ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
ПОКАНА
Почитувани пријатели и соработници, Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” - Скопје, Ве поканува да бидете дел од НАУЧНАТА СРЕДА посветена за промоција на „Студијата за младите во Република Македонија
2016“, која ќе се оддржи на 1. Март во 12ч, во ИСППИ.
Институтот во континуитет ги проучува младите во Република Македонија како двигатели на социо-економските промени, во однос на состојбите и
предизвиците со коишто се соочуваат во современото општество, како и со цел испитување на нивните лични карактеристики и аспирации.
“Студијата за младите во Република Македонија 2016„ е резултат од истоимениот научноистражувачки проект, финансиран од Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј” – Скопје, а се надоврзува на претходните истражувачки студии за младите спроведени од (научниот кадар на) ИСППИ (С ТУДИЈА
ЗА МЛАДИ

2013, НЕВРАБОТЕНОСТА НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РМ, М ЛАДИНСКИ ТРЕНДОВИ , СТУДИЈА ЗА МЛАДИНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ). Оваа студија имаше

цел да одговори на следните истражувачки прашања:
Кои настани од блиското минато најмногу влијаеле врз младите и каков белег оставиле?
Како младите размислуваат и се однесуваат на тема политика?
Како младите размислуваат за семејството и бракот?
Колку се чувствуваат младите подготвени да живеат самостојно?
Колку образованието ги подготвило младите за успешен влез во деловниот свет?
Колку е привлечно за младите да бидат претприемачи (да формираат своја фирма)? Каква е нивната перцепција за нивните капацитети
и, секако, каква е реакцијата на нивното опкружување?
Каков е односот на младите лица кон работата?
Каков животен стил преферираат младите, односно какви очекувања имаат од иднината?
Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку бидете дел од настанот.

АГЕНДА
12:00 ч - Воведен збор
 проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор на ИСППИ 

 проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ
 доц. д-р Бојана Наумовска, модератор

12:10
ч - Презентација на истражувачки наоди:

 проф. д-р Марија Топузовска Латковиќ, раководител на проектот 

 проф. Јорде Јакимовски, член на истражувачки тим
 доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска, член на истражувачки тим 


12:30 ч - Главни говорници:








г-ица Зорица Стаменковска, советник за меѓународна соработка во Агенција за млади и спорт на Република Македонија
г-ѓа Менка Гугулевска – Раководител на Сектор за активни мерки и услуги за вработување и г-ѓа Биљана Живковска – Раководител на
Одделение за односи со јавност, комуникација и меѓународна соработка, Агенција за вработување на РМ
м-р Јане Плавески, потпретседател на Национален младински совет на Македонија
г-ин Методија Стојчевски, претседател на Младински сојуз
г-ѓа Елена Крстoвска и г-гица Наташа Шапкалиевска, Прокредит банка
спец.Станислав Петковски, клинички психолог, сертифициран трансакциски аналитичар - психотерапевт, професионален обучувач за
обучувачи, основач на Модус центар
г-ѓа Александра Ристовски, координатор на програма Црвен крст во акција – Промоција на хумани вредности

13:30 ч - Отворена дисксуја
14:00 ч - Коктел

