
 
Предлог декларација  
за поттикнување на спортскиот дух и правилен развој на младите 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
Република Македонија се соочува со проблемот на намалување на спортските навики кај младите 
луѓе. Статистичките податоци покажуваат дека огромна е бројката на млади луѓе кои се повеќе се 
зависни од социјалните мрежи и интернет игрите, а се помал е бројот на млади луѓе кои 
спортуваат. 
Како клучна причина за ваквата состојба е главно немањето иницијатива од страна на централната 
и локалната власт за вистински развој на спортскиот дух кај младите луѓе започнувајќи уште од 
основното образование, како и немањето доволно ресурси за спортување во секој град.  
Младите преставуваат авангарда на едно општество. Општество кое сака и цели кон 
унапредување има потреба од здрава и силна младина, која ќе биде способна да застане на нозе и 
да учествува во процесите на донесување на политики кои ја засегаат. 
Поаѓајќи од сериозноста на проблемот Либерално- демократската младина со потпишување на 
оваа декларација се залага преку поднесување на иницијативи до централната и локалната власт 
и реализација на разни проекти,  активно да учествува во подобрувањето на условите за 
спортување и правилен развој на младите, односно подобрување на можностите за спортување, а 
со тоа и во стимулирањето на здравите животни навики кај младите луѓе во земјата преку: 
 

Член1 
 Поднесување предлози за воведување нови образовни програми прилагодени на потребите 
на нашето општество во кои ќе се предвиди воведување задолжителни часови по пливање за 
учениците од основно образование, воедно и промоција на значењето на пливачките спортови кој 
придонесуваат за правилен развој на младите. 
 

Член  2 
  Поголема меѓународната соработка во доменот на образованието и креирањето на 
можности за развој на спортските активности, со особен осврт за развој на пливањето како еден од 
позначајните спортови за правилен развој кај младите и децата.  Воедно активно ќе предлагаме на 
институциите да работат, инвестираат и насочат кон подобрување на условите во базените и 
развојот на пливачките спортови  во земјата. 
 

Член 3 
Залагање за унапредување на образование преку создавање на образовани програми и 

планови со кои ќе овозможат младите правилно да се развиваат. Работење за подигнување на 
свеста за бенефициите од пливачките спортови и спортот воопшто уште од раните возрасти преку 
формалното образование. Намалување на традиционалните часови и зголемување на часовите по 
спорт и физичкото образование. 

 
Член 4  

Залагање за отворање на затворени базени во секој град во земјата и подобрување на условите во 
базените во оние градови каде веќе ги има. 

 
Член 5  

 Подготвување на иницијатива до Градот Скопје за воведување на задолжителни бесплатни 
часови по пливање два  пати месечно за учениците од основно образование. 
 



Член  6 
Залагања за промоција на иницијативата за воведување на задолжителни бесплатни часови по 

пливање и низ другите градови во земјата . 
 

 Член 7 
Аплицирање и промоција на грантови за подобрување  на условите и развој на  пливачките 

спортови  
  

Член  8 
 Почитување и гаранција  на правото на правилен развој и зашитата на здравјето на  секој 
млад човек, без дискриминација под ниту еден основ. 
   

Член  9 
Креирање соработка со македонските компании од приватниот сектор кои сакаат да 

инвестираат во подобрување на условите на базените и да учествуваат  преку јавно-приватно 
партнерство во изградбата на нови, со цел целосно имплементирањето на нашата иницијатива. 

 
 
 
Скопје, 29.11.2018г.      Либерално –Демократска Младина 


