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Три највесели концерти 

во Охрид
Откачениот италијански бенд "Оркестра ди Ритми 

Модерни Артуро Пјаца" летово во Охрид одржа дури три 
концерти како дел од нивната турнеја на Балканот. 

Организатор на концертите беше НВО „Млади за млади“, како  
дел од интернационалната мрежа FLARE (Freedom Legality and 

Rights in Europe), која се бори против меѓународниот 
организиран криминал и мафијата на граѓанско ниво. Гласот 
на Фредерико, мелодијата на нивните труби, саксофонот и 

динамичниот ритам на нивните тапани не допуштија публиката 
да не заигра на нивните песни. Овој весел настан беше повод за 
да се најави отворањето на Европскиот Центар “Млади за Млади” 

во Скопје, проект на истоимената НВО, како и прилика за да 
публиката се запознае со Y-PEER Македонија нејзината мисија.  

Август - месец на млади

Оваа година, по втор пат во Македонија беше одбележан 
Меѓународниот ден на млади. Настанот се одржа во Маврово и 

беше во рамки на петтиот Y-PEER Национален тренинг за тренери 
организиран од Х.Е.Р.А. Активностите беа поддржани од АСТРА – 

младинската мрежа и беа под слоганот „Избираме здравје, Сексуална 
едукација за сите!“.  Во период од 2 часа, учесниците на тренингот 

дистрибуираа промотивни материјали (маици, врвки) и кондоми на 
минувачите на улиците и присутните во Мавровкиот рекреативен 

центар. Истовремено, тие им објаснуваа на луѓето за 
Меѓународниот ден на млади и неговата важност. Беа 

пренесувани и информации за ХИВ/СИДА и превенција, 
на интерес на слушателите. 

12 Август – Меѓународен ден на млади

Предводени од потребата да се зголеми 
младинското учество во сите аспекти на општеството и 

процесите на донесување на одлуки, притоа стремејќи се кон 
креирање на демократаско, отворено, активно и поздраво општество 

младите активисти од невладините орханизации – членки на Y-PEER 
националната мрежа оваа година го одбележаа август како месец на 
младите. Проектот „Август-месец на млади„ претставува 
иницијатива која стреми да ги поттикне државните власти и 

останатите засегнати страни да посветат поголемо внимание на 
младинските прашања во земјата - препознавање на младинските 

потенцијали, прославување на нивните достигнувања и планирање на 
идни активности за поголемо вклучување на младите во развојот на 

општеството. На 30 јули 2008, националната мрежа на невладини 
организации – Y-PEER Македонија организираше прес-конференција 

во просториите на ООН со цел да го објави почетокот на 
иницијативата.  
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5-тиот Y-PEER Национален Транинг на Тренери

Y-PEER на охридските плажи

Во организација на НВО Креактив  на 9 Август во Градскиот Парк во 
Скопје се одржа “ Youth in action day”.  Шест млади рок-метал бендови и ДЈ 

одржаа голем шестчасовен концерт на популарното место Школка. “Youth in 
action day” беше организиран со цел промоција на Европската програма за 

неформална едукација – Млади во акција и директно запознавање на 
младите со можностите кои таа ги нуди.  Голем број на млади се забавуваа 
со музиката на своите омилени изведувачи: Sound Pollution, Grimus, Furion, 
Јаболко за даскалот,  White noise in a white room, Against them all и ДЈ Дејан.
Во текот на концертот невладините организации: H.E.R.A, Млади за млади, 
Blue sky, Волонтерски центар Скопје, мрежата Y–PEER и Креактив со голем 
број на промотивни материјали ги доближија младите до проектите и 
активностите што се реализираат во рамки на програмата. 
Сликањето на платно, рачната изработка на беџови и проекцијата 
на снимени материјали го збогатија настанот и придонесоа за 

подинамична атмосфера.

Youth in Action Day во Скопје

 
Младите Y-PEER активисти Марија, Бранкица, Стеван и 

Билјана имаа можност ова лето на популарната плажа 
Немо во Охрид да промовираат здрви животни стилови, 
односно заштитен сексуален однос.Тие делеа кондоми, 
презентираа правилна употреба на кондом и оддржија 
неколку мини едукации. Младите луѓе на плажата беа 
инволвирани во  активностите преку играње на различни 
игри, како на пример кондом-рели во која екипата која 
побрзо и правилно ќе наместеше кондом, како подарок 
добиваше маичка со логото на Y-PEER. Имаше многу 
млади луѓе кои покажаа заинетесираност и повеќето беа 
отворени за учество.  Подоцна активностите 

продолжуваа и навечер во познатиот кафе бар Nemo…

Во периодот од 11 до 15 Август во Маврово, во организација 
на ХЕРА се одржа Петтиот Y-PEER национален тренинг на тренери, 

од кој произлегоја 25 нови Y-PEER Тренери на Тренери во Македонија. 
Селектираните учесници се здобија со напредни информации за 

Сексуалното и Репродуктивното Здравје и права на млади,ХИВ/СИДА,ППИ, 
Контрацепција и Театарски базирана едукација. Работилниците придонесоа 
за градење на комуникациските вештини на учесниците, тимскиот дух, 
вештини за влијание во промена на однесување, вештини за примена на 

интерактивни методи во врсничката едукација и оргаизациски вештини.
Новите тренери го докажаа своето знаење на писмениот испит и 
практичниот испит кој сите успечно го положија. Работилниците за театар 
заршија со феноменални театарски претстави во кој сите уживавме во 
талентите за глума и режија на учесниците.  Забавата што ни ја нудеше 
Маврово не изостана и придонесе за социалниот живот на тренингот да биде 

исполнет со танцување по маси, столови ,дискотеки и каде уште не…? 
Па топло добродојде за новите членови на Y-PEER семејството - Ви 

посакуваме успешна работа!!!
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