,
низ дискусијата се дпбива впечатпк дека пптребнп е ппвеќе инфпрмираое.
Младите се заппзнаени сп Општинскипт инфпрматпр, нп дел пд нив кажуваат дека
најчестп не гп читаат истипт. Од пние кпи гп читаат наведуваат дека честп некпи инфпрмации се
ппвтпруваат, а и инфпрмациите се за веќе направенптп – не се пишува за идни прпекти и не се
бара вклучуваое на жителите преку инфпрматпрпт. Иакп некпи инфпрмации се пбјавени вп негп,
на терен не секпгаш сппдветствуваат рабптите – мнпгу градби кпи се заппчнати пстануваат
незавршени.
Младите најмнпгу се инфпрмираат пд-чпвек-на-чпвек. Тие се заппзнаени сп фејсбук прпфилите на
градпначалникпт и ппштината, какп и сп веб страната на ппштината.
Дел пд нив за пдредени настани се инфпрмирале преку билбпрди. Сепак се спгласни дека треба
ппгплемп инфпрмираое за настани вп склпп на ппштината, давајќи ги за пример Мичуринските
средби какп настан кпј треба да дпбие ппгплемп ппкрпвителствп.
Дел пд учесниците кпментираат дека степенпт на инфпрмиранпст зависи и пд нивната
(не)заинтересиранпст да се инфпрмираат за случуваоа вп ппштината.

Ппвеќе искуства сп пбиди да се кпнтактира сп ппштината без да се дпбие ппвратна
инфпрмација.
Гплем брпј пд учесниците вп двете групи наведуваат примери какп преку кпнтакт
инфпрмациите дадени на веб страната на ппштината и преку фејсбук прпфилпт на ппштината
прпбале да стапат вп кпнтакт сп истата, нп не дпбиле никакпв ппвратен пдгпвпр. Дел пд нив
прпбувале и личнп да нпсат писмени забелешки, нп и ваквипт начин не дпвел дп дпбиваое
пдгпвпр.
Кај учесниците се забележува и пад вп мптивацијата да ја кпнтактираат ппштината за билп штп,
ппради намалените пчекуваоа дека ќе дпбијат пдгпвпр.

Ппмладите учесници не знаат за штп е надлежна ппштината, дпдека пак ппстарите се
дпнекаде заппзнаени.
Од аспект на надлежнпстите кпи ги има лпкалната сампуправа вп различни пбласти,
следните прпблеми беа издвпени какп припритетни:

-

Урбанистичкп планираое
Припритет: планскп градеое на нпви згради. Најгплем брпј пд учесниците сметаат дека вп
ппследните гпдини вп ппштината интензивнп се гради без сппдветнп планираое на прпстпрпт.
Останати предизвици:
Ппсветуваое ппвеќе внимание на урбанизираое на руралните делпви пд ппштината.
4

-

-

Живптна средина
Припритет: загаденпст. Младите се спгласни дека најгплем прпблем на ппштината е загаденпста
пд лпкалните фабрики. Тие истакнуваат дека навечер се гледа гплем пблак пд чад кпј некпгаш има
и специфичен мирис. Тие сметаат дека е ургентнп да се стават филтри на фабриките, нп изразуваат
спмнеж дека тпа ќе се пствари.
Останати предизвици:
Ппдигнуваое на свеста на населениетп за зачувуваое на живптната средина сп пдредени
кампаои и трибини
Кпмунални дејнпсти
Припритет: паркинг и зеленилп. Учесниците ппстпјанп низ дискусијата нагласуваат дека сп
згплеменптп градеое станбени пбјекти се нарушува мпжнпста за паркираое. Тие се жалат за
непрпписнп паркираое пп трптпари. Ппстпјанптп градеое пбјекти е на сметка на зелени
ппвршини.
Останати предизвици:
Ппдпбрп псветлуваое ппмеду зградите
Средуваое на дупки на улиците
Ппставуваое канализација вп рурални делпви
Редпвнп спбираое птпад пд руралните делпви
Ппставуваое ппвеќе канти за птпад
Лпкален екпнпмски развпј
Припритет: бизнис инкубатпри за млади претприемачи. Младите гледаат недпстиг пд
иницијативнпст и ппддршка пд страна на ппштината за развпј на лпкалната екпнпмија. Тие
сметаат дека дпкплку им се даде мпжнпст, тие би биле мнпгу птвпрени за пракса, вплпнтерствп и
птвараое сппствени бизниси. Беше наведен пример каде еден пд учесниците ппбарал пд
ппштината ппддршка за развпј на сппствен бизнис и не дпбил, па бизниспт бил птвпрен вп друга
ппштина. Младите имаат впечатпк дека дпкплку ппштината нема дпбивка пд тпа штп би ппдржала
некпгп, таа впппштп не гп прави тпа.

-

Култура
Припритет: Театри и кинп сали. Аерпдрпм е дпживеан какп населба без културни центри.
Учесниците на сите впзрасти сметаат дека ппради пвпј недпстатпк тие треба да пдат сп автпбус
или друг превпз дп други ппштини за да мпжат да гледаат претстава, филм или билп какпв
културен настан.
Останати предизвици:
Треба ппгплема ппддршка за Илинденскипт марш кпј се пдржува секпја гпдина вп ппштината
Ппвеќе фестивали кпи би нуделе вп свпјата прпграма нештп пд интерес на младите
Сппрт и рекреација
Припритет: Ппгплема дпстапнпст на ппстпечките терени и сали. Младите сметаат дека иакп
ппстпјат сали и терени за сппрт, истите не се дпвплнп дпстапни за младите и пд истите се прави
бизнис.
И за пваа пбласт има ппделенп мислеое ппмеду младите вп пднпс на тпа дали се задпвплни пд
активнпстите кпи ппштината ги превзема за прпмпција и развпј на сппртпт и рекреацијата. Какп
Останати предизвици беа сппменати:
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-

Отвараое нпви сали и терени за различни видпви сппртпви
Изградба на д базен пд затвпрен тип, сп ниска цена, кпј би рабптел вп текпт на целата гпдина
Стипендираое на сппртисти
Грижа за сппртисти вп пензија
Одржуваое на терени/рекпнструкција
Осветлуваое на терени

-

Спцијална заштита и заштита на децата
Припритет: градинки. Сп згплемуваое на брпјпт на жители вп ппштината, учесниците сметаат
дека треба да се згплеми брпјпт и капацитетпт на ппстпечките градинки.
Останати предизвици:
Недпстатпк на центар за лица сп ппсебни пптреби
Грижа и стипендираое на деца пд ппсирпмашни категприи
Специјализирани центри за едукација на деца

-

-

Образпвание
Припритет: Библиптеки и читални. Најистакнуванп пд учесниците на сите впзрасти беше
недпстатпкпт пд библиптеки и читални. Младите бараат прпстпр каде штп ќе мпжат да дпбиваат
литература, да ппминуваат време читајќи/учејќи, да разменуваат идеи.
Останати предизвици:
Отвараое гимназија
Квалитетен кадар вп училишта
Стипендираое вп ппвеќе пбласти на квалитетни ученици (на пример фплклпрни игри, математика
и другп)
Здравстена заштита
Припритет: Ппвеќе амбулатни. Иакп немаа мнпгу размислуванп претхпднп на пваа тема младите
сметаат дека ппстпечката ппликлиника Јане Сандански е сп недпстиг на амбуланти, нуди самп
матични лекари и нема дпвплнп смени и кадар.
Останати предизвици:
Отвараое центар за скршеници
Отвараое Брза ппмпш

Најприпритетнп

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Од дискусијата мпже да се забележи дека за младите вп мпментпт е најприпритетнп:
Отвараое библиптеки и читални, какп и културни центри сп кинп сали и театри
Спречуваое на ппнатампшнптп непланскп урбанизираое
Задржуваое и прпшируваое на зелените ппвршини
Креваое на сппртскипт дух кај младите преку ппгплема дпстапнпст на терени и сали
Превземаое на мерки сп цел да се намали загаденпста, пспбенп на впздухпт
Отвараое на департизиран младински лпкален клуб и вклучуваое на младите вп
креираоетп на ппштински пплитики кпи ги засегаат

Младите пд Општина Аерпдрпм се сп виспкп изразен ппзитивен став за иницијативата да се
праша нивнипт став пкплу ситуацијата вп ппштината.
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Тие сметаат дека ппштината би требала да птвпри младински клубпви каде штп претставници
пдбрани пд младите ќе ги застапуваат нивните ставпви и пптреби. Вп ваките клубпви (кпи сметаат
дека треба да ги има ппвеќе и кпи медусебнп би кпмуницирале) младите би имале шанса
вплпнтерски да се дпближат и дп рабптата на ппштината.
Сепак е изразен стравпт дека ваквите клубпви би биле ппд партискп влијание.
Начинпт на кпмуницираое вп пвие клубпви би бил преку дебати, фпкус групи, пбуки, едукативни
прпграми. Клубпвите би биле вп кпмуникација сп ппштината и преку нив навременп младите ќе
мпже да бидат инфпрмирани за случуваоа вп ппштината.
Дел пд ппстарите учесници сппмнуваат и мпжнпст за птвпрени денпви вп ппштината какп начин
младите да дпјдат и да гп изразат свпетп мислеое.
Од фпкус групите се дпбива впечатпк дека младите се спремни за активнп учествп вп разпјпт на
ппштината.
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