
Потребата од иновативни, 
демократски и либерални 
политики е иманентна, 
особено во време на криза 
предизвикана од КОВИД 19.
Во оваа брошура се 
вметнати предлог политики 
за кои ЛиДеМ повикува за 
акција  сега и веднаш!

ЛиДеМ – МОДЕРЕН, 
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН  
И ДИРЕКТЕН



● За да се постигнат резултатите кон кои се стремиме, ЛиДеМ 
верува дека во време на пандемија мора да се зголеми процентот 
кој се одвојува од Буџетот за образование, на сметка на други не-
продуктивни трошоци кои не покажале резултат;
● Дигитални платформи за наставни планови како и задолжително 
формирање на ИТ сектори во сите училишта;
● Дигитализацијата во образованието ќе влијае на зголемување 
на компетитивноста и секако подобрување на нивните квалифи-
кации на пазарот на трудот. Тие нешта ќе влијаат прогресивно и 
во насока на подобрување на нивната благосостојба. Со поголема 
инвестиција во себеси и со подобрувањето на квалитетот на об-
разовниот систем ќе го осигураме успехот на Северна Македонија.

ЛиДем е модерен бидејќи е посветен на сегашноста. ЛиДеМ е мул-
тимедијален поради тоа што верува во дигитализацијата. ЛиДем 
е директен затоа што верува дека само искрените заложби мо-
жат да водат директно до целта.
ЛиДеМ сака да ги доближи своите идеи, односно својата полити-
ка до поголем број луѓе поради тоа што проактивните либерални 
политики се повеќе од потребни сега и веднаш, а посебно во време 
на ваква криза. 

ЛИДЕМ – МОДЕРЕН, 
МУЛТИМЕДИЈАЛЕН И ДИРЕКТЕН

ЛиДеМ верува дека во време на КОВИД 19 пандемија - здравстве-
на, економска и социјална криза, нашите млади мора да бидат 

еднакви- рамо до рамо со  врсниците во земјите од Европската 
Унија. Преку предлог иновативни политики во сферата на образо-

ванието, администрацијата, економијата и социјалната полит-
ка, ќе се подобри нивната положба во општеството, а со тоа ќе 

се почувстуваат на истото рамниште со останатите. 

ОБРАЗОВАНИЕ – РЕФОРМИРАНО И ДИГИТАЛИЗИРАНО!



АДМИНИСТРАЦИЈА  - НАМАЛЕНА,  
ДИГИТАЛИЗИРАНА И ОГРАНИЧЕНА!
● Намалување на преобемната администрација преку ефективни 
реформи;
● Подобрување на функционирањето на Е-Владата преку корис-
тење на дигитална технологија и вештачка интелегенција;
● Формирање на online платформата со партнерство на Европ-
ската Комисија, токму за прашања поврзани со реформи и подо-
брување на услугите во јавната администрација. 

ЕКОНОМИЈА – ЗДРАВА И РАЗВОЈНА!
● Стимулирање на приватната потрошувачка со акцент на ло-
калната економија, локалната понуда и локалните компании. Да 
се стимулираат граѓаните да купуваат домашни призводи;
● Да се ослободат компаниите кои се најпогодени од кризата од 
плаќање придонеси за вработените, посебно за младите работ-
ници;
● Потребно е стимулирање на занаетчиите за обучување на  
младите како би се создала стручно подготвена работна сила 
која ќе твори во овој сегмент;
● Поттикнување на македонските компании да станат дел од 
самата имплементација на Дуалното образование во македон-
скиот образовен систем.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТКА – ДА, МОЖЕМЕ!
● Секој облик на насилство е неприфатлив, а особено семејно-
то. Во време на пандемија и карантин, се забележува пораст 
на семејното насилство. Тој облик на делување пред самата 
појава треба да биде превениран и спречен. А при самата појава, 
најстрого казнет и јавно осуден;
● Сега е време во нашата земја да се изработи Закон за Психо-
терапија, да се создаде можност сите граѓани да имаат свој 
матичен психолог/пихотерапевт поради тоа што во време на 
пандемија се забележува зголемена потребата од работење на 
психичкото здравје на граѓаните.



КАДЕ МОЖЕТЕ ДА  НÈ НАЈДЕТЕ?
Либерално демократската младина е  
застапена на повеќе социјални мрежи  

 Исто така можете и да нè контактирате  
и по електроска пошта на  

liberaldemocraticyouth@gmail.com 

Можете да контактирате со  
претседателот на ЛиДеМ,  

Димитар Ванчов 
 

и генералната секретарка  
Катерина Димовска

Instagram

Со поддршка од Фондација Фридрих 
Науман Проектна канцеларија за 

Бугарија и Северна Македонија

@LiDeMMakedonija
Facebook TikTok

@lidem_ldy@lidem_mk


