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Младински амбасадори на неформалното учење има за цел да го промовира учеството 
во активностите за неформално образование и моќта за валидација и препознавање на 
компетенциите стекнати надвор од формалното образовно опкружување преку иновативна 
методологија.
Проектот сака да го земе во предвид она што е направено досега во оваа област, да истражува 
за најдобри практики и успешни приказни и да се подготви да оди на терен за да ја зајакне 
важноста на неформалното учење.

Овој Каталог собира инспиративни приказни за млади луѓе кои, благодарение на 
неформалното образование, изградиле личен или професионален пат, идентификувајќи 
го нивниот начин да пристигнат таму и како успеале да го направат важно за својата 
иднина.
Секоја партнерска организација од 11 заедници собра најмалку 5 приказни, што доведоа до 
овој „Каталог“, кој ќе биде една од алатките што ќе ги користат Младинските амбасадори за 
промовирање на неформалното учење.

Посебна благодарност до повеќе од 50 млади „Амбасадори на неформално учење“ кои 
ги споделија своите инспиративни приказни со сите нас.
Благодарност до сите проектни партнери: Друштво за развијање простоволнега Дела Ново 
Место (Ново место / Словенија); Здружението „Иднина сега“ (Софија / Бугарија); Косовски 
центар за дипломатија (Приштина / Косово*); Обединети општества на Балканот (Солун / 
Грција); Млади 4 Општество (Тирана / Албанија); Центар за интеркултурен дијалог (Куманово 
/ Северна Македонија); Асоцијација за демократски просперитет – ЗИД (АДП-ЗИД) (Подгорица 
/ Црна Гора); НВО IUVENTA (Шабац / Србија); Турк Гирисим ве Ис Дуњаси Конфедерацијау 
(Истанбул / Турција); TDM 2000 (Каљари / Италија).

Проектот е поддржан од: Еразмус+ (КА2 – Соработка за иновации и размена на добри 
практики – Градење на капацитети во областа на младите) и Институт за развој млади КУЛТ.
Каталогот е објавен од Локалната Демократска Агенција Мостар (ЛДА Мостар).



Јас се викам Адријана 
Никитовиќ (25), доаѓам од 

Белград, Србија. Студирам 
меѓународни односи на 
Факултетот за политички науки, 
а вклучена сум на проектот 
“Млади Европски Амбасадори” 
каде сум млад европски 
аташе за Западен Балкан. 
Образовниот систем во мојата 
земја отсекогаш се стремеше 
кон тоа да го следам патот на 
послушност, самозадоволство и 
некритичко размислување. Тогаш 
тоа време, со моите постапки 
сакав да го променам светот и 
подоцна во животот најдов начин 

како да го направам тоа. Јас ќе ви ја кажам тајната, односно мојата алатка за тоа, но мора 
да ветите дека ќе ја користите сами. Тоа е неформално образование (НФО)! Според мене, 
НФО има исто значење како формалното, и само синтезата на овие две го прави човекот 
комплетен. НФО ми помогна да излезам од мојата комфорна зона и да избегам од познатото 



опкружување и секојдневната рутина. За мене 
тоа значи да бидам посамоуверена, да развивам 
нови вештини, да го подобрувам англискиот јазик 
и да учам нови јазици, да постигнувам цели и да 
развивам целосен потенцијал. НФО ја поттикнува 
креативноста, ги проширува талентите, ја подига 
свеста за потребите на другите луѓе и учи многу 
за разликите и сличностите што ја движат оваа 
планета. Низ тој процес подобро се запознавам и 
разбирам себеси, но што е поважно и другите. Она 

што го прави НФО бесценето е тоа што тоа е форма 
на знаење и искуство што не можете да го стекнете 
со одење во туристичка агенција и плаќање за тоа 
или со одење во библиотека и учење од книгите. Со 
НФО, вие го креирате вашето патување и пишувате 
своја книга. Се надевам дека моето патување ќе 
стане наше патување и дека мојата тајна алатка ќе 
ви помогне да ги пополните страниците на вашата 
книга.    
         Адријана



Александра Михајловска е професионална актерка која 
моментално работи во Народен театар Куманово. И покрај 

нејзината театарска кариера, од 2007 година таа работи на 
координирање, управување и фасилитирање на младински 
проекти како дел од различни организации и мрежи. Како тренер 
и фасилитатор работи на промоција на театарските техники 
како алатки за општествени промени. Моментално ги завршува 
специјализациските студии од областа на психодрамска 
психотерапија. Во 2017 година, таа го основаше Центарот за личен 
и креативен развој ‘’Перципио’’ каде во моментов води театарски 
работилници за личен и креативен развој на младите и децата. 



Нејзиното прво искуство со неформални активности започна заедно со првата година од средното образование. 
Таа стана дел од младинската мрежа Блу Скај и е една од водачите на локалниот клуб креиран и координиран од 
Британскиот совет. Следната година, по завршувањето на нејзината долгорочна обука за младински работници, таа 
стана еден од локалните фасилитатори на Центарот за неформално образование Триаголник, Куманово.
 
Во 2008 година, таа се приклучи на ЦИД. Набргу потоа, таа стана дел од организацискиот тим на младинска размена 
поддржана од ‘’Млади во акција’’. Од 2010 до 2013 година работeше на ЕВС проекти. Во периодот од 2015 -2017 
година беше координатор на младинскиот центар МултиКулти за неговите локални активности поддржани од 
проектите ,,MultiKulti Cube”, ,,MultiKulti Social Youth Service” and “MOTIV8” финансирани од УНДП. Таа сeуште е дел 
од семејството на ЦИД како надворешен експерт за меѓукултурен дијалог и младинско учество преку уметност.
 
Може јасно да се каже дека нејзиното формално образование секогаш било проследено со нејзините неформални 
активности. Александра верува дека сè што има работено преку проекти и помогна во проширување на своите 
гледишта, ја охрабрило да ризикува, да ужива во различностите во која било смисла и секогаш да биде свесна за 
различните перспективи и различните светови. Ова влијаеше и на нејзината кариера како актерка, бидејќи беше 
охрабрена да го истражува театарот надвор од формалните рамки и да научи за сите различни начини на кои 
може  нешто да се направи и користи. Нејзината работа на сцената во комбинација со нејзината работа со групи ја 
доведоа до психодрамска психотерапија, поле кое моментално го истражува и можеби би било невозможна насока 
доколку немала некое претходно искуство во водење и фасилитирање групи.
 
Таа го охрабрува секој млад човек да ги користи можностите на неформално образование, да се приклучи во 
локални и меѓународни активности следејќи ги личните интереси, да истражува и патува, да запознава луѓе и да 
размени култури, идеи, чувства и верувања. Неформалното учење ги поддржува и цени учесниците со тоа што им 
ја дава слободата на избор: вие избирате дали ќе бидете активни, избирате дали ќе споделите некое искуство, 
мислење или ќе се повлечете, избирате дали ќе пробиете една граница и дали ќе поставите други според личните 
потреби, а не според потребите на претходно создаден систем.

Александра



Јас се викам Ана Барбара Ковачевиќ и, иако дипломирав педагогија и сум магистер по образовни 
политики, со години работам како дадилка. Првата средба со неформалното образование се случи 

на 16 години. Се пријавив да одам на меѓународен камп во Франција со други учесници од Србија, 
Германија и Франција. Работевме на уредување и негување на запуштена шума и слободното време 
го поминувавме со учење на основите на сите три јазици преку јазични игри. После 20 дена кампување 
имавме интеркултурна вечер и тогаш знаев дека тоа нема да биде моето последно искуство од тој тип.



Следниот камп беше во Германија, а учесниците беа од многу земји од светот (Виетнам, 
Јапонија, Шпанија, Италија, Франција, Германија, Србија...). Имав 17 години и тогаш знаев 
дека сум заљубена во ваквото учење и стекнување практични искуства преку интеракција 
и забава. Следните две години ги посветив на програмата ‘’Млади во акција’’ во регионот 
(Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска) и на 20 години за прв пат отидов на младинска 
размена како тим лидер. Поканив уште 4 учесници од Србија и работевме на улична уметност 
и перформанс. Во тие две години научив многу повеќе за пишување проекти и многу 
напредував во англискиот јазик. Научив да се справувам во непознати ситуации и средини, 
да уживам надвор од мојата комфорна зона и да го пренесувам стекнатото знаење и искуство. 
Во 2018 година, јас и мојот пријател ја реализиравме нашата прва регионална младинска 
размена за учесници од Хрватска, Словенија и Србија. Тоа е потфат на кој сме најмногу горди. 
28 учесници за прв пат се стекнаа со ваков тип на искуство и сеуште ги развиваат стекнатите 
контакти и пријателства. Им ја пренесовме нашата фасцинација од придобивките 
од програмата Еразмус и ги споделивме нашите досегашни искуства. Некои од 
нив ги мотивиравме да аплицираат за ЕВС програмата, а некои да напишат свои 
проекти за младински размени.
Сe на сe, мислам дека е голема штета што ова е темата за која не се зборува 
доволно и не е доволно позната кај младите. Тие сакаат да учат и да го прошират 
своето знаење за светот околу нив. Интеркултуралноста е скапоцена работа што 
ја овозможува токму овој тип на програма.
Инаку, во изминатите десет години волонтирав во многу организации и таму 
се стекнав со многу повеќе практични вештини отколку обични теории од 
универзитетската литература (лесни вештини). Се запознав себеси, ги проширив 
видиците, ја зајакнав самодовербата и се заљубив во светот на сосема поинаков 
начин.

Ана Барбара



Јас сум Ана, 21 година, од Софија, Бугарија и 
моментално сум на последната година од моите 

студии по деловна психологија и човечки ресурси. Во 
слободното време сум нова инструктора по зумба, 
подготвувам нови песни и кореографии за мојот прв час. 
Минатата година во септември учествував на 
проектот ‘’Erasmus+ GUIDE’’ кој се однесуваше 
на образложување на успешни стратегии против 
родово насилство. Тоа беше моето второ искуство 
од неформалното образование, бидејќи моето 
прво беше во моите средношколски години, каде 
што отидов во Барселона, Шпанија цел месец 
за да научам различни маркетинг вештини во 
меѓународна средина. Решив да учествувам во овие 
два проекти за да научам нешто ново за себе, да 
научам повеќе приказни за другите луѓе, да развијам 
нови вештини и да го вежбам мојот англиски јазик. 
И двата пати времето минуваше толку брзо, бев тажна 
и не бев подготвена да го напуштам местото и луѓето 
кога требаше. Сакав да поминувам повеќе време со 
нив, да истражувам поубави места и да научам уште 
повеќе нови работи. Двата проекти ми дадоа многу – 
стекнав нови пријатели, научив нови вештини и стекнав 
нови знаења, се чувствувам посигурно и удобно во 
ситуации во кои морам да зборувам на англиски и имам 
поголема самодоверба кога се изразувам пред луѓето. 
Неформалното образование денес е многу драгоцено. 



Корисно е да научите нови работи, но исто така ви 
помага да најдете други луѓе со слични интереси и 
идеи. Можност да се поврзете со нови луѓе, да ги 
споделите вашите приказни со нив и да ги слушнете 
нивните, да разменувате идеи во врска со тоа како да 
ги подобрите различните ситуации, да создадете нови 
пријателства, да научите нешто ново за себе - сето 
тоа и повеќе стои зад неформалното образование 
. Ако сеуште се прашувате дали да пробате или не - 
би ви предложила да го направите тоа, бидејќи тоа е 
навистина инспиративно и е добар, прв чекор за личен 
развој.

  Ана



Јас се викам Блажен Малески, истражувач сум во РЕАКТОР - 
Истражување во акција, независен и непрофитен аналитички 

центар со седиште во Скопје, Северна Македонија, и тоа го работам во 
последните 8 години. Истражувам прашања кои се поврзани меѓусебно 
како што се невработеноста, социјалниот капитал на младите луѓе и 
граѓанското учество на младите луѓе воопшто.
 
Од 2017 до 2019 година бев претседател на Националниот младински 
совет на Северна Македонија.
 
Моето вклучување во активностите на НФУ (Неформално учење) 
започна во 2015 година кога учествував на моето ЕВС во Потсдам, 
Германија, во организацијата Mostar Friedensprojekt. Организацијата 
се занимаваше со млади луѓе - бегалци кои се обидат подобро да се 
интегрираат во општеството. Дел од моите задачи беа да организирам 
Еразмус+ активности за да ги вградам во можностите што ги има Европа 
за младите луѓе.
 
Пред да ги завршам студиите на универзитет, избрав да изоставам неколку 
години од моето формално образование. Се обидов да бидам поактивен 
во НФУ, да научам повеќе од луѓето и организациите кои спроведуваа 
такви активности, да запознавам други различни луѓе и да видам што 



тие нудат за младите, особено затоа 
што имаат корисни размени кога 
станува збор за прашањата со кои се 
соочуваат младите низ цела Европа 
и што всушност прават во тие земји.
 
Мислам дека покрај знаењето, 
најмногу би ги истакнал повржаноста 
и луѓето, особено кога бев во 
Потсдам. Ова на некој начин ме 
поттикна да созрејам како личност 
во смисла на разбирање за тоа како 
функционираат различни општества.
 
Мислам дека НФУ ми помогна многу 
во изборот на кариерата, работите 
што ги правам сега и она што сакам 
да го правам во иднина. Тоа ми 
даде идеи, ми даде јасна визија за 
тоа што можам да направам, ми 
даде конекција која ми овозможи 
да разговарам со одредени луѓе и 
всушност да спроведувам одредени 
активности, така што ова искуство 
беше многу важно за мене особено 
како личност , не само за мојата 
кариера, бидејќи ми помогна да 

созрејам.
 
Бидејќи работам во невладиниот 
сектор, напредокот на НФУ се 
препознава во овој сектор и е многу 
важен за градење на искуството на 
луѓето во граѓанското општество, но 
сепак, сметам дека наставниците не 
ја разбираат позитивноста на НФУ и 
неопходноста младите да бидат дел 
од ваквите активности.
 
На млад човек кој никогаш не бил дел 
од организација, кој нема можност да 
патува, да живее сам, да учи нови 
работи надвор од формалниот аспект 
на образованието, би му предложил 
да учествува и да ја искористи  
секоја можност што ќе ја добие, 
без разлика дали тоа е обука или 
ЕВС. Искористете ја секоја можност, 
бидејќи сето тоа е дополнително 
искуство кое ќе го добиете, со тоа си 
додавате дополнителна вредност, а 
исто така се и одлична можност за 
млада личност да напредува.

БЛАЖЕН



Јас се викам Блеон, и можеби не ја започнувам оваа приказна на вистински 
начин, но треба да нагласам дека од кога се сеќавам дека одев на 

училиште,  јас и сите моите пријатели бевме учени на правила. Нас не 
учеа и сè уште не учат математика, физика, хемија, историја, јазици итн, 
кои се или за таленти или идни занимања, предмети кои прават некои од 
учениците да се чувствуваат надмоќни, а другите инфериорни, предмети 
кои не се разбирливи за сите. На училиште нѐ учеа толку многу работи, 
различни равенки, различни граматики, различни закони и не велам дека 
беа бескорисни, но за жал не не’ учеа на нешто поважно како љубов, почит, 
грижа и помош. Денес, постојат различни НФУ активности кои им помагаат 
на учениците да се развиваат ментално, морално, духовно и правилно. 
За мојата возраст, имам толку многу стекнати искуства преку активностите 
на НФУ, и истите ми помогнаа многу да созрејам како подобра личност со 
посветла иднина. Тоа што сум дел од неформални активности ми помогна 
да имам поширок круг на пријатели, поголемо знаење, независност од 
семејството и пријателите, голема гордост и борбена душа. На десет години 
бев дел од еден филм во кој ја имав главната улога, целиот филм беше на 
англиски јазик и ми помогна да имам соништа за мојата иднина и исто така 
ми ја зголеми самодовербата бидејќи самиот лик беше навистина моќен и 
сакан од сите, филмот не беше избран за најдобар поради технички причини, 
но учеството беше важно за мене и навистина вредеше. Отсекогаш сакав да 
ги правам работите онака како што јас сакав, а не како што сакаа другите, 
секако ги слушав советите на моето семејство и професорите, но секогаш 
сакав да размислувам различно од другите, бидејќи доколку го делам истото 
мислење со другите нема да ми дозволи да созрејам. Бев дел од организација 
за правата на децата ширум светот, и моравме да направиме слика која ќе 
ги опише разликите меѓу децата. Како едно од моите многубројни хоби е 
сликањето,  така да навистина направив одлична слика со одлична порака 



за тоа како децата не се третираат исто, туку на некои места се користат за работа, а на други места се 
третираат онака како што треба, играјќи си со играчките и уживајќи во нивните неповторливи години без 
грижи. П.С Ја опишав сликата на англиски бидејќи судијата што одлучуваше за мојата слика беше Англичанец. 
Моите НФУ активности навистина никогаш не престанаа, во тоа време посетував курсеви по англиски јазик 
каде што толку многу се забавував, го подобрував мојот англиски јазик, стекнував пријатели и спомени. Во 
тоа време научив многу работи за кои никогаш не разговаравме на училиште, секој ден отворавме нови теми, 
зборувавме за нашите соништа, идни планови итн. Часовите по пливање беа мојата омилена активност во 
НФУ, почнав да пливам на 9-годишна возраст па се до минатата година, бев дел од различни трки во Косово 
и Албанија, пливањето ми помогна многу за време на пубертетот и ми помогна многу физички да пораснам, 
дури и тоа е индивидуалистички спорт што ми помогна многу да научам техники и стилови од други пливачи. 
Активностите на НФУ се навистина корисни во животот, учење за човечката емпатија што ја научивме низ 
годините, човечката љубов што ја имаме, нерасистичкото срце што го имаме и работите  што ги правиме со почит. 
Волонтерските часови што ги посетував со децата во летната школа ‘’ Дон Бошко’’ минатата година беа исто така 
одлично поминато  време, помагајќи им на децата да соработуваат со другите, 
правејќи ги да победат во различни трки и тоа навистина беше време за паметење. 
Ова искуство ме натера да знам како да се грижам за децата, а моментално 
се грижам за бебињата близнаци на сестра ми. Во суштина, во денешно време 
улогите се сменети, жената буквално може да вози камион ако може, без срам, 
или мажот може без проблем да чува деца, ако тоа е нешто што го сакаш, треба 
да работиш и да се стремиш кон тоа. Грижата кон  нив, додека сестра ми е на 
работа е најубавото време и работата од соништата што може да се има. Од 
неформалните активности научив дека „пријателот кој ќе ви помогне кога ќе 
имате потреба од помош е вистински пријател“, па затоа мојот совет до сите идни 
тинејџери е да работат со страст без разлика дали е волонтерство или платена 
работа, да им помагаат на другите, да се гордејат со себе и да ја искористиш 
секоја шанса што им доаѓа, затоа што живееш само еднаш во животот.

Блеон



Јас сум Бушра Акдоган од Ескишехир / Турција и имам 26 години. Дипломирав на смерот за настава 
по англиски јазик на Универзитетот Докуз Ејлул во 2016 година. Мојата професија е проект менаџер. 

Всушност, мојата приказна за неформално образование е малку неочекувана. Завршив настава по 
англиски јазик, бев назначен како наставник во средно училиште во еден град во источна Турција.  
 
Откако работев две години со формално образование, сфатив дека повеќе не сакам да се занимавам 
со оваа работа затоа што имав чувство дека не се усовршувам во мојата професија и во мојата лична 
кариера. Затоа решив да се откажам. Бев невработен и барав можности да се тестирам во различни, 
тешки полиња и така открив за Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) од Еразмус+, што ми придонесе 
да можам да работам како волонтер во Романија и да работам во училиште со деца со посебни потреби. 
 
На почетокот, како поранешен наставник ми беше малку тешко да се прилагодам од формално образование на 
неформално, но потоа научив како да применам нешто ефективно на децата преку неформални активности. 
 



На крајот од мојот ЕВС научив како да пишувам Еразмус+ младински размени и обуки. Тоа ми даде 
шанса да подготвам уште повеќе неформални активности на различни теми за млади и возрасни, 
бидејќи проектните активности во рамките на Еразмус+ е подобро да се прават со неформални 
активности. Благодарение на мојата доброволна волја, имав шанса да се приклучам на многу размени 
и обуки каде што можам да научам за многу повеќе активности кои можат да се спроведат неформално. 
Кога го завршив мојот проект, добив понуда за работа од здружението во кое бев волонтер 
да работам со нив како проект менаџер! Сега работам во организација во Ресита, Романија. 
Го споменувам токму оваа патување за да им покажам на луѓето дека ако сакаме да направиме промена, 
нашиот живот е во наши раце. Ако не ризикуваме, ниту можеме 
ние да се подобриме ниту општеството во кое живееме. Мораме 
да признаеме дека животот е полн со изненадувања и неочекувани 
работи само ако знаете како да го направите чекорот. Затоа, 
би им предложил на младите да бидат волонтери преку ЕВС, 
да се приклучат на младински размени и обуки каде сите 
активности се прават преку неформални активности, да учат 
преку работење и лично искуство. Затоа што тоа е најдобриот 
начин да научите нешто е кога го правите тоа и ова е најголемата 
можност што неформалното образование ја дава некому. 
Би сакал да ја завршам мојата приказна со цитат од еден многу 
убав филм „Животот е како кутија чоколадо, никогаш не знаеш што 
ќе добиеш“

Бушра



Здраво, јас сум Деси, шеснаесетгодишна средношколка од Плевен, Бугарија. Имам многубројни 
хоби, од кои некои се танцување, цртање, лингвистика, изработка на накит и многу други. 

Со текот на годините учествував во многу неформални едукативни активности, од кои 
на многу продолжувам да одам. Моментално се занимавам со танцување, дополнителни 
часови по бугарски и математика и курсеви по лингвистика и англиски јазик. Учествувам и 
на онлајн младинска група. Тренирам балет околу 11 години и учествувам како извидник 
скоро 5 години. Кога бев во основно и средно училиште, одев на часови по програмирање,, 
математика и германски јазик и во 5-то одделение посетував група за уметност. 
Повеќето од овие активности ги избраа моите родители, а јас се согласив на нив 
бидејќи бев мал. Меѓутоа, подоцна во животот решив со кои сакам да продолжам и 
се откажав од другите. Секоја активност има свои придонеси од учество. На пример, 
активностите како балетски танци и извидници беа под силно влијание на моите пријатели 
и браќа, а некои активности беа „задолжителни“ како моите курсеви по англиски јазик. 
Неформалниот тип на образование ми даде многу повеќе од само знаење за предметите 
и активностите што ми се допаѓаат. Поради нив запознав и создадов врски со многу луѓе. 
Некои, како што се Младинската група и мојот извиднички клуб, ме научија на вредни 
вештини за животот и врските и ја зголемија мојата самодоверба. Балетското танцување 
исто така ми помогна да бидам подобар соиграч и да останам смирена кога сум пред публика. 
Неформалното образование не ми помогна многу во изборот на животен пат. Како и 
да е, тоа ми помогна како аспирантен писател, најмногу со тоа што ми пружи различни 
искуства, слични на оние што се обидувам да ги имитирам во моите книги. Згора на тоа, 
понекогаш ми даваат инспирација за нови приказни и книги. Обично се трудев да дадам 
се од себе. Како и да е, поголемиот дел од моето подобрување е главно бавно и стабилно, 
поради што јас и самиот тешко го препознавам, освен ако тоа не го посочи некој друг. 
Од моето искуство, луѓето треба да учествуваат во неформални активности што ги 
интересираат, без разлика дали имаат природна наклонетост кон темата или не, бидејќи 
најголемиот дел од успехот обично се постигнува со напорна работа и посветеност. Секој 
час или курс има што да обезбеди. Можностите се бесконечни! Сепак, никој не треба да се 
чувствува принуден да учествува во нешто што не сака и ако се чувствува дека не може 
да се справи со тоа, подобро е само да престане. Никој не мора да биде добар во сè. 



Како заклучок, верувам дека 
неформалното образование 
е исто толку важно како и 
училиштето, ако не и повеќе. 
Тоа е затоа што се состои од 
активности кои оставаат вечен 
впечаток и знаење на децата и 
тинејџерите и им овозможуваат 
да експериментираат и да 
запознаваат нови луѓе.

Деси



Јас се викам Диела Вала и моментално студирам наука, но ме интересираат различни 
активности кои вклучуваат уметност, претприемништво, моден дизајн итн. Бев дел од различни 

активности, бидејќи отсекогаш уживав да истражувам повеќе визии за себе и за моите интереси. 
Неформалното образование е одлична можност што треба да ја доживее секој студент, не само во мојата земја, 
туку и насекаде низ светот. Различните искуства кои не опкружуваат секој ден и идеите што се искажуваат 
кои не следат секој ден, има голема разлика помеѓу нив, тие се дел од неформалното образование кое е важно 
како и образованието само по себе. НФУ обезбедува знаење и допира до различни теми кои се важни во нашиот 
секојдневен живот, како што се: човекови права, социјализација, теми од културата итн. НФО со години ми 
помогна да развијам сопствено критичко размислување и јасно да се изразувам. Исто така, ми помогна да стекнам 
знаења за области за кои можеби никогаш не сум слушнал и да ги подобрам моите комуникациски вештини. 
Тоа е огледало што ја покажува вашата вистинска личност и ги подобрува аспектите за кои немате доверба. Во 
основа, неформалните активности се научени лекции или теории кои можете да ги користите во практичност. Како 
дел од огромен проект во Косово, учествував во многу активности вклучувајќи: помагање на социјалните мрежи 

преку промовирање на нашиот клуб, 
помагање при планирање и логистика 
на младите, програма за размена 
со младите во Финска, чија тема 
беше „Услужно учење и младинско 
претприемништво“, во која групата 
посети организации и поединци кои 
преземаат иницијативи во Косово 
и заеднички споделуваа искуства, 
а јас бев дел и од состаноците на 
нашата нова програма ‘’Change-
maker SKILLS’’ финансирана од 
Амбасадата на САД во Косово. 
Иако така таму пронајдов 
многу можности, работев со 
раководството на создавање 
на нов клуб во кој темата ќе 



биде „Уметност и општество“. Додека бев дел од активностите за неформално учење, ги проширив моите хоризонти на 
размислување и гледање јасна визија за себе. Сум помогнал со социјалните мрежи споделувајќи ги моите уметнички интереси, 
но секогаш сум се трудел да учам од моите ментори и колективно да создадам нешто убаво за младите што не опкружуваат. 
Не се работи за местата на кои ги одржувавме нашите состаноци, туку за луѓето со кои имав можност да се сретнам и да ги 
споделам моите идеи, за да можеме да понудиме можности за младите во Косово. Позитивната промена која неформалното 
образование ја претставува дури и денес среќата со која сум исполнета помагајќи ѝ на заедницата во која живеам. Несомнено нема 
ништо поубаво од тоа да гледаш дека луѓето имаат исти аспирации како твоите, веруваат во тебе и промената што сакаш да ја 
дадеш за подобра иднина. Понатаму, како сликар сум учествувала на локални и меѓународни изложби и уметнички работилници . 
Споделувањето на моето искуство од сликарството  и секогаш подготвеноста да 
научам нешто ново се двете главни причини поради кои се фокусирав на НФУ. 
Најдобриот дел од НФУ е да имате шанса да останете во чекор со него дури и на онлајн платформите. Оваа 
година бев дел од вебинари и работилници одржани од организации како што е DVOTIO во кои имав можност 
да се претставам како моден илустратор и да се вклучам како волонтер во нивната работа. Пристапноста 
за секого е уште една голема придобивка што можете да ја добиете од активностите што ги нуди НФУ. 
Не се работи за тоа да им кажете на луѓето дека сте учествувале во нешто, туку главно е да ги предизвикате вашите 
способности и да ги ставите овие ваши способности во активности во реалниот живот. Слушам секојдневно луѓе како се 
жалат на загадениот воздух или на околината покриена со ѓубре, а во спротивност никој од нив не работи волонтерска 
активност или не е дел од било какви бесплатни настани понудени од невладини организации од нашата земја. 
Проектите или активностите како овие обично се состојат од активизам, како движење со кое секој треба да биде 
предизвикан. На една од работилниците наречена „Секојдневниот живот на младите Косовци“ одржана од КЕТНЕТ, видов 
различни перспективи на луѓе кои ме погодија од негативни и позитивни страни, но за разлика од нив ги собравме нашите 
приказни со конечно светлите страни кои и денес остануваат запаметени во мојата глава и секогаш ќе останат таму. 
Од секоја активност од која ќе бидете дел нема да направи голема промена во вашиот живот, но 
сеќавањата и научените лекции ќе направат. Дури и Микеланџело на 87 години рече: „Сè уште учам“. 
Ако во училиште знаеме и научивме се, животот нема да биде проблем за кој ќе ви треба решение. 
Тоа нема да биде патот по кој треба да патувате за да можете да го пронајдете својот пат. НФУ вклучува еден куп придобивки што 
не можам да ги избројам, бидејќи има многу предности што ги добивате од него. Поради оваа причина и за многу неспомнати, ги 
охрабрувам сите да го пополнат своето патување со нови предизвици и да го искусат она што НФУ го нуди секојдневно.

 Диела



Моето име е Диелза, а студирав 
инженерство на УБТ (Универзитет 

за бизнис и технологија), а јас сум 
јуниор развивач на софтвер во 
ОПК (Отворени Податоци Косово). 
 
Јас отсекогаш сум сакала да научам 
нови работи од она што се презентира 
на училиште или на универзитет... 
Така, ова ме натера да излезам од таа 
утешна зона и да станам дел од толку 
многу обуки и курсеви кои не само што 
ме натераа учам нови работи, но и ме 
натера да создавам нови пријателства 
и ја подобрив мојата интеракција со 
другите, и многу ми е драго поради тоа. 
 
Неформалното образование го 
гледам како „повеќе искуство“, а 
најчесто искуствата даваат нови 
шанси. Во март 2020 година, бев 
дел од обуката наречена Techsti-
tution, спроведена од Отворени 
Податоци Косово, и таа обука ми даде 
шанса да станам најновиот помлад 
развивач на софтвер во тимот на ОПК. 
 
Но, освен оние обуки кои беа дел од моите студии, кои навистина ми го 
зголемија знаењето и ми даваа подобри искуства, бев дел и од многу други 
обуки и волонтерски активности, кои ме натераа да се чувствувам задоволна 



од начинот на кој размислуваат и  живеат другите, како и разликите што постоеја меѓу мене и нив. 
 
Сум била дел од проекти од различни области, како на пример во изготвување на предлог-проекти, комуникација 
со медиумите и јавноста, семинар за илегална миграција, летни школи, различни обуки, семинари и конференции 
со мултикултурна димензија. -И ако сте љубопитни да знаете зошто токму овие разновидни  активности; Избрав 
да бидам дел од сите овие активности бидејќи сè повеќе секогаш кога учествував во вакви активности развивав 
мултидисциплинарно знаење и учев повеќе за животот - овие две работи кои сега ги сметам за најважни! 
 
Додека формалното образование претежно се фокусира на учењето за знаење, каде што практикувањето на 
вештините се изведува помалку, неформалното образование го гледам како фокусирање повеќе на практиката, а 
за мене како и за многу други луѓе, работите што ги практикуваме одземаат повеќе време за да бидат заборавени. 
Всушност, НФУ е повеќе од само вежбање, вие ги тренирате вашите перформанси, соработувате со другите 
и запознавате нови хоризонти кои инаку никогаш не би ги знаеле. Дури понекогаш ја добивате таа посебна 
врска со другите учесници, и таа посебна енергија што прави потешко да се збогувате и да се вратите дома. 
 
Едно треба да нагласам дека неформалното образование кај нас не е еден од приоритетите на нашето општество 
и не ни се даваат многу можности, повторно ги повикувам сите кои се оптимисти за животот и иднината да ја најдат 
можноста да се вклучат во неформално учење како и јас. Почнав со тешкотија и сега не можам да го замислам животот 
без да бидам дел од неформални активности. Диелза



Јас сум студент на 3-та година за бизнис на Техничкиот универзитет Јилдиз. Работам како практикант 
во Корбиз. Исто така, јас сум член на Aiesec и Peryön. Покрај сето ова, играм тенис и се обидувам 

да одам на прошетка во слободното време. Ова ми помага да останам фокусиран и мотивиран. 
Минатиот јануари отидов во Украина преку Aiesec за да им предавам англиски на децата. Останав во семејство-домаќин 
и мојот опис на работата беше предавање англиски јазик на децата на моето семејство домаќин. Таму останав шест 
недели. Навистина ми изгледаше дека е кратко време, но уште од првата недела се чувствував како да сум дома. Моето 
семејство домаќин никогаш не ме чувствуваше како да не припаѓам таму. Избрав да одам на овој проект со Aiesec поради 
три причини. Првата од нив беше дека никогаш порано не сум бил во странство, така што ова ќе биде мое прво искуство. 
Втората причина беше излегувањето од мојата комфорна зона. Пред овој проект, не се обидував да се чувствувам 

непријатно. Не направив ништо за мојот 
иден живот. Требаше да излезам од мојата 
комфорна зона што е можно поскоро. И мојата 
последна причина беше да станам светски 
граѓанин. Гледаме многу вести за други земји 
на социјалните медиуми или страниците со 
вести. А за некои од нас да се стане светски 
граѓанин значи да се покаже интерес за 
светските проблеми и да се расправа за тие 
проблеми со нашите пријатели, семејството. 
Но, за мене да станам светски граѓанин значи 
да имам пријатели од друга земја, од друг 
континент, од далечниот крај на светот... И да 
можам да  расправам  кога ќе се појави проблем 
во нивната земја, да раазговарам со некој 
кој е роден таму и израснал со таа култура. 
Кога им предавав англиски на деца, бев 
сосема сам таму и морав сам да го планирам, 
организирам и контролирам процесот. Ова 
беше премногу тешко на почетокот, но откако 
почнав да предавам и да ги запознавам 
децата, сè стана многу полесно. Бевме дома 



кога учевме англиски, па децата многу лесно го губат вниманието. 
Како решение за тоа почнавме да гледаме видеа со англиска 
граматика, англиски филмови со украински преводи и играње многу 
различни игри со деца. Овој процес ме научи како да управувам со 
проблемите кога сум сама и да продолжам да одам дури и ако е 
премногу тешко. Мојата цел беше многу поголема од развивањето 
на моите лидерски способности. Исто така научив како да станам 
светски граѓанин. Стекнав многу пријатели од Јужна Кореја до 
Индонезија. Запознав различни култури и како оваа културна работа 
влијаеше на животот на луѓето, како луѓето можат да бидат толку 
многу различни дури и ако живеат во ист универзум. Отидов сам 
во странска земја во која никогаш не сум била. Никогаш претходно 
немав искуство во наставата, но отидов таму да предавам англиски 
на јазик што децата не можат да го разберат или зборуваат. Научив 
да управувам со стресот и ризикот. Научив да контролирам сè 
и да продолжам додека ги кријам чувствата за тоа што ако не 
можам да го направам тоа на совршен начин. Станав подобар во 
комуникацијата. Зборував со многу нови луѓе во странска средина 
на странски јазик. Научив да кажам да на сите нови можности. 
И сега можам да кажам дека мило ми е што го правам тоа. 
На почетокот се чувствувам како да не ги правам работите како 
што треба. Ова искуство нема да ме научи толку многу, нема 
да ги учам децата англиски јазик. Но, одкако продолжував, сè 
стануваше подобро и се чувствував како да правам навистина 
големи работи за да допрам до животите на тие деца. 
Мојот проект ми помогна да излезам од мојата комфорна зона и да 
учам со вежбање. Како глобално неформално учење научив дека 
можеме да направиме промена и можеме да започнеме со тоа 
што ќе бидеме грижлива личност, светски граѓанин... Создавањето 
грижливо општество е во наши раце.

Еце



Јас се викам Ељса, 22 години и сум студент во трета година на Факултетот за електротехника 
и компјутерски науки, отсек компјутерско инженерство на Универзитетот во Приштина. Сакам 

да работам на моето поле, но сакам и да испробувам нови работи. И покрај тоа што сум студент, 
отсекогаш се туркав себеси да учам нови работи на различни начини. Сакам музика, спорт, 
танцување, готвење, дизајн, патување, запознавање нови луѓе и имам толку многу хоби, па 
отсекогаш мислев зошто да не правам нешто што ми се допаѓа, како на пример учење нови работи 
на начин кој ги вклучува и моите хоби. Тоа е всушност онаа што НФУ ми го даде, односно целосно 
ново искуство во работите што ми се допаѓаат, нова гледна точка на работите што ги научив и нова 
гледна точка за себе. И јас сум благодарен за тоа бидејќи го зголемив моето знаење и работев 
на моите несигурности за да се извлечам од таа комфорна зона правејќи нешто што го сакам. 
Излегувањето од вашата конфорна зона е најдобриот начин да откриете и развиете повеќе за вас, а она 
што треба да го направите е да не се плашите да се предизвикувате себеси. Тешко е да се допре и да 

се најдат млади луѓе заинтересирани 
за дополнително образование, 
бидејќи тие веќе учат во училиштата 
и на факултет. Нивното формално 
учење им е доволно, а сè друго е 
многу досадно, но со неформалното 
образование сè се менува и станува 
предизвикувачко, возбудливо и 
забавно - нешто што им се допаѓа на 
младите, да се забавуваат, активно 
да учествуваат и да имаат корист 
од тоа. Се разбира, формалното 
образование е важно и исто така е 
основа на нашето животно знаење, 
но верувам дека предизвиците, 
патувањата и запознавањето на нови 
култури, запознавањето на нови луѓе, 
креативните проекти и сите вакви 



форми на НФУ се оние кои ни помагаат во тоа да откриеме повеќе за тоа кои сме и во исто време да му го покажеме тоа на светот. 
Од целата моја работа преку учество и волонтирање во младински активности (моето искуство стекнато преку 
обуки со различни групи со млади луѓе, маргинализирани млади луѓе, наставници, даватели на здравствени 
услуги и други чинители во социјалната област; исто така моето работно искуство во националните и 
меѓународните институции и организации во спроведување на истражувања, искуство во различни проекти за 
компромис, миграција, различни обуки и конференции со мултикултурна димензија), најдобри искуства беа 
оние додека патуваме и запознаваме нови луѓе и имајќи идеја за нивниот начин на размислување за работите 
што ги учиме секојдневно и како ги користат. Можеш да видиш начин на размислување различен од оној на кој 
сте навикнати да го гледате, исто така да можеш да учиш од некого и да можеш некому да му дадеш можност 
да научи нешто од тебе  кое е најдоброто чувство и најдобриот начин да го видиш светот од друга гледна точка. 
Исто така, за да дадеме друга перспектива за НФУ 
и да ја откриеме повеќе со цел да ги поттикнеме 
младите да се предизвикуваат себеси во овие 
форми на образование, можеме да ја споредиме 
НФУ со шарена детска ветерница, како онаа што 
ја игравме кога бевме деца. Како што шарените 
делови на ветерницата се поврзани еден со друг 
и почнуваат да се движат и да произведуваат звук 
и енергија благодарение на нашето дување, така 
неформалното образование поврзува различни 
млади луѓе, полни со енергија и свежина на 
нивната возраст, кои постигнуваат големи 
достигнувања со поддршка од тренер/тутор. 
Затоа, мојот совет е излезете, предизвикајте се 
со поврзување со другите за да можете да го 
видите тоа шарено виножито.

ЕЉСА



Јас се викам Ева, а јас сум 20-годишна студентка на Факултетот за безбедност 
и криминалистика. Доаѓам од мало гратче во Бела Краина, но можевте да ме 

најдете низ целиот свет. Сакам разни спортови, по можност боречки вештини, а 
во минатото бев и словенечки репрезентативец во џу џицу, а усти така играм и 
тенис. Би можела да кажам дека сакам се што е малку поинаку и затоа сакам 
да патувам, да запознавам различни јазици, култури, луѓе и кујни – и тоа е 
причината зошто мислам дека неформалното образование (НФО) е важно. 
Се разбира, формалното образование е од клучно значење и исто така е основа 
за НФО, но верувам дека искуствата, патувањата, комуникацијата со луѓе, 
креативните проекти, дискусиите и другите форми на НФО се оние кои ни даваат 
можност да стекнеме знаење од тоа “ училиште“ , а во исто време да му покажеме 
на светот кои сме навистина. НФО не ни дава само поинаков поглед на светот, 
ширината, компетенциите што ги стекнуваме; но ни дава нешто за што стануваме 
свесни кога ќе погледнеме наназад - спомени, искуства и социјална мрежа. Нешто 
што останува засекогаш и што не можеме да го добиеме преку обична теорија! 
Го научив ова со едноставно испробување на различни форми на НФО: ја водев 
Студентската организација на Гимназија Ново место и таму бев одговорна 
за скоро 30 проекти, присуствував на ‘’Живата библиотека’’, во проектот со 

Гимназија Карловац заедно водев самостојна - работилница за одбрана и конечно отпатував во Португалија на 
младинска размена и во Данска за да присуствувам на проектот одблизу. Ако ме прашате зошто сакав да бидам дел 
од секој од овие проекти, би одговорила: Не затоа што сакам само ред повеќе во моето CV, туку затоа што секој од 
нив сега е дел од мене и затоа што целото мое искуство, обука и образованието ме доведе до она што сум денес. 
За сите оние од вас кои не знаат дали би се обиделе или се плашите од нешто, ако одолговлекувате и 
се двоумите, дозволете ми да го кажам ова: Ако се движите, ќе се случат оние прекрасни работи за кои 
сонувате; можеби дури и оние помалку прекрасните, а сепак ќе се случат затоа што ќе се движите. Ако 
останете на место, само ќе се влошат работите. Ќе се заглавите во едно место и ништо нема да се случува. 
Ќе научите многу работи кои ќе бидат важни; кога стоите пред просторија полна со студенти и нема да се плашите 
да зборувате; кога ќе ја печете најдобрата данска торта дома; кога ќе добиете божиќна честитка од австриски 
пријатели; кога пишувате барање за (студентска) работа и наведувате дека го поседувате сертификатот што го бара 
работодавачот; или кога ќе разговарате на кафе со пријател за сите авантури што се случиле; накратко, кога ќе 



погледнете наназад и ќе си речете „Фала му на Бога“, тогаш 
ќе знаете дека сите овие проекти не биле залудни. Ти дадоа 
нешто што училишните белешки никогаш нема да можат да 
ти го дадат. Можеби звучи малку поетско, но сепак - ќе остават 
трага во форма на приказни, ќе ви го претстават животот - 
оној непишан што никогаш нема да можете да го прочитате 
во енциклопедија или друга литература, но ќе има значење 
затоа што ќе биде полн со неверојатни приказни, спомени, 
знаења и ќе биде напишана од најдобриот автор - вас самите. 
Не би сакала да ви кажам кои проекти, обуки се најдобри 
и кои да изберете. Ако најдете (или не) соодветен проект, 
обидете се. Сè што правите ви дава нешто - дури и ако 
тоа е лошо искуство. Па што?! Сите го имаме тоа искуство 

понекогаш  и на тој начин ќе почнете да го 
цените она што го сакате да ви се допаѓа. 
Бев и сè уште сум дел од неформалното 
образование бидејќи проектите ми даваат 
динамика. Ова сум јас. Решив да учам на секој 
чекор и дека ќе бидам дел од секој чекор во 
мојот живот. Форест Гамп рече дека животот е 
како кутија чоколади. Никогаш не знаеш што 
ќе добиеш. Слично е и со проектите, никогаш 
не знаеш што ќе ти донесат, влегуваш во 
непознатото, а сепак си престанал да пробуваш 
чоколади. Прво пробавте и дури потоа кажете: 
„Навистина беше добро“.

ЕВА



ЕРАЗМУС ПЛУС НЕ Е ПРОГРАМА, ТОА Е СЕМЕЈСТВО КОЕ ГО ПРАВИ СВЕТОТ ПОДОБРО МЕСТО

          Животот е авантура

Кога заминав на мојот прв проект, бев во еден од 
најлошите периоди од мојот живот. Во тој момент 

не ни знаев што да очекувам, само знаев дека сите 
работи ќе вредат за да бидат подобри од мене. 
Никогаш порано не сум патувал и апсолутно не можев да се грижам 
за себе, но длабоко во себе го чувствував тој корен кој често 
останува скриен или потонат во земјата, но кој расте длабоко во 
тебе и се обидува да каже: “A’ bello hai finito de piangerte adosso? - 
Ајде човеку кога ќе престанеш да плачеш за сопствените грешки? 
Излезете од својата конфорна зона и станете тоа што сте“. 
Од првиот ден од мојот краткорочен ЕВС во Хрватска, одлично 
се забавував! Тоа е како кога живеете со години во кошмар 
во кој се чувствувате затворени, но одеднаш ќе откриете 
светлина што е направена од истата супстанција како вас. 
Живеевме во хостел во предградието на Загреб, главниот 
град. Секоја вечер се сеќавам дека доаѓаа луѓе од целиот 
свет и ме збогатуваа и ме разнежнуваа со нова култура, или 
можеби со она што создава повеќе вредност и рамнотежа 
во нас: различноста. За жал, тоа не беше одличен 
проект на професионално ниво, но во животот важните 
работи не ги учиш со парче хартија, ги учиш живеејќи. 
Научив да се отпуштам и да живеам интензивно секој ден 
опкружен со луѓе кои ме сакаат... толку многу, што мислам 
дека за 2 месеци го научив она што го заборавив за 20 години. 



Научив да бидам еко-одржлив и дека секој мал гест е важен за да ни помогне нам и на планетата. 
Сфатив и дека не треба да се плашиш да се фрлиш во животот, и како што ми рече една мудра жена 
пред неколку дена, stacce* – научи да се справуваш, не плаши се. Затоа што и животот да ти удри 
шлаканица, денес се уште сме тука, и сеуште имаме моќ да се насмееме и да ги промениме работите. 
Откако се вратив дома, се воздржав околу еден месец, а потоа заминав на младинска размена, во земја 
каде што никогаш не мислев дека ќе одам, Тунис. Тоа не беше обична културна размена, тоа беше  Културна 
размена во права смисла. Конечно разбрав каква е навистина програмата Еразмус плус (проектот овојпат 
беше добро организиран) и конечно успеав да се извлечам од мојата несигурност и без страв да се изложам 
на јавноста. Се сеќавам дека повеќе не бев срамежлив и дека продолжив да разговарам со толку многу 
луѓе. „Подоцна на презентацијата зборуваш дека си најхрабриот! а јас застанав така и си мислев „Дали 
ти тоа ми зборуваш на мене?“ Не можев да верувам дека постои верзија на Филипо која не е срамежлива 
и незгодна, и бев толку среќна што оттогаш не сакав да престанам да патувам и да се откривам себеси. 
Фридрих Ниче во „ Thus Zarathustra spoke” “( Така зборуваше Заратустра)“ рече: „Духот има 
три метаморфози, од камила до лав и од лав до бебе“. Во тој момент конечно успеав да се 
ослободам од мојата камила; а од мојата кожа почна да излегува цврсто крзно со гривата. 
Така, направив уште 6 младински размени во Македонија, Словачка, Шпанија и 
Италија. Откако научив многу и поминав навистина одлично, дојдов до откритие! 
Големо откритие, како Архангел Гаврил да слегол на Земјата за да ми пренесе нешто. 
Отсекогаш ја презирав Италија, бидејќи местото каде што се родив никогаш не ми даваше никакво 
задоволство. Но, додека патував и запознав луѓе од други места во мојата земја, конечно сфатив 
дека не постои само една Италија, и дека убавината на мојата земја е всушност: фактот што е 
толку различна и разновидна што ве турка да го откриете  тоа со што ќе станете подобра личност. 
За 20 години не направив ништо друго освен да се каам за себе и да следам некои апсурдни 
правила кои треба да не направат цивилизирани луѓе, а во реалноста тие нè робуваат. Не ја 
искористив ни можноста да уживам во фактот дека сум Италијанец и имам среќа што сум граѓанин 
на толку убава земја. Повторно заминав од дома и отидов да живеам во Рим околу една година. 
По долго време поминато помеѓу патување и лудило, се вратив дома на некое време. Потоа започна 
карантинот. Мислиме дека лошите времиња треба да се избегнуваат затоа што нè повредуваат.  
*италијанска изрека.



 
Веројатно кој и да го рече ова не беше 
доволно надвор од рамката за да го сфати 
идиотизмот за кој зборуваше. Мислам 
дека она што се случува е неизбежно и 
дека што и да се случи лошо може да биде 
само можност да се застане уште посилно. 
Пандемијата ми даде шанса да размислувам 
и подобро да разберам што сакав да правам 
во животот, па летото го најдов овој проект на 
ESC во Солун. Јас сум добар во пишување 
и отсекогаш сум сакал и сè уште сакам да ја 
претворам мојата уметност во работа. Така 
без размислување ни двапати се приклучив 
и заминав за Грција. Навистина сум среќен 
со тоа што го работам и задоволна сум што 
сум дел од ова големо семејство како што  е 
програмата Еразмус плус. Мислам дека тоа не 
е само програма. Мислам дека тоа е средство 
да им се помогне на илјадници млади луѓе да 
успеат во животот, летајќи високо над небото. 



Покрај тоа што сум волонтер, посетувам 
курс за управување со проекти и се 
надевам дека откако ќе го завршам ова, со 
тоа искуство ќе можам да најдам работа 
во младинската област, за непрофитно 
здружение. Ова не е само програма 
за млади, туку е начин на живот кој 
секојдневно не турка да се подобруваме 
за подобра иднина!

ФИЛИПО



Јас се викам Фиона Динолари, 22. Дипломирав психологија и моментално студирам клиничка 
психологија на Универзитетот во Тирана како соработник во Фондацијата Конрад Аденауер во 

Албанија. Од својата 15-та година сум волонтер во разни организации и сега се уште сум среќен 
што сум дел од ова поле, како волонтер или вработен. Моментално работам за Save the Chil-
dren во Албанија, како и за друга организација наречена Durresi Aktiv. Мојата најважна работа и 
достигнување во 2020 година беше да бидам еден од двајцата младински делегати на Албанија 
во ОН, што доведе и до мое учество во Младинскиот советодавен совет на ОН во мојата земја. 
Со оглед на фактот дека долго време сум дел од разни невладини организации, не можам да 
се сетам колку ги имаше, но дефинитивно можам да кажам кои беа тие што оставија свој белег 
на мене. Прво беа семинарите и обуките со Save the Children во Драч и Тирана, кои доведоа 
до моето неверојатно искуство со Летната школа 2017 во Осло, Норвешка. Потоа следеа многу 
други слични активности во Албанија, но никогаш нема да го заборавам моето искуство во 
Збоиска, Полска, со Еразмус + на тема „Зголемете ги вашите животни вештини“ и програмата 
MIRAI во Јапонија, во 2019 година за која можам да кажам дека тие буквално ми го промени 
животот! Започна со желбата за патување и запознавање нови пријатели. Ги постигнав и двете 
но, кога учествував, дојдов до други откритија кои ме натераа уште повеќе да 
бидам желна да бидам дел од овие активности. Сега сум нестрплива да учам не 
само за нови теми, туку и за други култури, различни перспективи и гледишта. 
Покрај демократијата, детските и човековите права, уметноста, политичките/социјалните 
прашања, еколошките правила и недостатоци и уште илјада работи јас можам 
многу да истакнам! Станав поотворена, поактивна, сочувствителна, весела и исто така грижлива. 
Во исто време, се прифатив себеси таква каква што бев и почнав да размислувам на многу 
помалку себичен начин од порано. Сега не размислувам само за мојот успех; Верувам дека секоја 
моја акција е поврзана и со мојата заедница и секогаш барам начини да им помогнам на младите 
да го достигнат својот потенцијал.
Станав подобра во работата со тимови! Верувам дека ова е еден од моите најголеми успеси, 
дури и во начинот на работа. Сега го сменив фокусот на мојот тренинг; сега не сум само човек кој 
сака да работи како советник! Најмногу сум посветена на креирање на нова социјална политика 
која сега би помогнала не само за проблемите со менталното здравје, туку и пошироко. Многу 
помагам со темите што ги работам секојдневно; правата на децата, еколошките прашања, па 



дури и мултилатерализмот! Сè што научив беше важно и најдобриот дел беше што се забавував додека го учев 
сето тоа!
Отсекогаш верував дека образовниот систем, каде и да е, не успева да им помогне на луѓето сами да го достигнат 
својот целосен потенцијал. Диплома за средно образование, факултет и сл. се задолжителни за општеството 
во кое живееме денес, но се уште не се доволни. Она што го учите преку неформалното образование е како 
волшебна алатка, која ви дозволува да ја користите како што сакате! Може да помогне во одредена професија, 
можеби во промена на таа професија, во подобро поврзување со луѓето, а исто така и во подобро поврзување 
со самите себе. Мојата професија е да бидам психолог, но тоа не ме спречи на 22 години да бидам млад 
дипломат, активист за човекови права и животна средина, писател, тренер, а исто така и многу забавна личност 
за дружење! Се дружам не само со колегите студенти, туку и со наставниците, не само со моите колеги, туку и со 
моите работодавци. Мислам дека тоа кажува се. Пробајте 
сè, но што е најважно, пробајте го Еразмус +! Ако не, тогаш 
никогаш не можам навистина да објаснам зошто е толку 
шарено да се објасни! Нема да зборувам повеќе на оваа 
тема...
Младинските размени ми ги наполнија батериите; сега знам 
што да правам. Ако другите луѓе од моја страна искусат 
нешто како Еразмус плус, сигурно знам дека и тие ќе го 
најдат својот пат, дури и начинот да ја направат Албанија 
подобро место за живеење. Ако се потпреме на нашите 
сили на меѓународно учење, тогаш ќе можеме да создадеме 
меѓународна држава со просперитет.
Младинските размени ми ги наполнија батериите; сега знам 
што да правам. Ако другите луѓе од моја страна искусат 
нешто како Еразмус плус, сигурно знам дека и тие ќе го 
најдат својот пат, дури и начинот да ја направат Албанија 
подобро место за живеење. Ако се потпреме на нашите 
сили на меѓународно учење, тогаш ќе можеме да создадеме 
меѓународна држава со просперитет.

ФИОНА



Јас се викам Фрања и потекнувам од мал словенечки град. Верувам 
дека образованието е најголемиот фактор што придонесува да го 

направиме нашиот свет и нашето општество подобро место за секого. 
Меѓутоа, за да се постигне тоа, секој треба да има пристап до ист 
квалитет на образование, а тоа вклучува и други можности за учење 
– не само училишта, туку сите можности кои нè тераат да учиме и да 
се развиваме како личност. Во изминатите три години учествував во 
6 Еразмус+ младински размени и еден проект Еразмус+ Младинска 
мобилност (обука). Бев лидер на групата во 2 младински размени. Кога 
се пријавив за мојата прва младинска размена, не бев запознаен со овој 
дел од Еразмус. Изгледаше како добра можност, бидејќи ќе патувам, 
ќе запознавам други млади луѓе со истомисленици и ќе научиме и ќе 
разговараме за тема за која сум страствен. Меѓутоа, кога стигнав таму 
ги доживеав сите тие работи и многу повеќе. И откако се вратив, решив 
дека сакам да одам на повеќе проекти и да научам повеќе работи на 
овој начин. Активностите кои се дел од неформалното образование 
им помагаат на учесниците да ги подобрат вештините што ќе им бидат 
потребни подоцна во животот. Секој може да има корист од учеството 
во дебати; тие нè учат да го кажеме нашето мислење, исто како што 
нè учат да бидеме трпеливи и да слушаме. Презентациите и јавното 
говорење се добри за оние од нас кои порано избегнувавме јавно 
говорење поради страв. Размислувањето и тимската работа се корисни 
без разлика по кој пат во кариерата ќе одиме. Играњето улоги не нè 
учи само на актерски вештини, туку и на емпатија. Активностите за 
неформално учење, исто така, промовираат креативност, решавање 
проблеми и комуникација со луѓе, понекогаш на различни јазици. Преку 
овие активности на неформално учење, го надминав стравот од јавно говорење. Научив дека навистина уживам во 
дебатите и споделувањето мислења со другите луѓе. Научив организациски вештини и се запознав со различни видови 
работилници кои сега можам да ги користам во други проекти. Запознав луѓе од различни земји и различно потекло 
и научив за нивните култури. Сега можам да кажам дека имам пријатели низ целиот свет кои сакам да ги посетам и 



повторно да се сретнам со нив. И што е најважно, сфатив дека ова е нешто што 
сакам да го правам целиот живот. Сакам да имам поголема улога во вакви проекти. 
Сакам да бидам мост што ги поврзува луѓето со можности. Сакам да им овозможам 
на луѓето кои се  со отворен ум, амбициозни и 
поседуваат отворени можности да се изразат. 
Сепак, мислам дека сè уште има простор за 
подобрување на полето на неформалното учење. 
Главно треба да се препознае и цени повеќе. 
Сметам дека има многу луѓе кои не знаат за тоа 
или не го ценат доволно, што е штета, бидејќи 
тоа може да биде пресудниот фактор што не 
разликува од другите кандидати кога аплицираме 
за работа, универзитет или било кои други 
можности во нашите животи. Како заклучок, би 
сакал да ја истакнам важноста на неформалното 
учење и програмата Еразмус+, бидејќи таа 
е онаа со која најмногу сум запознаен. Би ги 
замолил сите што имаат шанса,  да учествуваат 
во младински размени или да искористат слични 
вакви можности. Неодамна, додека обрнував 
внимание на она што се случува во САД и светот, 
сфатив колку сме среќни: имаме влада (ЕУ) која 
ги охрабрува, па дури и финансира можностите за 
младите да учат и да разговараат за проблемите 
што ги има нашето општество и проблеми со 
кои се соочуваат, наместо да го обесхрабруваат 
нивното вклучување нарекувајќи ги „деца“ или 
„хулигани“. Треба да го негуваме ова знаење и да 
ги користиме овие можности – за наше добро и за 
доброто на нашето општество.

ФРАЊА



Јас се викам Џовани Биску, работам како хонорарен веб дизајнер. Се занимавам со 
креирање веб-страници, особено во областа на туризмот за хотели, ноќевање со појадок и 

туристички агенции, иако, особено неодамна, не е невообичаено да креирам различни типови 
веб-страници за други сектори, како што се е: трговија 
за локални бизниси кои сакаат да се дигитализираат, 
или веб-страници за фондации или здруженија. 
Во моето минато бев вклучен во различни видови 
активности поврзани со неформалното образование, 
од курсеви за обука до Еразмус за млади претприемачи. 
Секоја од овие активности остави нешто во мене што се 
обидов да го надградам во мојот работен век. Избрав 
да учествувам во нив бидејќи откако присуствував во 
невладините организации, сфатив дека Европската 
Унија со своите програми навистина може да ми 
помогне да развијам некои искуства и вештини кои 
тешко се развиваат во сегашниот свет на работа, кој 
секогаш го бара вообичаеното. монолитна „вештина“ 
на искуство без која е тешко да се работи и да се 
плати соодветно. Кога ги преземав, сфатив колку тие 
всушност претставиваат можност за професионален 
развој, што и всушност се случи. Тоа се избори кои би 
ги направил повторно до крајот на мојот живот и кои 
ме збогатија не само професионално туку и лично. Со 
секој проект оставав по едно парче од мене и враќав 
многу од оние околу мене и од она што го живеев. 
Работата во странство, како што работев со Еразмус 
за млади претприемачи, но и сите други проекти за 
неформално образование што ги правев, ми овозможи 
да ги разберам работните методологии различни од 



моите преку решенијата на другите учесници и сите луѓе вклучени како во случајот со институциите домаќини. Звучи 
тривијално, но воопшто не е тривијално. Станува збор за отворање на вашиот ум и разбирање како да им пристапите 
на различни видови на ситуации. Ништо не може да се земе здраво за готово, колку и да изгледа понекогаш така. 

Курсевите кои ги следев дефинитивно ми помогнаа да се впуштам во мојата 
сегашна кариера бидејќи ми овозможија да развијам различни практични 
вештини, учејќи од професионалци кои работеа со мене и кои беа 
вистински мајстори за мене во користењето на одредени професионални 
програми што ги користам секој ден и кои се користат за водење на мојот 
бизнис, а во минатото ми помагаа да се вработам во други компании, пред 
да го направам одлучувачкиот чекор да го основам самостојно.Напредокот 
постигнат во текот на овие искуства не е веднаш видлив, барем не 
најважниот. Тоа го сфаќате по неколку месеци или години. Дефинитивно 
не сум истата личност која замина пред многу години, се сметам себеси 
за многу покомплетна и на професионален и на личен план. Затоа велам 
дека секогаш би го направил истиот избор и би учествувал повторно. 
Ако треба да си дозволам да предложам некои програми, дефинитивно 
би го посочил на Еразмус за млади претприемачи. Програма која, за 
оние кои имаат сон е можност да го развијат, им овозможува да работат 
заедно со оние кои веќе го развиле тој сон, дури и ако се во друга земја и 
во различно време. И тоа го прави на сериозен и платен начин врз основа 
на трошоците за живот во земјата домаќин. Би додал еден совет, да не 
се заглавува на основна идеја, се може да се смени доколку е во тек. 
Дозволете им на вашите инстинкти да ве водат и прифатете дека вашата 
идеја/сон првично може да биде несовршена, разберете кои точки треба 
да се подобрат и потоа преземете го напредокот. Резултатот може да ве 
изненади.

ЏОВАНИ



Бев на средина на испитната сесија кога дознав дека мојата апликација за настанот 
од големи размери во Тарагона е одобрена. Имено, неколку месеци пред тоа се 

пријавив за позицијата волонтер на Медитеранските игри 2018, кои се одржаа во 
Тарагона, во рамки на проектот Еразмус + „EVS in Mediterranean Games Tarragona 2018“. 
Станува збор за ЕВС проект кој собра повеќе од стотина меѓународни волонтери од 
шеснаесет земји, под координација на организацијата Asociación Mundus од Барселона. 
Така Катарина, Катица, Богдан, Петар, Милош и јас отидовме во Шпанија, во непознатото и 
доживеавме неверојатен месец во Шпанија. По нашето пристигнување имавме можност да 
учествуваме на тематски обуки кои заедно со интересни, неформални методи и работилници 
не зближија и придонесоа за подобро запознавање пред почетокот на големиот настан. Сите 
едвај го дочекавме почетокот на Медитеранските игри, настанот што не однесе таму, бидејќи 
бевме свесни колку е посебно чувството да се биде дел од нешто толку големо. Не само да 
се биде дел од ваков настан, туку и да се придонесе за организација и реализација. Повеќето 
од нас размислуваа за моментите кога како мали го гледавме преносот на Олимписките 
игри и се прашувавме како е да се има можност да се биде таму и да се биде дел од еден 
ваков голем спортски настан. Сега на некој начин дознавме и бевме горди што бевме дел 
од тимот кој директно придонесе за одржување на овогодинешните Медитерански игри. 
 
На тренингот научивме како да работиме тимски, како да работиме под притисок и среде 
разни ситуации, кои знаевме дека ќе не чекаат за време на самите игри. И навистина, 
успеавме, без никаков конфликт и со разбирање на секоја разлика, секоја различна 
навика и пристап, да ги решиме проблемите на кои наидовме. И покрај многу време и 
труд што требаше да се вложи во реализацијата на игрите, имавме можност да направиме 
различни интересни работи. Одржавме Интеркултурна вечер, каде што сите волонтери ја 
претставија својата земја - или со танцување или со пеење, и секако со храна и пијалок. 
Ја претставивме нашата земја со уникатниот вкус на нашето вино и маслинки, со химната 
и црногорското оро. Голем впечаток на припадниците на другите култури особено остави 
орото. Исто така, она што на сите им се допадна неизмерно е кампувањето. За некои тоа 



беше нешто ново, за некои не, но секако ни овозможи сите уште подобро да се запознаеме, да функционираме 
како тим, да споделуваме и да научиме да се прилагодуваме. Секоја вечер беше исполнета со дружење, 
незаборавни моменти и спомени за цел живот. Покрај тоа, имавме и време да ја истражиме Тарагона, па 
дури и неколку соседни градови. Членовите 
на Здружението Мундус се потрудија да ни ја 
доближат шпанската култура, па го научивме 
јазикот, правевме традиционални пијалоци и 
храна и научивме од професионалци како се 
прави Човечка кула или Кастели, традиција 
долга двесте години, каде што „castellers“ 
прават човечки кули кои имаат до десет 
ката. Ниту таа забава не ја пропуштивме, 
па направивме кула на три ката. 
Ова се само дел од деталите што ги 
доживеавме во Тарагона минатиот месец 
и сите сме неизмерно среќни што имавме 
можност да бидеме таму и што има програми 
што ни го овозможуваат тоа. Иако веќе имав 
можност да учествувам на неколку младински 
размени и Еразмус стипендии, учеството во 
овој ЕВС проект ме направи порешителна да 
аплицирам и да бидам уште поотворена за 
можности од ваков карактер. “

ИСИДОРА



Јас се викам Ива Иванковиќ и дипломирав социјална работа во Мостар. Моментално работам како 
помлад младински работник во Центарот за младински развој ПРОНИ. Мојот пат во неформалното 

образование започна во колеџот каде што бев активен студент и сакав нешто повеќе од само 
теорија. Пребарувајќи се себеси, наоѓам начин да се изразам преку неформално образование. 
Нешто таму секогаш ми го здивнуваше умот, со што сакав да истражувам повеќе. Откако бев активна 
преку моето студирање, аплицирав на проектот „Патуваме во Европа“ во 2017 година каде активни 
студенти од Балканот ќе патуваат со InterRail картичка во Европа 22 дена. Кога бев примена со 
други 19 студенти, бев изненадена што токму јас ја добив шансата од сите луѓе што аплицираа. На 
тоа патување, запознав многу активни студенти во НВО и ме натера да размислувам зошто не ги 
искористив повеќе тие можности како нив. Кога дојдов дома, почнав да барам повеќе од тие можности. 
Се пријавив на Академијата за превенција од малолетничка деликвенција бидејќи тоа беше 
поврзано со моето формално образование. После 
тоа бев на програмата „Поттикнување на демократски 
вредности и активно граѓанство кај младите“ ’17/’18 
на Хуманоста во акција Босна и Херцеговина. На 
оваа програма направивме проект „Достапно и за 
мене“ кој беше всушност веб-страница за достапно 
сместување за лицата со посебни потреби во 
Мостар, Сараево и Тузла. Друго неформално 
образование кое беше најважно за мене беше 
обуката во Љубљана за „Ненасилна комуникација, 
надминување на стереотипите и предрасудите“ во 
2018 година, курс за локалниот знаковен јазик во 
2016 година и Академијата за младинска работа 
ПРОНИ во 2019 година. Имам можност да работам 
како младински работник во Младинскиот клуб 
ПРОНИ Мостар на што сум многу благодарна. 
Повеќе од 20 сертификати и 2 Youthpasses ми донесоа 
многу знаење и личен раст, способност да создавам 
и имплементирам идеи за подобра заедница, да 



стекнам позитивен круг околу мене кои се инспиративни и 
најмногу од сè ми дадоа простор да се развивам. Тоа е убавиот 
дел од неформалното образование. Никој не може да го негира 
тоа што станав и повеќето мои блиски пријатели велат дека 
моето учество во неформалното образование ги прошири моите 
хоризонти. Професорите и потенцијалните работодавци го ценеа 
мојот активизам. Моето волонтерство и активно учество во 
неформалното образование ме доведоа овде каде што сум сега. 
Неформалното образование кое најмногу го препорачувам 
е Академијата за младинска работа ПРОНИ. Станува збор 
за уникатна програма на Центарот ПРОНИ која обезбедува 
знаење и пракса на младите луѓе од областа на младинската 
работа, младинскиот активизам и разрешување конфликти. 
Поентата на неформалното образование е да го соберете 
целото ваше знаење и да започнете да го имплементирате 
во локалната заедница. Имате шанса да се изразите и да 
ја искористите како ваша предност што никој друг ја нема. 
Со неформално образование, можете да се истакнете во 
секоја работна област. И најдобро од сè, зависи само од вас, 
дали сакате да го искористите максимумот од вашиот живот. 
Затоа, оди, барај, аплицирај и истражувај!

ИВА



Ивана Давидовска е родена во Куманово, но моментално живее и 
работи во Брисел на Европскиот младински форум, кој е една од 

најголемите платформи за младински организации во светот. Таа работи 
како директорка за членство и управување. Во минатото работеше во 
Центарот за интеркултурен дијалог (ЦИД) како тренер, младински 
работник, а подоцна и како извршен директор на организацијата.
 
Ивана започнала да учествува во активностите на НФО кога имала 15 
години. Нејзината најзапаметена прва активност е семинарот за градење 
мир кој беше целосно методолошки воден од НФО. Таа смета дека 
оттогаш, како активист во младинска организација и работа за многу други 
младински организации, поголемиот дел од работата што ја направила 
или настаните на кои учествувала биле под влијание на овој семинар и 
НФО. 
 
Таа избра да учествува во активностите на НФО бидејќи тоа ѝ даваше 
можности да запознае други врсници, да се дружи, да научи нешто ново, 
да патува во странство и да посети и запознае различни култури. Ивана 
верува дека постојано се враќала назад затоа што можела да стекне 
нови вештини и да научи нешто ново во средина во која има можност да 
вежба, можност да го каже тоа што го мисли без се размислува дали некој 
ќе ја осуди.
 

Со учеството во вакви активности, Ивана забележала дека се променила, и таа промена и помогнала да се 
развие како подобра личност. Таа е среќна за сите ставови и промени кои ги стекнала поради учеството во вакви 
активности. Меѓукултурното разбирање и идентитетот ја зголемиле свеста за сопствената самопочит и сето 
она што може да направи, и и овозможило да го зголеми своето социјално влијание како активист и граѓанин во 
нејзиното општество. Таа верува дека овие програми ја натерале да стане многу поактивна во НФО.
 



НФО многу и помогна на Ивана на нејзиниот пат и 
кариерата , особено во нејзината сегашна работа во 
невладиниот сектор, а сите искуства што ги стекна со НФО, 
се надополнуваат исто како и формалното образование.
 
Бидејќи Ивана работи во областа на НВО, нејзиното 
признание за напредок што го доби благодарение на 
НФО не беше тешко, особено кај нејзиниот последен 
работодавач, бидејќи во повикот беше наведено дека 
искуствата што се стекнуваат преку НФО и НФУ ќе бидат 
земени исто како и искуства во рамките на формалните 
образовни процеси. Сепак, таа смета дека секогаш било 
потешко да се промовира НФУ кога станува збор на 
национално ниво.
 
Ивана би му предложила на секој млад човек да 
учествува во било која програма  на НФО бидејќи тоа ќе 
ви помага да го осознаете вашиот потенцијал, ве менува 
како личност и ви помага да растете, ви дава можност да 
можете да направите правилни чекори напред, како на 
лично така и на професионално ниво. Ивана верува дека 
НФУ навистина ви помага да стекнете многу вештини и 
ставови како и знаење што не е можно да се стекнат на 
некое друго место.
 
Ивана силно го охрабрува секој млад човек да ја искористи 
секоја прилика, секое патување навистина да го смета 
за нова авантура, кое ќе ви помогне да научите многу за 
другите и за себеси.

ИВАНА



Здраво, јас сум Џоан и имам околу 24 
години. Mагистрирав геоинформатички 

инженеринг и моментално сум во потрага по 
работа. Веќе 4 години сум волонтер и младински 
активист во една организација и навистина ми 
е драго поради оваа одлука што ја донесов. 
Некои од неформалните активности 
на кои сум учествувал се семинари, 
младински размени и обуки, на локално 
и меѓународно ниво. Последен пат 
учествував во вакви активности пред околу 
3 месеци на активност на локално ниво. 
Прво она што ме поттикна да учествувам 
во овие активности беше љубопитноста 
да научам и да стекнам одредено знаење. 
Исто така моите пријатели навистина ме 
охрабруваа да учествувам на овие активности. 
Мислам дека учеството на ваков вид активности 
ми беше навистина важно. Запознавањето на 
нови луѓе и култури, можноста да слушате и 
да ги споделите вашите мислења со другите, 
да бидете активни на одредени теми, беа дел 
од знаењата што мислам дека ги стекнав. 
Иако мојата кариера или патека е малку 
поинаква поврзана со овој вид активности, 
верувам дека учеството во овие активности 
ги подобри моите вештини за учење и ми 



помогна да бидам повеќе фокусиран. Понатаму, 
мислам дека сега сум посигурен во изразувањето и 
споделувањето на моите ставови и мислења. И уште 
поважно, ги подобри моите вештини за соработка. 
Не, напротив, мислам дека ми беше полесно да 
стекнам знаење на неформален начин на учење 
бидејќи бев навистина фокусиран и се трудев да 
се вклучам и да бидам активен колку што можам 
повеќе. Тие беа навистина поддршка и помош. 
Мислам дека треба да се обидете и да учествувате 
во различни видови активности, програми развиени 
од организации, семинари за професионални 
конференции, спортски програми засновани 
на заедницата, младински размени. Ваквите 
активности ќе ви помогнат да се вклучите повеќе, 
да бидете активни и да запознавате нови луѓе. 
Како заклучок, како младински активист и волонтер 
навистина би им предложил и би ги охрабрил младите 
да ги разгледаат можностите и да бидат повеќе 
вклучени во неформалното учење бидејќи тоа многу ќе 
им помогне на секаков начин. Тоа е само гледање на 
поинаква перспектива освен формалното учење и исто 
така е нешто ново и возбудливо.

ЏОАН



Јулија Јанковиќ, професор по руски јазик 
и книжевност, од Велика Плана, Србија 

Кога првпат слушнав за НФЛ, имав 
18 години, тоа беше мојот прв проект 
Млади во акција. Сега имам 27 години 
и сум учествувала во 8 проекти. 
Тогаш сè уште бев во средно училиште, а 
единствениот начин на учење за кој знаев 
беше само да ги слушам училишните 
лекции и да ги повторувам дома. Сега 
после 8 проекти сигурна сум дека НФЛ 
е најдобриот начин за учење. Гледајќи 
дека има и друг начин започнав да 
размислувам надвор од рамката, а тоа 
ми помогна многу пати во животот да 
решам бројни проблеми, особено кога 
работите не функционираат како што 
очекуваме. Овој метод на учење ве учи 
да реагирате побрзо, да размислувате 
и што е најважно да се обидувате. 
Интеракцијата со луѓе од различни земји 
ми донесе толку многу. Размената на идеи 
и искуства ме направи поотворен човек, 



ми покажа многу начини 
да созрејам, да станам 
подобар како граѓанин 
и човек, да гледам на 
работите од друга гледна 
точка. Сигурно би го 
препорачала на секој 
млад човек, особено 
од мојот регион, каде 
што различноста не се 
почитува доволно, а НФЛ за 
мене е вистинскиот начин 
на справување со сите 
потреби на општеството 
во кое живееме. 
Како идна наставничка, 
сигурена сум дека ќе ги 
користам сите техники што 
ги видов и научив со тоа 
што ќе бидам дел од овие 
проекти, начини на учење 
и предавање со структура, 
но без притисок.

ЈУЛИЈА



„Шери Андерсон рече дека волонтерите не се платени, не 
затоа што се безвредни, туку затоа што се од непроценлива 

вредност, а јас како волонтер сакам да кажам дека искуството, 
познанствата и знаењето што ги стекнав со волонтирањето 
не може да се споредат со никаков паричен надоместок. 
Со оглед на тоа што веќе сум волонтирала на неколку меѓународни 
спортски натпревари кои се одржуваа во Црна Гора, имав големи 
очекувања од Медитеранските игри кои успеаја да бидат надминати. 
Пред да заминам за Тарагона знаев дека ќе бидам таму најмлада и се 
плашев дали ќе се вклопам во друштво од околу 100 луѓе од 26 земји, дали 
ќе има некој на моја возраст, дали ќе ми недостига семејството, со кого ќе 
бидам во соба... Меѓутоа, по првата вечер (Интеркултурна вечер), која беше 
наменета за запознавање со други луѓе, други култури, видов дека иако 
сите сме различни, едно не поврзува - желбата за патување и дружење и 
секако да помогне во организација на Медитеранските игри. Веќе следниот 
ден започна првиот тренинг од пристигнувањето кој траеше 7 дена и имаше 
за цел да ни помогне да создадеме тим, подобро да се запознаеме, да се 
подготвиме за сите „предизвици“ кои не очекуваат за време на игрите. Со 
помош на различни техники можевме да се осврнеме на теми како што се: 
култура, идна перспектива, конфликти, тимска работа, поединец во група ... 
По тренингот, она што сите го очекувавме со возбуда, љубопитност, но и мала 
доза на нервоза - волонтирање на Медитеранските спортски игри! Сите имавме 
различни задачи и бевме на различни позиции, а јас добив задача што не 
можев ни да ја замислам! Бев помошник на Црногорскиот олимписки комитет! 
Моја задача беше да ја поврзам црногорската делегација со организацијата 
во Шпанија, да бидам со нив цел ден и да им помагам со се што им треба. 
Се запознав со нашите ракометари, ватерполисти, ракометари, пливачи, 
каратисти - луѓе кои досега ги имам гледано само на телевизија. Видов како 
се организира голем спортски настан, како спортистите се подготвуваат за 



натпревари, како одржуваат тренинзи... Најубаво ми беше кога прошетав 
со претставниците на МПЦ и црногорските спортисти на дефилето 
на спортистите како дел од церемонијата на затворање на игрите. 
По Медитеранските игри имавме неколку слободни денови кои ги 
искористивме за да ја истражиме Тарагона и околните градови, а потоа 
дојде редот на финалната евалуација и крајот на нашиот ЕВС проект. Дури 
тогаш сфативме колку се поврзавме овие месеци - станавме вистинско 
големо семејство! Во текот на целиот проект меѓусебно се поддржувавме 
и помагавме, решававме разни 
проблеми кои се појавуваа за време на 
игрите, поминавме една недела заедно 
кампувајќи на брегот на Медитеранот, 
прославивме пет родендени и празникот 
на дочек на летото Сан Хуан... Имаше 
многу од проштални солзи, но ова 
дефинитивно не е крајот! Останавме 
во контакт преку социјалните мрежи 
и веќе се договараме за нови средби! 
Учеството во овој ЕВС проект 
многу ме промени како личност - 
станав потолерантен, флексибилен, 
размислувам поинаку за проблемите и 
како да ги решам, полесно комуницирам 
со непознати... Сигурен сум дека 
ова е важна отскочна даска за мојот 
понатамошен напредок. ..“

КАТАРИНА



Неформално учење – фактичност – Борете се со незнаењето 
Здраво, јас се викам Касија и сум деветнаесетгодишна Полјак. Само што го 

завршив средното училиште оваа година и решив да учествувам во волонтерски 
проект на НВО од организација наречена „Обединети општества на Балканот“. 
Работам во „Balkan Hotspot“, кој е новинарски и медиумски проект ESC. 
Пред две години учествував во активност за неформално образование во 
Порај, Полска. Тоа беше младинска размена со луѓе од Барселона и Осиек, 
Хрватска. Тоа беше неверојатна можност што ми беше понудена благодарение 
на мојот професор по англиски јазик. Таа ме турна да пробам нешто ново и 
непознато, претпоставувам дека знаеше дека тоа навистина ќе ми користи. 
Темата на проектот беше „Фактност – Борба против незнаењето“ и главно 
се фокусиравме на новинарските и медиумските случувања, медиумската 
писменост, како да ги забележиме лажните вести и да го спречиме нашиот 
мозок да оди по кратенки. Тоа беше само една, но многу интензивна недела. 
И покрај тоа што работилниците траеја 8 часа секој ден, на никој од нас не му 
пречеше бидејќи активностите беа толку интересни и култивирачки. Не само 
што седевме и слушавме. Секојдневно не ангажираа во многу различни задачи, 
каде што можевме да видиме што ни одговара најдобро и што е најповолно. 
Научив многу релевантни и корисни работи. Кога навистина учествувате 
во работилниците, вашиот мозок почнува да се отвора кон различни 
реалности. Во суштина престануваш да бидеш неук. Поминувањето 
време со млади луѓе водени од амбиции е исто така одличен начин да се 
чувствувате инспирирани. Мислам дека ваквото образование е најкорисно. 
Ваквото искуство исто така ми помогна да стекнам пријатели од целиот 
свет. Повеќето од нас сè уште одржуваат контакт, па дури и се посетуваат 
еден со друг. Кога многу инспирирани млади луѓе се среќаваат, има 
можности и идеи на секој агол. Многу ми е драго што можев да работам 
со нив бидејќи секој од нас ги научи останатите нешто различно. 



Тогаш имав само седумнаесет години, но проектот дефинитивно многу 
влијаеше на мене. Станав уште поотворен, повеќе гладен за знаење и 
посвесен за светските прашања. Дури и сега кога работам во новинарството, 
се чувствувам многу привилегиран што имам можност веќе да знам за 
тоа како функционираат медиумите. И покрај мојата млада возраст, не се 
чувствувам на ниту еден начин помалку информиран од моите колеги, а 
понекогаш можеби и повеќе. Затоа мислам дека неформалното образование 
е најдобриот начин за вистинско споделување и прифаќање на знаењето. 
Веќе бев многу слободоумна личност бидејќи сакам да учам нови работи, но 
за мене најдобриот начин да ги апсорбирам информациите е преку креативни 
начини како што се гледам себеси, повеќе како „уметник“, па понекогаш 
и „наставната програма“ на основно училиште е исто така. досадно или 
едноставно исцрпувачки за мене. Но, откако се вратив од размената, моите 
наставници можеа да видат дека сум многу повеќе инспириран и пополн со живот. 
Сакав само да го споделам знаењето со другите ученици, да вложам повеќе 
енергија и радост во нив. Мислам дека тоа треба да биде за образованието. 
И волонтерството и младинската размена се неверојатни начини за учење. 
Тешко е да се одлучи кој начин е подобар, но за мене тоа влијае на мене на 
различни начини. Сега живеам со повеќе од 20 луѓе и освен што учам од мојот 
проект, секојдневно учам од луѓето околу мене. Тоа е како универзитет со 
повеќе класи секој ден. Исклучително сум благодарен за можностите во мојот 
живот бидејќи ме натераа да ја откријам мојата вистинска страст и амбиција. 
Според мене, секој треба барем еднаш во животот да учествува во некоја 
форма на неформално учење. Особено ако некој не е толку љубител на учење. 
Ваквите работи ве отвораат кон многу различни аспекти на образованието, 
бидејќи ве тераат да работите со вашите сопствени можности и силни страни. 
Веќе знаете повеќе отколку што мислите, па тоа само ви покажува за што сте 
способни. КАСИЈА



Во земјата 
    на чоколадните тартуфи



По ЕВС од големи размери во Шпанија и сите прекрасни познанства и спомени што 
ги донесе со себе, Катица Нишавиќ продолжи со потрагата по нови проекти … 

Дури и додека ги проучував идеите на долгорочниот проект ESC, бев прилично 
привлечена, што се покажа како постојана мотивација при пополнување на куп 
различни апликации, ажурирање биографии, пишување мотивациони писма одново и 
одново... Немаше откажување. , затоа што знаев дека некаде ме чека посебен проект. 
И тогаш се случи Белгија. Отворена покана за фотограф во уметничка резиденција дваесетина 
километри јужно од Брисел. Дестелхајде- Ханенбос, оаза за белгиските уметници, опкружена 
со шумски и бајковити куќички од колачиња. По испраќањето на портфолиото, имаше фази на 
чекање и неизвесност, потоа интервјуа на скајп, а потоа беше официјално дека јас сум таа што 
тие ја избраа меѓу стотиците апликанти! Крајниот процес заврши, куферите беа спакувани и 
веќе на крајот на јануари ја започнав мојата ESC авантура во градот Дворп, недалеку од Брисел. 
Дестелхајде е уметничка резиденција под власта на фламанската влада, основана во 
1971 година. Тој е еден од лидерите кои обезбедуваат уметничко образование за работни 
и училишни групи на млади луѓе, а во исто време инспиративна средина и прибежиште за 
уметници. Комплексот е голем број згради кои содржат различни простории; од концертна сала, 
театарска сала, музичко студио, соба за фотографија, студентски дом, работни простории итн. 
Јас сум дел од тимот за комуникација, што значи дека мојата главна задача е фотографија (и видео) 
документирање на работата на уметниците кои доаѓаат во нашата резиденција, потоа дизајнирање 
(постери, списанија, флаери, едукативни папки), уредување блогови, организирање уметнички тури 
, работа на личен уметнички проект, учество во други проекти како што се Интернационален клуб, 
Летна академија (седумдневна програма на уметнички студија кои ќе се организираат во јули) итн. 
Самата можност да запознаам сликари, актери, музичари, дизајнери, да дознаам повеќе за нивната 
работа и живот, постојано во мене буди неверојатна инспирација која сакам да ја изразам преку 
фотографијата.

КАТИЦА



Да започнам од самиот почеток. Јас се викам Керим и имам 21 година. Роден сум во 
Измир. Играв кошарка 11 години, 6 години аматерски и 5 години полупрофесионално 

и сега учам на факултетот Maritime. Oваа година треба да дипломирам и многу сум 
возбуден што ќе дипломирам онлајн :) Моето неформално учење започна со Aiesec. 
Решив да се приклучам на Аiesec на 11 ноември и аплицирав за од 23 јануари - 28 
февруари за глобалната волонтерска програма. Мојата работа беше да предавам 
англиски на деца. Некои од моите пријатели ми го имаа препорачано, но секако слушнав 
и некои други коментари кои не се добри. Но, реков дека треба да се обидам, имам 
доверба во себе. На почетокот бев малку загрижен, но се помина добро. Мојата цел беше 



да се запознаам и да се тестирам себеси и конечно успеав. Секако дека добив, далеку 
од твоето семејство, сам и илјадници милји од мојот роден град, тоа е вистинскиот живот. 
Кога ќе заврши програмата и кога ќе се вратам во мојата земја, реков да, дефинитивно 
можам да живеам сам, можам да патувам сам, сега можам да готвам 
кога ми треба, тие искуства ми се поважни од повеќето работи. Видов 
дека можам да живеам во различни култури и поради тоа сега правам 
планови за кариера во странство и различни култури. На почетокот, 
нашата група имаше локален водач, по 1 недела локалниот водач ми 
рече „Керим не треба да доаѓам овде од сега па натаму, можеш да се 
справиш со часовите и презентациите“ тоа значи дека по една недела, 
се прилагодив на околината и станав лидер, ова е нов развој за мене, 
имам лидерски способности и ако сакам можам да станам лидер. Сè се 
случи спонтано како чекор по чекор, водачите на групата ме собраа од 
аеродромот и приказната започна. Според мене тоа не мора да биде 
совршена програма затоа што некои проблеми треба сами да ги решите 
ако можете да научите како да ги решавате проблемите во животот. 
Тоа значи дека после тоа, вашиот живот може да биде совршен или 
можете да направите нешто за да го направите вашиот живот совршен. 
Станав и ученик и учител. Како резултат на тоа 
научив како да бидам стрплив и да чекам да ги видам 
резултатите и тоа беше резултат од вистински напор. 
Да се   биде дел од тоа искуство не само што ме направи среќен, туку и се 
чувствував како да им помогнав на тие деца да го видат светот од поголем 
прозорец, им помогнав да имаат поголеми соништа, посветла иднина… 
Со оваа можност од неформално учење научив дека има толку 
многу поголеми работи што се случуваат во светот и ако не можеме 
да направиме нешто во врска со тоа, кој ќе го направи тоа? 
Нови искуства на нови места, само вие, Бог и странци. Треба да 
пробате нешто ново! КЕРИМ



Јас се викам Клајди Приска, штотуку завршив дипломски студии за 
компјутерски науки и имам дипломи за неколку стручни курсеви по економија 

и политички науки. Дел од моето образование е и неформално учење во 
програмата Еразмус+ заедно со меѓународни семинари и конференции. 
Претходно работев во албанскиот парламент во соработка со НДИ, помагајќи 
им на пратениците за административна и јавна работа. Работев како модератор 
за повеќе фондации, вклучително и агенции на ОН, и помагав на проекти кои 
се дел од меѓународните фондации. Бев дел од групите за креирање политики 
за вработување и образование на младите и дејствував како координатор 
за надворешни работи на албанските политички младински форуми. 
Се вклучив во бројни процеси за градење капацитети (обуки и 
одржување работилници низ Европа). Континуирано волонтирав 
во Граѓанското општество и работев со граѓански организации за 
промовирање на нивните активности за зголемување на младинскиот ангажман и зајакнување, 
социјална сигурност и меѓу другото подобар образовен систем и инклузивен пазар на труд. 
Моментално работам како офицер за политика и застапување на Националниот младински конгрес на 
Албанија, организирајќи и присуствувајќи на состаноци на засегнатите страни, документирање и следење 
на важни активности и одлуки од состаноците и развивање проектни стратегии, како и преземање проектни 
задачи по потреба . Во секое време, работата е усогласена со личните, националните и европските вредности. 
Чувствувам огромна благодарност што можев да учествувам во бројни активности за неформално 
образование, кои вклучуваат учество на семинари и обуки за различни теми, вклучувајќи ги човековите 
права, говорот на омраза, медиумската писменост, алатките и средствата за онлајн учење, а меѓу другите 
демократија, најмногу преку мобилностите на програмата Еразмус+ , и секогаш се надеваме дека ќе 
има нова прилика за стекнување на вакви искуства. Сепак, средината што се создава во мобилностите 
на Еразмус+ е единствена, извонредна и секогаш со нетрпение очекувате да се јави нова можност. 
Отсекогаш сум сакала да истражувам други култури, размислувања и јазици, а во исто време да 
го нахранам мојот апетит за ново знаење. Кога учествував во овие активности не доживеав ништо 



помалку од тоа. Се чинеше дека сè ги исполни моите желби и очекувања. 
Со гордост можам да кажам дека стекнав одлични пријатели низ цела Европа, 
разговараме и се грижиме еден за друг. Покрај знаењето, стекнав и пошироко 
разбирање и поголема самосвест, како и социјална свест. Успеав да ги 
оставам настрана стереотипите од минатото и да работам и да соработувам 
на меѓурегионално и меѓународно ниво, што ја зголемува самодовербата, 
им пркоси на етикетите и го отвора умот за идните перспективи и можности. 
Силно верувам дека моето учество и продлабочувањето не само на моето знаење, туку 
и на мојата мрежа, поради овие активности, беше суштинско и витално за препреките 
на патот што го поминав и за должноста на која служам моментално. Вештините што ги 
стекнав и вистинските врски беа пресудни за преземање на вистинскиот пат во кариерата. 
Верувам дека секогаш кога се враќав од активност на неформално учење, луѓето можеа 
да ја забележат мојата енергија, ентузијазам и мојата желба да научам нови работи, како 
и да го применам новостекнатото знаење. Во тој поглед, мислам дека не беше тешко да 
се препознае напредокот што го добив благодарение на неформалното учење бидејќи 
тоа беше вистинскиот притисок за видливо само-подобрување и зголемена ефикасност. 
Со оглед на тоа што многу го ценам д Еразмус и имајќи ги во предвид огромните 
можности што ги нуди, би предложил активно учество во овие мобилности, 
семинари, обуки, културни младински размени или Европски солидарен 
корпус. Јас би го предложил Еразмус+ затоа што досега е консолидирана 
програма, се докажа во текот на изминатите години и децении како еден 
од главните столбови на просперитет и обединет европски континент. 
Верувам дека опстанокот и успехот на нашите општества е во рацете на подготвени 
и образовани млади поединци со сите можни средства. Така, би им рекол на моите 
млади колеги, дека ако ви се укаже можност или ако ја барате, треба да приклучите 
и да ја искористите можноста, бидејќи тоа не е само ваш личен пат, туку и на целото 
општество, а во исто време ќе можете и да се забавувате.

КЛАЈДИ



Јас сум Костандин Фешти, 18 годишен 
матурант од средно училиште, исто 

така ТВ/радио водител и новинар. Работам 
четири години за албанските медиуми, 
три откако се приклучив на Националната 
телевизија на Албанија, прво како радио 
водител, подоцна како ТВ водител и новинар. 
Бев дел од младинска размена во ноември, 
2019 година, цела недела. Активноста 
се одржа во Банско, Бугарија. Темата на 
проектот беше за можностите што ги имаат 
европските/балканските млади кога станува 
збор за вработување и образование и како ние, 
младата генерација можеме да ја подобриме 
ситуацијата и да ја направиме подобра. 
Сакав да учествувам,  затоа што сметам 
дека е многу важно да се биде присутен 
во проекти кои ве поврзуваат со култури 
со кои не сте се запознале досега и кои 
исто така имаат тема која ве интересира 
вас, а тоа е иднината на младите луѓе, 
не само во вашата земја, но исто така и 
на регионално ниво, особено со теми за 
дискусија како вработување и образование. 
Апсолутно. Не само знаење, туку стекнав и 
способност да ги видам другите гледишта. 
Стекнав способност да сослушувам друг,  



прво да сосолушам па да одговорам, како и 
да ги поврзувам своите мислења со нечии 
други, за да ја разберам ситуацијата уште 
подобро. Поминувањето време со луѓе 
кои потекнуваат од потекло поразлично од 
вашето ве става во позиција да научите да 
се вклопите и да сте повеќе заинтересирани 
да знаете за одредени соседни земји. 
Тоа многу помогна да станам малку 
посоцијален, а јас, како што реков станав 
малку поразбирлив, пофлексибилен 
дозволувајќи си да бидам во туѓа кожа, за да 
размислувам за подобри решенија поврзани 
со ситуација или проблем. Исто така, да 
се биде дел од медиумскиот свет, секогаш 
треба да бидете во тек со различни култури, 
традиции, луѓе, ве прави поисполнет 
Не, навистина, не беше толку тешко и што 
се однесува до влијанието што го имаше 
врз моите наставници и пријатели на кои им 
кажав за младинската размена, сите тие беа 
многу благодарни за тоа, не само на лично 
ниво, туку и за самата активност и начинот 
на кој таа беше организирана и фактот 
што имаше учесници од повеќето земји на 
Балканот. Едно нешто што го направи уште 
попосебно за нив беше темата на проектот 

и како се развиваше во текот на деновите. 
Бидејќи бев дел од младинска размена, би 
ја препорачал со сигурност, но и тренинзите 
со организациите. После училишните 
активности и состаноци, онлајн и физички, 
мислам дека се одлични можности за 
младите, да се едуцираат за различни 
теми поврзани со секојдневниот живот 
како и поголемите прашања исто така. 
Тоа е еден од најефикасните начини да 
се одржувате образовани и ажурирани, да 
учите додека се забавувате и да разберете 
проблем/ситуација со тоа што ќе бидете 
ставени во средината. Освен тоа, тоа е 
одличен начин да запознаете нови луѓе и да 
воспоставите врски кои можеби ќе ви бидат 
потребни еден ден, без разлика дали тоа е 
за забава или работа. Секогаш се жалиме 
на тоа како би сакале да ни се достапни 
повеќе неформалните начини на учење, па 
овде имате можност да бидете дел од нив и 
да ги подобрите вашите знаења и вештини.

КОСТАНДИН



Јас се викам Леја и студирам социјална работа. Како што се сеќавам, учествував во многу различни активности 
со цел да им помогнам на луѓето. Ми се допаѓа сè што е поврзано со младите луѓе и секогаш сакам да 

учам повеќе. Посебно сум заинтересирана за прашањата со кои се занимава нашето општество: мигранти, 
бегалци, малцинства... Учествував во летни кампови, организирани од различни невладини организации. 
Денеска сеуште волонтирам во ДРПНМ; пред тоа волонтирав и во локална градинка. Кога бев помала 
тренирав ракомет и бев мајор. Во изминатите две години учествував на три меѓународни Еразмус+ проекти. 
Темите беа човекови права, културна интелигенција и инклузија на младите. Моите активности за неформално 
образование (НФО) продолжуваат - моментално студирам во Германија и посетувам курс по германски јазик. 
Решив да се запишам на сите тие курсеви бидејќи сакав да знам повеќе за конкретни теми, сакав да запознавам 
нови луѓе и да познавам други култури. Исто така, секогаш бев љубопитен да слушнам друго мислење и различните 
ставови. Знаењето не е единственото нешто што го стекнав; Покрај запознавањето на луѓе и учењето за различни 
култури, доживеав многу работи и патував низ Европа. Кога ги правите овие активности, можете да бидете со 
различни луѓе кои можат да ви помогнат да се развивате како личност. Тие ви помагаат да ги обликувате вредностите 
(толеранција, солидарност, тимска работа, соработка, итн.) и со тоа ви помагаат да станете најдобрата верзија од 
себе. За мене беше клучно да станам волонтер во ДРПДНМ бидејќи таму сфатив што сакам да учам. Избрав 
социјална работа и тоа беше вистинската одлука бидејќи работата со младите ме прави среќен. Дел од моето 
искуство во ДРПДНМ беше и обуката за Еразмус+ во Бугарија, каде што првпат навистина се сретнав со темата 
за човекови права. Научив дека секогаш постои нешто што е наменето за нас и не жалам за ниту еден избор 



што го направив. Тие избори го создадоа патот по кој се движи мојот живот, патот кој навистина ми се допаѓа! 
На почетокот не сте сигурни дали навистина ви треба одредено знаење, но подоцна ја сфаќате важноста на тоа. По 
некое време, сфаќате и дека претходните активности ја градат вашата личност. Порано не знаев како ќе го користам 
стекнатото знаење, но НФО се покажа како исклучително корисен. Можам да ги споделам моите искуства со други 
луѓе, на моите наставници им се допаѓа тоа што учениците не само што учат од книги туку и го добиваат знаењето 
од различни активности. НФО е различен за секого затоа што сите ние различно се чувствуваме и размислуваме за 
истото. Кога би требало да советувам некого каков неформален курс да земе, би рекол спорт и физички активности, 
бидејќи е важно да се биде активен. Исто така, придружете се на активностите кои се однесуваат на општествениот 
живот и начинот на живот. Добро е да научите за врските и вредностите. И, се разбира, придружете се на нешто за што 
навистина имате страст. Најдоброто чувство е кога ќе го продлабочите знаењето за нешто со кое сакате да работите. 
НФО е нешто што вие го избирате. Не е задолжително, тоа е само ваша желба и интерес. Искористете ја секоја 
шанса да учествувате и направете го тоа. Понекогаш е тешко да излезете од зоната на конфорт, но без да излезете 
од неа не можете да го доживеете она што ви го нуди надворешниот свет. Со НФО добивате многу повеќе од само 
знаење. Има толку многу работи на кои не обрнувате внимание сега, но еден ден ќе ви треба тоа знаење. Има 
толку многу можности и можности кои ве чекаат и благодарна сум што учествував во сите оние кои ги набројав. 
На вас е да одлучите што сакате во животот, но никогаш не заборавајте: додека живееме, секогаш учиме. Не 
можете да ги избегнете процесите на учење, но секогаш можете да ја искористите шансата и да се обидете да го 
искористите најдоброто од неа.

ЛЕЈА



Љиндита Реџепи доаѓа од Куманово и моментално живее во 
Луксембург. Во овој момент таа работи како хонорарен тренер, 

а исто така и како консултант. Нејзиното искуство првенствено 
е да работи на развој на невладини организации, меѓународни 
организации, а има магистерски труд на тема: Улогата на жените во 
постконфликтно градење на мирот.
 
Љиндита започнала да се занимава со активности на НФО уште на 
14 години кога започнала да оди во средно училиште. Учествувала 
во многу активности, од локални работилници до национални обуки, 
каде темата главно била градење на мир и темите што се актуелни 
во Северна Македонија. Исто така се занимавала со европски 
проекти и активности. Подоцна, нејзината страст кон посетување 
обуки и размени расне, па се вклучила во пишување проекти, нивно 

координирање и нудење можности за мир за други млади луѓе.
 

Таа избра да биде дел од работилниците и другите активности 
на НФО бидејќи тие ја одржуваа ангажирана за време на летните 
одмори, учеше и стекнуваше нови пријатели, а нејзината желба 
да биде дел од овие настани растеше се повеќе и повеќе. Тие 
активности беа нешто што таа ги продолжи во текот на студирањето 
и продолжија да бидат дел од нејзината кариера.
 
Знаењето беше едно од многуте работи што таа ги стекна, но исто 
така смета дека ги прошири нејзините перспективи за тоа како таа 
го гледа светот и околината околу неа. Тоа, исто така, ги прошири 
нејзините вештини за тоа како да работи во мултикултурна средина, 
нејзиното меѓукултурно разбирање и и помогна да го обликува 
нејзиниот идентитет.



 
НФО влијаеше на Љиндита во повеќе размери, од нејзиниот избор за 
кариера и нејзиниот избор за студирање, тоа влијаеше врз неа за избор 
на работните места на кои ги избираше. Таа се чувствува среќна што 
имала шанса да експериментира, да постигне успех или да не успее или 
и да се надоврзува на тој успех. Таа мисли дека доколку не учествувала 
на активностите на НФО, таа не би била личност каква што е сега. 
 
Кога станува збор за препознавање на напредокот од НФО, Љиндита 
мисли дека не добила онолку внимание колку што треба од 
наставниците или другите членови на заедницата, но имала доволно 
среќа бидејќи нејзините работодавци го гледале и ценеле НФО, но тоа 
веќе е во меѓународен контекст. Таа смета дека во Северна Македонија 
НФО не добива толкаво значење и дека нивото на свесност е сè уште 
ниско. Во однос на евалуацијата, таа имаше одредени повратни 
информации од наставниците дека средношколците кои учествуваа 
на работилниците и сесиите на НФО во нашиот младински центар Mul-
tiКулти, беа поотворени и поангажирани во училниците.
 
Љиндита предлага секој млад човек да учествува во било каков вид 
на НФО што му се нуди, но сака да ја истакне важноста на европските 
проекти и европската перспектива затоа што таму се оспорувале 
нејзините лични стереотипи и предрасуди, научила за различни 
култури или го имала нејзиното прво искуство патувајќи сама во некоја 
европска земја. Таа, исто така, ги советува младите луѓе дека со 
НФО ќе стигнете таму каде што посакувате да бидете, тоа е патување 
и колку ќе добиете од тоа патување зависи од вас, нема одредено 
ограничување, можете да го истражите вашиот потенцијал и да се 
надградите преку патувањето што ќе го изберете.

ЉИНДИТА



Јас сум Марко Мелони од Каљари, Сардинија. Накратко, јас сум 
истражувач и љубопитен за многу теми и знаења. Во моментов, јас 

сум д-р. кандидат за демократија во XXI век во Центарот за социјални 
студии (ЦЕС), поврзан со Универзитетот во Коимбра (Португалија), 
со теренски активности во Мадрид и Лондон. Мојот истражувачки 
интерес се фокусира на учеството на јавноста и внатрепартиската 
демократија. Дипломирав на Универзитетот во Каљари во 2015 година 
со магистерски студии по Управување и глобална политика. Во текот 
на мојата професионална кариера работам како проект менаџер 
и обучувач на повеќе проекти финансирани од Европската Унија, 
во рамките на програмите Еразмус+, Млади во акција, Леонардо 
и Европа за граѓаните, и во проекти на локално ниво, претежно за 
образование и гејмификација за демократија, учество и инклузија. Од 
мојата 16-та година, мојот тренинг - човечки и професионален - беше 
во голема мера хранет со искуства од неформално образование. 
Од првата младинска размена во 2006 година, во Русија (Павловски 
Посад, во близина на Москва), никогаш не престанав: следеа курсеви 
за обука, активности за градење партнерства, проекти на Леонардо, 
многу локални активности и многу други. Секое од овие искуства, од 
најкратко до најпредизвикувачки, беше поддржано од Здружението 
TDM 2000, кое стана заедница за учење за мене, како и за едно 
семејство со текот на годините. Меѓу нив, во 2014 година ја извршив 
мојата европска доброволна служба (претходник на Европскиот корпус 
за солидарност) во Росарио, Аргентина. Секој од овие проекти и 
иницијативи ми беше важен, но овој последен секако ми го промени 
животот. Ова можеби звучи како клише, но дефинитивно е вистина. Таму 

ги открив моите истражувачки интереси и видов како расте мојата страст за одредени теми, што потоа 
ме поттикна да ја започнам мојата академска кариера (пост-диплома) и да ги продолжам понатаму. 
Веројатно ова би било доволно за да се даде претстава за улогата што неформалното образование 
ја одигра за мене. Сепак, стручноста, знаењето и трансверзалните (или меките) вештини стекнати и 
развиени го надминуваат она што го содржи моето CV или приказната за еден момент. Сите овие 



години ми помогнаа да се соочам со ситуации и избори, да 
комуницирам со другите, да знам како да се претставам, 
да настапувам на работа и - зошто да не знам - како да 
се однесувам на пиво или кафе со било кого. Иако сè 
уште се потребни подлабоки формални признанија 
на овој сектор за обука, моите различни искуства во 
неформално образование одиграа важна улога во мојата 
работа и сигурен сум дека ќе имаат и во иднина. Дури 
и кога не се споменати на оглас за работа, тие често се 
исклучително корисни во процесот на селекција, како 
и во текот на работните активности особено во тим. 

Мојата топла 
препорака за сите е 
да учествуваат што 
повеќе во неформални 
образовни активности, 
во различни фази 
од животот. Ајде да 
го инвестираме вашето време во еден или повеќе долгорочни проекти и да се 
обидеме да бидеме постојани во краткорочни проекти. Неформалното образование 
никогаш не завршува, останете млади.

МАРКО



Јас се викам Матеја и сум млада жена  која многу му се восхитува 
на светот. Нема нешто што не ми ги буди интересите - од готвење, 

музика, сликање, па дури и откривање на скриените агли на оваа 
планета. Работам во семеен бизнис и паралелно штотуку ја започнав 
втората година на студирање од психотерапија. Морам да признаам 
дека животот не може да биде подобар во моментов, и верувам дека 
кога учиме за човечката природа, учиме и за себе како поединци. Овие 
бескрајни сознанија секогаш ме потсетуваат дека мораме да научиме и 
да се запознаеме себеси целосно, инаку никогаш нема да бидеме блиску 
до сознанието на нашата вистинска убавина. Јас сум жена со многу 
интереси, но за да ги пробам сите овие работи, морав многу пати да се 
истуркам од зоната на конфорт и да „погледам зад аголот“ за да видам 
дали има нешто повеќе. Основите како одење на училиште, можност 
за посетување универзитет овде во Словенија (бесплатно) се дадени 
на сите, но ако сакате повеќе и бидете подобри, треба да ги преземете 
работите во свои раце. Кога почнав да одам на училиште, бев восхитена 
од многу работи. Веднаш станав дел од различни активности што ги 
нудеше училиштето: хор за деца, дополнителни часови по англиски јазик, 
ликовни уметности… Со секоја година што минуваше, ми беше сè повеќе досадно и не можев да го сокријам 
моето незадоволство. Не ми беше возможно да ги прифатам училишните активности како единствена опција. 
Сега, кога размислувам за мојата нетрпеливост и за тоа како сакав да направам сè во исто време, вечно 
сум им благодарен на моите родители за нивното мирно и сериозно воспитување. Тие ми помогнаа да се 
заинтересирам во тоа време и да останам посветена додека не го завршам тоа што сум го почнала. Да не 
беа тие, не знам дали некогаш ќе научам да бидам доволно тврдоглава за да започнам и да завршам се што 
ќе одлучам. Така добив можност да учествувам во неформалното образование (НФО). Научив да танцувам, 
уживав да посетувам разни спортски часови, часови по пијано и гитара. Минатата година, исто така, учествував 
во различни проекти на Еразмус+ и исто така ги вратив моите чевли за танцување бидејќи мојот пат на 
учење ме доведе до салса. Во последните две години почнав со волонтирање во непрофитни организации, 
бидејќи сакам да учам и да помогнам во различни области, како што се заштитата на животната средина, 
мигрантите, бегалците, важноста за зачувување на културното наследство итн. Почнав да волонтирам затоа 
што имав голем внатрешен нагон да откријам кој сум јас како личност и каде припаѓам на оваа Земја. Со 



текот на времето, додека се обидував да се пронајдам себеси, научив многу за НФО и за тоа што може да 
понуди на една личност. Учиш работи кои формалното образование не ти ги дава. Учењето е поефективно и 
НФО исто така укажува дека човекот е социјално суштество. Би истакнал уште една работа за НФО. Сметам 
дека е клучно! Принудени сте да размислувате со глава. Со НФО можете да научите повеќе, да ги развивате 
компетенциите што инаку не би ги направиле. Морам да кажам дека се што ми се случи и се што решив да 
направам ме доведе до тоа каде што сум денес и до откривање на тоа која сум и која сакам да бидам. НФО 
ми даде можност да го „вкусам“ светот поинаку. Сето искуство што го добив преку тоа, ми помага да одлучам 
на што сакам да се фокусирам и сосема случајно ја открив психотерапијата. На почетокот беше интересна и 
мистериозна област за која не знаев ништо, но со текот на времето се повеќе се заљубував во неа. Кога го 
избирав мојот професионален пат, НФО одигра важна улога,  ги открив нејзините чуда и важност многу порано. 
Дури и мислев дека ги правам часовите на НФО за себе, признавам дека тоа ми даде база на вештини што 
формалното образование не ги дава. Знаењето што го добив од НФО  ми помага каде и да одам. Тоа ми даде 
поттик на училиште, бидејќи го видов здодевното знаење што требаше да го научиме на поинтересен начин. 
Музиката, танцот и спортот ми помогнаа да најдам креативни начини за побрзо и поефективно соочување и 
решавање на проблемите. Сакам да кажам дека тоа ми помогна да стекнам многу социјални вештини. Исто 
така, кога сте во контакт со различни типови на луѓе, учите да бидете трпеливи и да ги прифаќате критиките, 
различните идеи и предлози. Во принцип, да се земе се во предвид. Сега кога сум на универзитет, не значи 
дека моите денови во НФО се завршија. Сосема спротивно. Мислам дека НФО никогаш не е завршено, таа е 
доживотно. Секоја шанса ја користам. Се разбира, тоа изгледа добро и за мојата биографија и верувам дека 

сите мои курсеви и лекции од НФО ќе ми помогнат да најдам подобра работа. Но, 
откривањето на животот и неговата убавина е мојата главна цел и се надевам дека 
ќе ми остане примарна цел уште долго. Темите, како што е заштитата на животната 
средина, сè уште ми се на списокот за длабинско откривање, но сега чувствувам 
дека сакам да го ставам целиот мој фокус во односите меѓу луѓето. НФО е повеќе од 
само учење на одредени податоци. Го тренирате вашиот перформанс, соработувате 
со другите и запознавате нови хоризонти кои инаку никогаш не би ги откриле. Тоа 
ви помага да се пронајдете себеси како личност и да изберете работи што ќе ви го 
направат животот исполнет. Најдобриот совет што можете да им го дадете на другите 
е да бидете во движење и секогаш да се туркате надвор од зоната на конфорт. Знам 
дека е тешко и страшно, но кога ќе ги надминете своите несигурности, ќе видите дека 
единствената вистинска пречка сте вие. Затоа, прегрнете се и искористете го денот.

МАТЕЈА



Милена учествуваше на волонтерски проект во Малага во рамките на програмата на ЕУ Европски солидарен 
корпус, а ние ја споделуваме нејзината приказна и искуство.

“Кога ќе ги фокусирате вашите мисли и желби на општествено корисни активности, а на нив ја додавате 
потребата да дејствувате на пошироко ниво, имате можност да волонтирате во програмите EСК (Европски 

солидарен корпус). Така започна мојот ангажман во проектот и сè уште продолжува, а 
покрај горенаведената желба, потребна е добра локална организација која подготвува, 
испраќа и остава волонтери во организацијата задолжена за проектот со седиште во една 
од европските земји и благодарение на таквата организација , се пронајдов. Звучи како 
реклама, затоа што е, но како и секое место во светот, на овој егзотичен град му требаат 
луѓе подготвени да учествуваат во мисијата за проширување на образованието. поточно 
проектот е наречен „Промовирање на интеграцијата пробивајќи ги бариерите“, а се 
реализира преку работа во училиште, каде мојата улога како волонтер се реализира преку 
помагање и заедничка работа со наставниците, особено на часовите по англиски јазик. 
Да можеш да ги учиш децата, до 12 години е голем предизвик, но и неописливо 
задоволство. Сепак, ќе се обидам да го опишам со неколку зборови, бидејќи после секој 
придонес останува тоа чувство на заслуга за нечиј напредок, односно чувството што 
може да ви го даде учеството во овој проект, а тоа е најубавата форма на плата.  Иако 
бев свесна за важноста на образованието како и за улогата на оние кои го пренесуваат, 
не бев целосно свесна за трудот вложен од другата страна на училницата, односно зад 
клупите. Во моментот кога ќе станете свесни за фактот дека вие сте единствената врска 
помеѓу знаењето и детето кое по раѓањето го заслужува и му треба тоа знаење, создава 
чувство на одговорност и голема мотивација да му го пренесете. Оти   кој гарантира дека 
на ученикот ќе му биде овозможен алтернативен начин на учење, ако ја пропуштите 
можноста да му го објасните материјалот предвиден за тој час. Бидејќи никогаш не 
планирав да се занимавам со оваа работа, но водена од желбата директно да влијаам врз развојот на човековите 
права, ми се укажа можност тоа да го направам преку образованието, прилично сум среќна што најмладите се 
вклучени во мојата работа и што јас може да придонесам во најраните фази на градење на општество кое ги почитува 
човековите права. Ниту едно толку убаво чувство не може да се совпадне со задоволството што го чувствувате кога 



детето ќе го совлада она што го учите и кога знаете дека тоа ќе му биде корисно во животот. За оние кои се занимаваат 
со овој бизнис, ова чувство е веројатно добро познато, а за мене е нешто сосема ново и изненадувачки пријатно. 
Охрабрувачки е и тоа што знаете да учествувате во наставата по јазик, која ја користи светската заедница 
во постигнувањето и реализирањето на сите важни договори, поради што се очекува идните генерации 
да бидат подготвени на тој план. На тој начин навистина се кршат јазичните бариери пред се, а децата во 

комуникацијата со странците се соочуваат со разлики и ја прифаќаат идејата за 
поврзување на народите. Наместо тоа, убавината на овој проект не завршува 
тука. Покрај овие активности, добив можност да учествувам во подготовка на 
активности за организацијата која е домаќин на проектот, а која е задолжена за 
организирање забавни настани за деца и стари лица. Задачи каде имав можност 
да изразам креативност, повторно во чест на ранливите групи во општеството. 
Преку сите овие активности постепено го подобрувате вашиот шпански, што најдобро 
се постигнува во комуникацијата со студентите, при размена на знаења, а овој проект 
нуди и бесплатен онлајн курс. Најбрзиот светски јазик, како што тие го опишуваат, 
дополнително е побрз во овој дел на Андалузија, па може да очекувате напредно ниво на 
шпанскиот јазик по завршувањето на проектот. Околината е мотивирачка за изучување 
на јазикот, бидејќи жителите на овој дел од државата не можат да се пофалат со добро 
познавање на англискиот јазик, па наше е да се прилагодиме, во што гледам голема 
предност. Освен тоа, околината е исклучително добро зачувана, а квалитетот на животот 
најдобро го опишува свежиот воздух од морето, чистите плажи и големиот број зелени 
површини, поради што има мали шанси да се избегне уживањето во овој град и на овој 
проект. Високата застапеност на проектите на ЕСК во Малага и добрата поврзаност на 
волонтери е уште една предност, а има и многу можности за посета на околните места. 
Секако, се поставува прашањето од што да се живее во текот на проектот, но оваа 
загриженост е отстранета со оглед на тоа што програмите на EСК се финансирани од 

Европската комисија, која ги покрива трошоците за живот, почитувајќи ги сите основни потреби. Вклучени се 
трошоците за сместување и месечен надоместок од кои може да се живее сосема пристојно. Звучи дека работата 
не може да падне тешко во вакви околности? Така е, а за тоа можат да сведочат и безбројните придобивки што 
ги носи овој проект. “ МИЛЕНА



“Здраво луѓе“, зборовите со кои им се претставував на луѓето од 26 нации за време на 
една културна вечер во Шпанија, во еден мал град Тарагона. Со овие зборови им се 

претставувам. Јас се викам Милош, имам 24 години и ова беше мое прво искуство од ваков 
тип. Моја голема желба беше да се пријавам и да учествувам во овој и слични проекти. Стана 
реалност, спортско волонтирање, спорт со кој се занимавам долго време, а сега учествувам и 
од другата страна.Самото пристигнување, еуфоријата, патувањето не може лесно да се опише. 

Најважно е да знаете дека 
имав голема поддршка од 
луѓето од АДП-Зид, а кога 
дојдов во Шпанија, големи 
луѓе и луѓе од тимот на 
Асоцијацијата Мундус. 
Дружењето со околу 100 
луѓе од различни култури, 
нации, религии и мислења е 
нешто што би му посакала на 
секој човек на оваа планета. 
Лично, многу ми се допаѓа 
шпанскиот јазик и првото 
позитивно изненадување 
од проектот беше кога ми 



рекоа дека имам цимер од Венецуела, велат - зборува само шпански. Потоа доаѓаат 
деновите на меѓусебно запознавање и претходно споменатата културна вечер, 
која е еден од совршените настани на вакви проекти. Танц, песни, игри, пијалоци, 
храна, од 26 земји, незаборавно. Потоа започна интензивен, интересен, корисен 
тренинг, кој траеше 7 дена пред почетокот на игрите. За време на оваа обука, 
запознавањето различни луѓе, држави, обичаи, средби и вкрстување мислења, тимска 
работа, се нешто што ме менува како личност, влијае на многу мои размислувања. 
А потоа игри и се што носат, одговорност и работа од една страна, уживање и 
остварување на соништата од друга. Запознавање со спортистите, поддршка, 
дружење и сето тоа додека 100-тина волонтери не го напуштивме комплексот 
и не заминавме на незаборавно кампување покрај плажа. Повторно ново 
искуство, повторно задоволство, па дури и тага при напуштањето на кампот. 
Доаѓа последната недела, луѓето се повеќе се поврзуваат, се воспоставуваат контакти, некои 
можеби и за цел живот. Преовладуваат емоциите, среќа што учествувавме во ваков прекрасен 
проект, тага затоа што се разделуваме со луѓето со кои го делевме животот претходниот месец. 
И конечно, враќање во нашата земја, како нова личност, која ќе биде вечно благодарна 
за можноста, со нови пријатели, нови знаења, нови размислувања. Сега, повеќе од 
кога било, продолжувам да работам на себе, да учествувам и да аплицирам за слични 
проекти, бидејќи можностите се бесконечни, а тоа би го препорачал на секој млад човек 
од се срце. Уживајте, патувајте, остварете ги вашите соништа, живејте ги! ”

МИЛОШ



Милош Ристовски е од Куманово, Северна Македонија, живее 
и работи во Брисел, Белгија како генерален секретар на 

Млади Европски Федералисти, каде секојдневно се залага и 
работи на проекти за поголема интеграција на Европската Унија. 
Милош претходно беше извршен директор на Центарот за интеркултурен 
дијалог.
 
Милош е вклучен во активностите на НФО од 15-годишна 
возраст и има учествувано во различни активности: од локални 
работилници, меѓународни активности до глобални активности. 
Тој исто така бил ангажиран како обучувач/фасилитатор со користење на 
алатките на НФО.
 
Во времето кога Милош почнал да се вклучува во активностите на НФО, 
гимназијата не понудила доволно за него, а ЦИД ветувало интересни активности 
како што се: запознавање нови луѓе, учење англиски јазик, меѓународни 
семинари, патување во странство и што е најважно - активности преку кои 
можеше да направи нешто добро за својот град.
 
Милош смета дека развил знаења, вештини и ставови, како што се: знаење, 

комуникациски вештини, вештини за ефективно решавање конфликти, менаџерско искуство на тимови од 5-25 години 
кое сèуште го користи секојдневно, компетенции кои ги стекнал преку курсевите за комуникација и управување со 
конфликти.
 
Милош смета дека локалните и националните активности му помогнале со сигурност да тргне по сегашниот пат, 
особено долгорочните проекти, како што е годишната програма на ЦИД Академијата за идни лидери, и работилниците 
во младинскиот центар МултиКулти кои му придонесоа долг процес на учење и вежбање. Вели дека вештините што ги 
стекнал од тие активности се оние кои секојдневно ги користи во својата работа.

 



Милош се согласува дека е тешко да се добие признание за 
сопственото неформално образование, особено кога треба 
да подготвите биографија која не треба да е поголема од 
една страна, а сте направиле повеќе од 100 часа aктивности 
во НФО, но не можете да ги ставите во вашата биографија, 
бидејќи нема формално признавање.
 
Во Белгија работите се малку поинакви отколку во Северна 
Македонија, на пример кога се пријавувате за одредена работа 
се бара високо образование, еквивалентно образование или 
работно искуство. На овој начин може да се изразат вештините 
стекнати преку неформалното образование, што е нешто што 
за жал не може да се види во Северна Македонија.
 
Милош смета дека меѓународните семинари се одлични, но 
работилниците што се случуваат на локално и национално ниво се задолжителни, бидејќи таму се учи најмногу.

 
Милош силно верува дека неформалното образование е 
корисно, развива вештини и ставови за вашето знаење, но 
смета дека тоа не го заменува формалното образование, 
наместо тоа, треба да оди паралелно. Личноста која навистина 
сака да инвестира во своето знаење треба да помине низ двата 
процеса.
 
Една од најуспешните приказни на Милош беше формирањето 
на младинскиот центар МултиКулти, прв во Куманово и 
поширокиот регион. Оваа година се навршуваат 10 години 
од постоењето на младинскиот центар. Неговите омилени 
моменти од МултиКулти беа кога по завршен проект треба да 
ги претстави резултатите од проектот пред локалната јавност.

МИЛОШ



Јас се викам Нора и имам 26-години 
и сум од Софија, Бугарија. Јас 

сум графички дизајнер, стримач на 
видео игри ноќе, мајка на морско 
прасе во текот на целата година. 
Додека пред многу години учествував 
во активности за неформално 
образование, кои главно беа поврзани 
со практикување англиски јазик, моето 
последно искуство беше патувањето во 
Латвија на почетокот на 2020 година, 
каде учесниците од цела Европа 
научија како да станат лидери на 
младински групи врз основа на нова 
методологија на Центар Марта. Решив 
да се приклучам на програмата за обука 
преку The Future Now делумно поради 
желбата да научам повеќе за себе и 
уште подлабок копнеж да им дадам на 
младите околу мене подобра шанса да 
се пронајдат себеси на помлада возраст. 
Иако се чувствувам како да стекнав 
пристојно знаење за одредени теми 



поврзани со обуката, неочекуван 
резултат беше зајакнатата 
самодоверба. Обично не сум човек што 
го форсира моето мислење во разговор, 
но во последно време ретко се колебав 
кога сакам мојот глас да се слушне на 
теми за кои сум чувствителна, било 
да е тоа еднаквост, ментално здравје, 
сексуално образование и слично. 
Друг малку неочекуван исход беше 
апсолутно чудесното пријателство кое 
процвета за време на тоа патување. 
Денес, неформалното образование е 
дефинитивно задолжително за мене. 
Ангажирање на поединецот на лично 
ниво, тоа е простор за природен раст, 
наместо задолжителна компатибилност.

НОРА



Мојот професионален пат и мојата обука беа посветени на трансформација 
на конфликти, главно оние кои произлегуваат од граѓански конфликти или 

политички идеологии. Следствено, една од моите најсилни квалитети е мапирањето 
на конфликтите, вклучувајќи го нивниот извор, актери и структура. Дополнително, 
имав можност да работам со ОАС (Организација на американски држави) и со 
Европската унија во повеќе изборни процеси спроведени во различни земји, 
вклучувајќи ги Парагвај, Авганистан, Пакистан, Еквадор, Колумбија, Ел Салвадор 
и Хаити од 2014 година. , што исто така ме изложи на особеностите 
на различните култури како меѓународни организации. Верувам 
дека иако моќта на сопствениот глас и способноста да се 
даде овој глас е едно од основните права што ги уживаме во 
демократските земји, силното демократско владеење е од 
суштинско значење за градење цврсти општества. Во последните 
години (2017) се фокусирав на прашања поврзани со активните 
конфликти и минските полиња и моментално сум на двегодишна 
мисија во Украина со Организацијата за безбедност и соработка 
во Европа (ОБСЕ) како специјален набљудувач. Во таа улога, 
една од моите најважни функции е да можам јасно, вертикално 
и хоризонтално, да ги пренесувам клучните информации за 
секојдневниот процес на одлучување. За таа цел, собирам 
информации преку локални интервјуа и визуелно набљудување 
и подготвувам месечни извештаи за безбедносната состојба 
во областа на интервенција на конкретни инциденти следејќи 
ги упатствата на ОБСЕ за следење на човековите права, основните слободи и 
меѓуетничките односи. Како дел од работата, морам да негувам и одржувам 
конструктивен однос со локалните и регионалните власти, претставниците на 
малцинствата и религиозните групи, граѓанското општество и локалното население. 
Дипломирав меѓународни односи (Универзитет во Каљари, 2008-2011) и 
сум магистер по мировни науки „Меѓународна соработка и посредување во 



конфликти“ (Универзитет во Пиза 2012-2014), со област на студии што вклучува 
правни инструменти за работното место -конфликтна област, проектен циклус, 
геополитика, антропологија и род, и право за меѓународна соработка меѓу другите. 
Имам и специјализирана обука за непријателски средини, кризен менаџмент 
на цивилното население и сум посетувал курсеви за набљудување избори. 
Исто така, имав можност да работам со малцинските групи и млади луѓе за 
прашања поврзани со создавање и промовирање на меѓукултурен дијалог, 
користејќи креативни методи за трансформирање на конфликти, 
миграции и внатрешни движења и меѓурелигиски дијалог. 
Учествував на курсеви.

● Обука за млади во акција на ЕУ „Граѓанство - нови идеи во 
Европа“. Киев, Украина (2014)

● Евромед Младинска програма „Култивар: Евро-медитерански 
игри за меѓукултурен дијалог“. Аман, Јордан (2013)

● Обука за млади на ЕУ во акција: „Млади за заедничка иднина 
- креативност во трансформација на конфликти“. Приштина, 

Косово (2012)

● Обука на младите на ЕУ во акција „Миграција и мобилност“. 
Уреки, Грузија (2011)

● Обука за млади во акција на ЕУ „Меѓурелигиски дијалог во 
младинската работа“. Рига, Латвија (2010).

 
Неформалното образование е вид на образование што се одвива 
надвор од наставната програма предвидена со формалното образование. 
Активностите за неформално учење беа фундаментални за мојот личен и 
професионален раст и со мојот однос со различните актери во изведбата на мојата 
работа, верувам дека е од суштинско значење за секој да се придржува кон својот 
пат на развивање на наставната програма односно неформалната.

ПАОЛО



HЗдраво, јас сум Раја, имам 26 години и работам во 
младинскиот сектор. Работам во невладини организации 

откако го завршив моето образование, иако пред тоа никогаш 
не го замислував како мојот животен пат – студирање бизнис, 
претприемништво, финансии и сметководство, имав сосема 
поинаква идеја за тоа како ќе се одвива животот. Животот 
сепак имаше поинаков план за мене – почнав да работам како 
административен асистент во една невладина организација 
во Софија, Бугарија, од каде што сум, со мисла да стекнам 
некое искуство пред да најдам посоодветна работа. 
Но, има нешто магично, воодушевувачко и привлечно за 
мене во работата на третиот сектор и не можев а да не 
сакам да знам и да доживеам повеќе од тоа штом „случајно“ 
се најдов во него. Поминав една година во Европскиот 
волонтерски сервис, волонтирајќи за прекрасна организација, 
поддржувајќи ги младите во Милано, Италија, а сега сум дел 
од Управниот одбор, како и менаџер за младински проекти во 
младинска организација назад во Софија, т.н. Здружението 
„Иднина е сега“. Овде ги истражувам длабочините и границите 
на околината, проектите и иницијативите, можностите за 
младите луѓе, со голема страст и многу желба за работата! 
На многу начини, неформалното образование и младинскиот 
сектор целосно го променија и го обликуваа мојот живот. Се 
најдов во позиција на приправник, учесник, организатор, 
понекогаш дури и фасилитатор, а неформалното образование 
ме натера да го гледам учењето и образованието во многу 
различни и прекрасни светла. Неформалното образование 
беше обединувач, мост за разбирање и соработка, на теми како 
што се човековите права, социјалната акција, образованието, 



просперитетот, спречувањето на насилството и многу 
други. Повеќе од тоа, чувствувам дека неформалното 
образование создаде во мене поголем капацитет за грижа и 
поголема потреба за учество и вклученост во одлучувањето, 
дискусиите и поголема желба за доживотно учење. 
Нешто многу важно, што го научив и зацврстив благодарение 
на неформалното образование, беше важноста на 
размислувањето. Во повеќето неформални активност на 
кои сум учествувала и организирала, секогаш е предвидено 
посебно место за размислување – онаа што сум го научила, 
што се сменило во мене, што повеќе сакам и како да го 
добијам. Кога поминувате некое време во размислување, ги 
подобрувате резултатите од тој тренинг во замена со самите 
себеси. Но, кога ќе ги вклучите истите тие принципи во други 
аспекти од вашиот живот, ќе ги подобрите на ист начин. 
Како совет, би рекла дека ако не сте – препуштете се во 
светот на неформалното образование, знаејќи дека тој е 
полн со поддршка, разбирање, неверојатно интересно 
знаење и прекрасни луѓе. Влезете и учете од искуствата, 
мислите и имагинацијата на другите луѓе, знаејќи дека и 
вие ќе придонесете за нивната.

РАЈА



Здраво :)

Јас се викам Росалија и работам во младинскиот сектор скоро 8 години. 
Моето прво искуство со младински проекти и неформално учење беше 

поврзано со тоа да бидам ментор во младински волонтерски проект во 
мала невладина организација во мојот роден град. Проектот беше за 
работа со деца и млади луѓе со посебни потреби. Имаше 24 волонтери 

од Шпанија, Турција и Полска кои поминаа 6 месеци помагајќи и 
комуницирајќи со младите луѓе, учејќи едни од други и градејќи 
односи на пријателство и соработка кои траат со години. Ова беше 
моментот кога сфатив колку е значајно неформалното учење за 
еден млад човек, колку може да стекнете врз основа на трансфер 
на знаење и размена на компетенции и развивање на нови вештини, 
додека се забавувате со врсниците кои имаат слични цели и ставови. 
Потоа продолжив да работам во рамки на младински 
проекти како проект менаџер, но и како постојан ученик и 
учесник во различни активности за неформално учење. 
Да бидам искрена, една од најневеројатните неформални активности 
што имаше големо позитивно влијание врз мене и мојата професионална 
кариера беше курсот за обука што се одржа во мај 2017 година во 
Закопане, Полска – „Дајте моќ и помош – самоидентитет во Младинска 
работа и проекти“. 25 младински работници од 8 различни земји 
учествуваа на тренинг курсот со цел да се подигне свеста на младите 
работници за реализација на различни видови проектни иницијативи. 
И покрај подигањето на квалификациите на младинските 
работници и нивниот личен развој, курсот за обука беше насочен 
кон промовирање на меѓукултурниот дијалог. Благодарение 
на меѓусебната соработка, беше воспоставена стабилна и 
доверлива контакт мрежа, која на учесниците им овозможи да 



промовираат добри односи и основа за успешни идни партнерства. 
По учеството во оваа активност, се мотивирав себеси да добијам сертификат 
за професионален менаџмент на проекти (PMP)® и да се фокусирам на 
иницирање и управување со младински проекти. Така, 2 години подоцна, 
заедно со еден мој драг пријател и колега ја започнавме нашата авантура 
со создавање на сопствена НВО – Здружението „Сега е иднината“. 
Организацијата работи на национални и меѓународни иницијативи, активности 
и проекти за и со млади луѓе и младински работници. Ние имаме страст за учење 
и висококвалитетно образование, мултикултурно градење мостови, еднаквост 
и човекови права, лидерство и личен развој, како и трансфер на знаење. 
Постојано се стремиме да ги мотивираме учениците и да создаваме 
култура за учење преку давање совети и насоки за доживотното учење во 
училиштата, универзитетите и работните места. 
Промовирањето на доживотното учење стана 
една од нашите главни цели, бидејќи дава 
единствена можност за младите да развијат нови 
вештини и компетенции и да создадат неверојатни 
искуства, збогатувајќи ги пријателствата и 
скапоцените спомени со другите млади!

РОСАЛИЈА



Јас се викам Сабина и сум танчерка и педагог за деца од предучилишна 
возраст. Ја сакам хип хоп културата и сите нејзини елементи станаа 

дел од мојот живот уште кога бев само дете. Во основно училиште се 
занимавав со многу спортови, а на почетокот на гимназијата се запишав 
на школа за танц, која сè уште е дел од мојот живот. Имам завршено 
предучилишно образование, но во последно време повеќе сум склона да 
работам со млади и имам поголем интерес за други работни сфери, како 
што се: организатор на настани, графички дизајн и дигитален маркетинг. 
Како едукатор, младински работник и волонтер сум вклучена во многу 
активности во младински кампови. Како дадилка во Калифорнија, бев дел 
и од една програма за културна размена, што беше единствено искуство. 
Таму работев, учев, патував и стекнав нови пријатели. Исто така, научив 
многу за себе и тоа ме направи ментално посилна. Кога имам време, 
обично барам интересни опции за неформално образование (НФО), 
бидејќи секогаш сакам да научам нешто ново. Во слободното време сакам 
да создавам, цртам, кројам, сликам, танцувам, се забавувам, патувам, 
читам, медитирам, се дружам, „скејтам“, миксам и слушам музика... Веќе 
учествував на многу обуки за НФО; тоа започна уште во основно училиште. 
Досега се акумулирани неколку - од спортски клубови, атлетика, кошарка, 
одбојка, веронаука, часови по танц, мотивациони денови на Црвениот 
крст за аниматори, едукација за едукатори, печатење на екранот, бизнис 
часови, часови по англиски јазик, развивач на веб-страници, успешна 
апликација и имплементација на проекти, онлајн курсеви за Adobe 
програми, Digital Manager, Agile методи, Дизајнерско размислување бизнис 
модел... Ги посетував сите тие часови затоа што сакам да учам нови 
работи и затоа што училиштето никогаш не ми даде вакви активности. 
НФО ви дава практично знаење и преку него се развивате како личност. 
Тоа ви дава искуство и можност да запознаете нови луѓе со исти цели 
и интереси. Тоа ме направи она што сум денес: социјална, позитивна, 
здрава, упорна, снаодлива, комуникативна, интелигентна… Преку НФО, 
исто така, запознав многу интересни луѓе, организации, стекнав пријатели 



и лични врски. НФО навистина може да ви даде многу, токму оние работи кои толку многу ни недостасуваат во нашиот 
училишен систем. НФО потсвесно ве учи на солидарност, толеранција, соработка, тимска работа, емпатија и да се 
биде свој. Мислам дека целото мое знаење и искуство што ги добив преку различни НФО ми помогнаа да ги решам 
проблемите со кои се сретнав. Јас сум поснаодлива во секое време и секаде каде што сум бидејќи имам некои знаења 
од различни области на животот. Добро е да се обидувате да научите различни работи од различни области за кои 
ве интересираат. Јас сум обично личност која не ги препознава моите вештини и знаења, па секогаш ми е тешко 
да го препознаам напредокот. Кога ќе се сетам на сите мои искуства на курсевите за НФО и ќе се обидам да им ги 
објаснам на луѓето, тогаш сфаќам што ми дале, што ме научиле. Мислам дека работодавачите во Словенија се уште 
му даваат приоритет на формалното образование. За нив НФЕ е сè уште само интерес и на нив гледаат како на хоби. 
Верувам дека моето мината во НФО може да покаже во што сум добра и што сакам да правам, каде се фокусира моето 
внимание. Мој совет до секој е: „Посетете курс или час од НФО, никогаш не е доцна да научите нешто ново. Треба 
да го посетувате секој час  од НФО за кој сте заинтересирани. Има толку многу работи што треба да научите во овој 
свет, затоа отворете го вашиот ум и никогаш не престанувајте да истражувате и да барате ново знаење. НФО обично е 
позабавно и поопуштено од учењето на училиште. Се шегуваме со наставниците, меѓусебно си помагаме, се дружиме 
и надвор од класот… Сигурна сум дека ќе запознаеш нови луѓе, ќе се развиваш како личност, 
можеби ќе излезеш од зоната на комфорт и исто така ќе научиш нешто што ти треба во животот, 
кариерата и пронајдете го вашиот сопствен пат. САБИНА



Здраво, јас сум Садри Алиу, Албанец роден во Швајцарија, 
поминав три години од моето детство таму, но мојот 

вистински роден град беше Прешево (Асане), мал град кој 
се наоѓа на југот на Србија, каде што се вратив засекогаш 
заедно со моето семејство. Се преместив од едно училиште 
во друго па се до моето средно училиште во градот Прешево. 
Сега имам 27 години, поранешен студент на CST, дипломирав 
на „Универзитет на Југоисточна Европа“ во Тетово, 
Северна Македонија каде што живеев таму од 2012-2015 
година. После ова, повторно се вратив во мојот сакан град 
Прешево барајќи нешто, но не ми беше јасно што барам. 
На почетокот почнав да барам можности за работа каде 
што можам да се пронајдам, барав курсеви, настани, 
активности, волонтерска работа што и да е само за да 
бидам окупиран, но беше тешко бидејќи немаше можности 
за младите, немаше активности, пасивни млади луѓе 
поради неинформации, политички прашања и слично. 
По една година со многу тешкотии, успевам да бидам дел од 
локалните невладини организации кои водат и координираат 
активности на локално ниво и се обидувам да ја подигнам 
свеста и капацитетот на младите луѓе во мојот град, преку 

младинската работа, младинската политика и важноста да се биде дел на неформалното образование. 
Мојата најголема мотивација за неформалното образование, граѓанското општество и младинската 
работа се случи во 2017 година кога присуствував на тренинг курс за социјално претприемништво 
во Топола, Србија. Не бев толку подготвен и сигурен што се случува, но нешто ме туркаше. 
Дотогаш присуствував на повеќе од 20 проекти за Еразмус+. Јас сум речиси дел од секоја активност 
или проект управуван од НВО Iuventa во рамките на програмата Еразмус+. Мојот круг стана толку 
огромен со запознавање на нови пријатели - различна култура, патување од една земја во друга, 
предизвикување на себеси, мојот ум се менуваше на добар начин, станав пољубезен, научив да ги 



слушам другите, стекнав многу знаење, ги подобрив моето вештини во различни области низ процесот на НФО. 
Сега, после сето ова стекнато искуство, професионално се развив за време на моето учество на различни теми 
и проекти финансирани од Европската комисија преку програмата Еразмус + низ цела Европа. Затоа, најважна 
е мојата волја и моето време да не се троши, туку да дадам се за напредување и активирање на нашите млади. 
Не сум разочаран што гледам дека младите немаат можности или се манипулирани со некои 
механизми, туку што  гледам дека не се подготвени да се борат за своите права... Потребна ни е 
соработка - сите заедно да споделуваме информации, учество што е можно повеќе во не- формалното 
образование и тоа искуството може да помогне во подигањето на свеста на нашите млади во активно 
општество. Сè што им треба е рака за помош. Таа рака може да биде светлина на крајот од тунелот. 
Така, искуството преку неформално образование, размената на идеи меѓу младите, проблемите 
со кои се среќаваат на патот, гледањето одблизу на процесот на учење со младите од Европа 
кои учат заедно и ширењето информации до младите е сè што му треба на нашето општество… 
понекогаш треба да заборавиш кој си од каде доаѓаш, дали си 
малцинство или не, и  да се фокусираш на тоа што сакаш да бидеш... 
Сфатив дека НФО е важно исто колку и формалното учење, па можеби и повеќе… 
Бидете дел од него, ќе зажалите што не сте почнале порано. Садри



Јас се викам Сандра Богдановиќ и сум новинар. Моментално работам 
за српската национална телевизија како новинар/репортер. Имам 25 

години и пред 3 години почнав да работам на полето на неформалното 
образование затоа што како новинар сакав да почувствувам мултикултура 

и да научам повеќе за алтернативните начини на учење, да го 
подобрам моето знаење за другите религии, јазици и традиции. 
Почнав да волонтирам, а потоа да работам во областа на НВО 
кога бев средно училиште, но посериозно почнав како што кажав 
пред 3 години во НВО Iuventa бидејќи тоа е една од најдобрите 
организации во мојата земја која ми ги даде сите можности да 
напредувам во да се биде младински работник. Отидов на АПВ, 
курсеви за обука, размени, состаноци и јас бев лидер на тимот 
на многу од нив. Почнав да учам за неформалното образование 
преку обуки, друштвени игри, со некои од најдобрите тренери и 
фасилитатори. Како што реков, на прво место ми беше корисно 
за мојата работа, но штом почнав да се занимавам со тоа, се 
заљубив во светот на неформалното образование. Сакав да 
запознаам нови луѓе на различни профили од мојот, да знам 
повеќе за нивниот процес на работа во областа на неформалното 
образование. Кога бев помлада и преку моето формално 
образование, секогаш ми беше досадно и напорно учење на 
традиционален начин. Отсекогаш сакав да биде покреативно, 
поотворено и приспособено на можностите на секое дете/лице. 
За среќа, дознав за неформалниот начин на образование и 
можам да кажам дека сè уште се сеќавам на сè што научив на тој 
начин, но не и за формалниот начин за 17-те години образование. 

Стекнав и со гордост можам да кажам на прво место дека стекнав многу 
самодоверба за време на сесиите и тренинзите. Стекнав многу нови 
перспективи, пријатели. Тоа ми помогна бидејќи почнав да чувствувам 
повеќе самопочит кон себе и да бидам посигурна во моите идеи, себеси 
и она што го сакам во животот. Ми помогна со некои контакти поврзани 



со работата што можам да ги користам секогаш кога ми требаат и да 
им помогнам да излезат јавно и да бидат слушнати на националната 
телевизија. Тоа ми помогна да го најдам својот пат и која сакам да бидам. 
НФО ми помогна да бидам посвесна за личните борби на луѓето. На 
почетокот беше тешко да се препознае мојот напредок бидејќи беше 
неверојатно како се слуша мојот глас, како беа прифатени моите идеи 
и колку брзо се движев напред на мојот пат во НВО Iuventa. Стекнав 
самопочит и никогаш не мислев дека можам да бидам толку отворена 
со странците. Од оваа гледна точка, напредокот што го постигнав беше 
огромен и мислам дека никој и ништо друго не можеше да влијае на 
мене повеќе на добар начин отколку што се случи тоа преку семинари 
и обуки за неформални образовни програми. Мојот работодавец брзо 
го препозна тоа, затоа ја имав мојата прва улога како фасилитатор за 
толку кратко време. Таа ми даде можност да ги водам нашите социјални 
медиуми затоа што веруваше дека јас сум најдобарата за тоа и брзо ги 
завршувам работите.  На сите што размислуваат да започнат со НИП, 
им предлагам да бидат со отворен ум кога ќе навлезат во полето на НИП 
бидејќи има толку многу што им нуди на луѓето. Прво да започнеме со 
некои основи, воведување со НФО и ако на човек му се допаѓа, тогаш 
може да навлезе подлабоко и да открие многу повеќе дури и на крајот да 
биде тренер и да води сесии, тоа е најдоброто чувство!!!! Би им кажала 
дека НФО ми го промени животот. Би им кажала дека ако некогаш се 
„борат“ со традиционалниот начин на учење, тогаш ова е најдобро за 
нив. Тоа сигурно ќе ги обликува за иднината, ќе им ги отвори очите и 
умот за работи за кои мислат дека се надвор од нивната лига. Тоа ќе 
ги зближи со луѓето ширум светот и ќе им даде многу нови пријатели, 
перспективи и пријатели. Мој совет до нив: подгответе се за се што сте 
сонувале да стане вистина.

САНДРА



Јас сум Силвија Дервиши, 25 од Тепелене, Албанија. Студирав геоинформатика-инженерство и моментално 
работам како проектен координатор во здружението Beyond Barriers, организација која работи на полето на младите.

 
Започнав да учествувам во активностите на НФО уште во 2013 година каде што имав можност за прв пат 
да учествувам на младинска размена во Лисабон, Португалија. Оттогаш, се запознав со организацијата 
што испраќа и учествував во повеќе од 100 активности на НФО на локално, национално и европско ниво, 
соодветно на младински размени, курсеви за обука, семинари, активности за следење, онлајн состаноци итн.
 
Отпрвин слушнав од моите пријатели кои беа дел од овие активности пред мене, дека тоа ќе биде незаборавно искуство и дека 
дефинитивно морам да присуствувам на нив. Така, би кажала дека зависно од она што го слушнав од нив избрав да си дадам шанса да 
ги проширам моите хоризонти, да добијам нови знаења, да запознавам нови луѓе, да се забавувам и да ги подобрам моите вештини.
 
Секогаш им кажувам на сите што ме прашуваат дека овие активности го менуваат животот. Мене лично овие активности ми дадоа 
повеќе од само знаење. Се разбира, тоа беше основното нешто што го добив од овие активности бидејќи тие ви обезбедуваат 
различен тип на учење, информации и методи кои не се многу вообичаени во формалниот систем. Но, освен ова, овие активности 
ми помогнаа подобро да се запознаам себеси и да се изградам не само лично туку и професионално. Покрај тоа што имав 
можност да изградам одредени компетенции, имав шанса да запознаам неверојатни луѓе и млади од цела Европа и многу повеќе, 
и почнав да гледам работи надвор од мојата мала кутија каде што бев навикната да престојувам. Стекнав нови пријатели и научив 
за вредностите на човековите права, вклученоста и важноста на младинската работа, исто така уште еднаш потврдив дека не 
постојат вистински граници меѓу луѓето кои доаѓаат од различни земји, но најчесто оваа граница е поставена во нашиот ум.
 
Благодарение на различните активности што сум учествувал во програмата Еразмус плус, ги изградив моите 
компетенции и знаења во различни области како што се ОЧП, родова еднаквост, социјална вклученост, 
претприемништво, креирање политики итн. Вештините што ги подобрив за време на активностите ми помогнаа 
да се ангажирам повеќе во локално и европско ниво во рамките на организацијата во која бев дел, а со искуство што 
го имав ме примија да работам во здружението Beyond Barriers. Присуството во активностите на НФО е секогаш 
ефикасен начин за учење и подобрување и ме турка напред да работам и да се ангажирам повеќе на теренот.
 
Имајќи шанса да споделам различни мислења и идеи за градење на нашите општества, да соработуваме 
едни со други, да придонесеме за зајакнување на вклученоста на другите млади и да почувствувам дека 
мојот мал придонес сè уште прави промени, ме мотивираше да продолжам да работам во секторот на ГО и 
меѓународна младинска работа. Во овие настани ја сфатив важноста на интеркултурното учење, почитувањето на 



различностите и промоцијата на европските вредности како што се почитувањето на човековите права, градењето 
мир и демократијата, еднаквоста и солидарноста за маргинализираните млади и владеењето на правото.
 
Додека сум на позицијата координатор на проектот во BBA, меѓу другото јас сум одговорна за одржување 
комуникација со различни партнери од СБ и ЕУ и организирање различни активности кои ми помагаат да ги 
развијам моите вештини за организација, комуникација, управување со времето, но уште поважно овие активности 
и проекти ме натераа да сфатам дека преземањето акција е клучниот елемент за да се направи подобро општество.
 
Не беше многу тешко да се препознае напредокот бидејќи беше видлив уште по првата активност, додека сфатив дека 
сум покомпетентна за различни теми, ги подобрив моите вештини за комуникација, 
лидерство, странски јазик итн. Преку учество во различни активности и работилници 
успеав да ја зајакнам мојата креативност, да научам како да бидам поемпатична и да 
го искажам своето мислење во различни ситуации. Овие две последни години почнав 
да се занимавам и како фасилитатор во различни активности на неформалното 
образование, каде што открив уште еден аспект од меѓународната младинска работа 
со кој сакам и би сакал повеќе да се занимавам. Искусните тренери за BBA ми дадоа 
шанса да учам од нив и ме научија како да бидам подобар секој ден, исто така ме 
мотивираа да ги поместувам моите граници и да излезам од мојата комфорна зона.
 
Би им препорачала на младите да учествуваат повеќе во активности како што се 
курсеви за обука, семинари, младински размени опфатени со програмата Еразмус 
плус бидејќи според мене тоа е вистинско искуство што ќе го промени животот и 
ќе ги опреми со вистинските вештини и компетенции за живот и труд. пазар. Овие 
активности обезбедуваат различно и интерактивно искуство за учење дека е доста 
важно да се развивате како личност и да направите промена во општеството.
 
Би рекла дека треба повеќе да учествуваат во сите видови активности 
кои се поврзани со НФO, за ново искуство во учењето. Оваа форма на 
учење ќе го поттикне нивното критичко размислување, ќе им помогне 
да ги согледаат работите од различна гледна точка и најважното НФO 
е изградено околу учењето на учесниците, така што младите секогаш ќе бидат протагонист и главен актер.

СИЛВИА



Јас сум Соња, 32 години, дипломирана и магистрирана, љубопитна 
и жедна за знаење. Зборувам англиски и руски. До денес никогаш 

не престанав да учам и да учам нови работи секој ден. Откако работев 
10 години во приватен сектор, сменив десетици работни места, денес 
работам во јавната администрација (сектор за култура и здруженија) и 
конечно успеав да ги ставам своите вештини во служба на заедницата. 
Живеам на прекрасниот остров Сардинија. Како островјанец, 
пораснав соочувајќи се со тешкотиите на живеење на сред море 
(незгодност при патување, скапи превозни средства и лоша 
пристапност). Така почнав да се иселувам од мојата родна 
земја и релативно доцна да ја запознавам Европа, како студент. 
Благодарение на светот на асоцијацијата станав свесен за бројните 
проекти промовирани од програмата „Еразмус +“. Со нив имав 
можност да се вклучам во нови и неочекувани контексти. Предностите 
што ги извлеков од нив се безброј. Прво да можам да ги зголемам 
моите професионални способности, второ да можам да се соочам 
со моите врсници од различни култури и со дијаметрално спротивни 
средини. Научив како „различноста е единствена предност“. 
Ја искусив и тестирав на себе важноста на познатите 
„трансверзални вештини“ кои претходно не ги знаев. 
Разбрав како неформалното образование може да 
направи разлика и во образовен и во работен контекст. 
Се сметам себеси за многу среќна бидејќи сум учествувала 
на 10 различни проекти. На почетокот решив да учествувам 
затоа што бев фасцинирана од идејата да можам да се поврзам во 100% 
меѓународен, хетероген и динамичен контекст. Учествував во проекти заедно 
со врсниците, но работев и со групи инвалиди, сириски бегалци, курдски 
овчари и луѓе со помалку можности, од сите возрасти. Работењето во 
контексти досега од моето „секојдневие“ ми помогна да ги разберам моите 



силни страни, да разбијам некои од предрасудите и стереотипите, за жал, својствени за нашата култура. 
Учествував на курсеви за обука и културни размени, и во странство и во Италија. Сум бил гостин 
и за возврат сум домаќин на луѓе. Секој проект ми даде нешто уникатно, и во однос на стекнатите 
вештини и во однос на новата свест. Неформалното образование е основно. Овозможува стекнување 
на одредена емпатија и чувствителност, критичко размислување, остроумно и паметно учење. 
Научив да се фокусирам на моите цели, да работам во тим, да го сфаќам стресот не како непријател, туку како мотивирачки 
фактор. Научив да им давам помало значење на чисто економските аспекти, поголемо значење на социјалните аспекти. 
Денеска продолжувам со тренинзите, секојдневниот раст и „учење преку пракса“. Благодарение на 
моите вештини за решавање проблеми и јавно говорење, често сум идентификувана како водач 
на работни групи. Без проектите Еразмус+, веројатно немаше да ги имам истите можности за 
работа и кариера денес, згора на тоа, познавањето јазици ми даде важна конкурентска предност. 
На младите би им рекла: никогаш не застанувајте! Скокајте, истражувајте, слушајте, учете. Само преку 
предизвикување себеси и излегување од вашата „комфорна зона“ ќе разберете кој е вашиот талент и вашиот пат.

СОНИА



„Учење
  преку игрење“

1985, Ампелокипои. Солун, час по 
математика - вовед во дропки!!! 

Нашиот учител влегува во часот со чоколадна 
торта, ја дели на еднакви делови и не послужува! 
Откако ја гледав со возбуда и изненадување, 
откако го изеде тоа парче торта, беше толку јасно 
што всушност се фракциите или како работите 
со нив! И ве молам, не заборавајте дека јас не 
сум (никогаш не сум бил) човек по математика!! 
Учењето од искуство навистина може да ги мотивира 
учениците да споделуваат идеи, да испробуваат 
нови методологии и да учат нови работи во разиграна 
средина. Ново познавање на кое за чудо му треба 
помалку домашна задача за да се акумулира и 
запамети! Учењето од искуство создава атмосфера 
на еднаквост, ги надминува академските и јазичните 
бариери, ослободувајќи ги луѓето (од секоја возраст) од 
академски оптоварувања или когнитивни проблеми! 
Освен тоа, секој може да биде или „наставник 
или студент“ во тој искуствен круг на 



знаење. Бидејќи психодинамиката и групната 
динамика играат важна улога во Е.Л исто така 
промовира солидарност и тимска работа. 
2020 Солун. Со оглед на тоа што сега имам 43 
години, сè уште уживам во учеството во Е.Л. 
активности, било како тренер (наставник) или како 
учесник (ученик), преферирајќи го второто повеќе! 
Пробајте!, обидете се да учите преку игра и да ги 
воодушевите или -уште подобро- изненадете вашите 
когнитивни умови со активирање на самите себе!

УРАНИЈА 



Јас сум графички дизајнер и студент по архитектура, имам 25 години 
и сум од Усана, град со околу 5000 жители во провинцијата Каљари, 

Сардинија. Во моментов живеам во Лисабон, Португалија, за да го 
завршам мојот курс на студии и мојот 10-месечен период на Еразмус. 
Пред околу три години учествував во многу активности за неформално 
образование. Откако ја завршив националната државна служба на 
TDM 2000 International, можев да учествувам на неколку курсеви за 
обука, младински размени и активности за мобилност од секаков вид. 
Избрав да учествувам затоа што овој вид на активност формира 
трансверзални вештини кои другите образовни системи не ги нудат, 
всушност стекнав повеќе практични 
и помалку академски вештини, 
покорисни во справувањето со 
секојдневниот живот и другите луѓе. 
Вештините и искуството што ги 
стекнав преку овие активности беа 
корисни за влез во менталитетот 
на пазарот на трудот, како на 



национално така и на меѓународно ниво. 
Не беше тешко да се препознае напредокот 
бидејќи беше видлив од практична гледна 
точка; луѓето кои можеа да го видат напредокот, 
го оценија мојот „нов“ начин на работа и 
односот со луѓето вклучени во овој процес. 
Овој вид на активност е корисен за секого, 
особено за луѓето кои сè уште не го дефинирале 
сопствениот пат и бараат многу силни надворешни 
стимулатори на кои повеќе ќе им се обратат. 
Неформалното образование е исто толку важно 
како и формалното образование затоа што 
верувам дека неформалното образование, за 
разлика од формалното образование, има голема 
предност од обуката за секојдневниот живот, а со 
тоа, трансверзално, како и светот на работата. 
Затоа се работи за можност и комплетност, 
можност што не се пропушта!

ВИОЛА



Јас сум Јунус од Истанбул/Турција и имам 29 
години. Јас имам дипломирано за дигитален 

маркетинг и работам како хонорарец. 
Заинтересиран сум да бидам Дигитален 
Номад. Сакам да патувам, да откривам нови 
култури, луѓе и места. Бев волонтер во Полска 
од Еразмус+.

Благодарение на проектите запознав 
многу луѓе од различни јазици и 
различни култури. Како пример 
за активности за неформално 
образование, игравме игри со 
децата во шумата и учевме англиски. 
Атмосферата дефинитивно влијае 
на образованието на луѓето. Не 
можете да ги научите луѓето што 
е во животот држејќи ги луѓето зад 
затворени врати.

Најважната придобивка од таквите активности е човечката. Запознавање нови 
луѓе, стекнување нови пријатели и проширување на вашиот круг. Ова се многу 
вредни достигнувања. На крајот на краиштата, сè што знаеме е за човечки 
суштества.



Различните умови значат различни мисли. Кога 
во средина има различни умови, секој кажува 
различни идеи. Така, имаме шанса да ги 
погледнеме работите од различни перспективи 
и различни видици

Животот се доживува со живеење. За да 
го живееш животот, треба да откриваш. 
Животот не може да се доживее седејќи 
дома пред екран.

ЈУНУС

Откријте го вашиот живот...



Моето име е Зак и моментално живеам на начин на кој никогаш не очекував. Целиот мој живот беше некако 
предвидлив, но стигнав до точка каде што се најдов себеси преку одложување цели 4 години по ред, имав 

лоши навики, стагнирав со моите факултетски студии, во зависност од парите на моето семејство и чувствував како 
да си ја „копам дупката“. ден по ден. не можев повеќе да издржам; Морав да направам нешто околу тоа. Во исто 
време, пред околу 1 и пол година, се случи да најдам волонтерски проект во Романија, некаде далеку од мојата 
татковина Грција, место каде што можев да почнам од 0. Така, отидов; овој пат посветен да ги направам сите работи 
што не сум ги направил сите овие години; да не кажувам „не“ на можностите и да преземам одговорност за моите 
постапки. Со оглед на тоа што сум во програма поврзана со благосостојбата, поле за кое сум страствен, се вклучив 
во работилници во училиштата за ментално здравје, спортски часови, правилно држење на телото, создавање на 
хуманитарна трка од нула заедно со други разновидни активности. Поголемиот дел од ова време применував метод 
чие име не го знаев. Подоцна, откако учествував на обуки наменети за ЕВС волонтери, го запознав „неформалното 
образование“. Конечно, активностите што ги правев и не можев да го објаснам влијанието што го имаа, имаа термин 
на кој требаше да се повикам. Но, не само тоа, со учеството на обуките, станав поспособен да ги артикулирам 
резултатите од учењето и да го планирам сопственото учење. Ова ми помогна да имам појасна идеја за тоа 
како да поттикнам специфични вештини и знаења за мојата целна група, како што се тимска работа, лидерство, 



комуникациски вештини, дури и емпатија. Гледајќи се себеси како земам толку активна улога во обликувањето на 
мојот сопствен живот, како и помагајќи им на другите да го сторат тоа, му даде таква смисла на мојот живот што 
едноставно не можев да сокријам колку добро се чувствував. Она што исто така ме изненади беше тоа што сето 
тоа се рефлектираше во моите односи со луѓе кои почнав повеќе да ги ценам и да ги сметам за можности за учење. 
Ова јасно ми се појави додека учествував во младинска размена, веднаш по мојот ЕВС, организирав неколку 
работилници за кои добив инспиративни повратни информации, но и за мојот став како индивидуа. Овој февруари, 
враќајќи се дома по 11 месеци авантура, не бев истата личност. Конечно знаев што сакам да биде мојот следен 
чекор и како да го направам. Така, почнав да барам начини да се вклучам во зајакнувањето на луѓето, користејќи ги 
моите вештини за неформално образование. По немилосрдното пребарување на интернет и испраќање е-пошта, 
посетував курсеви за олеснување на дијалогот и најдов понуда за работа во невладина организација која се 
занимава со младинска работа. Беше тежок предизвик за мене да стигнам таму, но мојата упорност сега ме натера 
на позицијата да стажам во оваа невладина организација, како и да бидам олеснувач на дијалогот за студенти од 
меѓукултурни универзитети. Предвидувањето за следниот ден прави да чувствувам дека работам се  правилно, 
заедно со тоа што имам цел до која се приближувам од ден на ден; да им помогнам на луѓето да го откријат својот 
вистински потенцијал и да се подобрам себеси за да можам да го направам тоа подобро.

ЗАК
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