
Промовирање на активни граѓани 
преку граѓанско образование и 
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преку млади кои се сметаат за 
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содржани во неа.
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94 % од младите во ЕУ секојдневно го користат интернетот. Да се биде 
онлајн е начин на живот. Иако, младите не ги користат целосно можностите 
на дигиталната технологија. Тие ретко на интернет бараат информации 
за нивните права, здравје, образование или работа. Само 15% од младите 
ги објавуваат своите мислења за граѓански или политички прашања и 17% 
учествуваат во онлајн консултации. Постои празнина во начинот на кој младите 
ја користат дигиталната технологија, особено младите со помалку можности.

ACTIon ја пополнува оваа празнина. Овој проект, поддржан од Еразмус+ 
програмата Клучна Акција 3 во областа на Социјална вклученост, започна на 
почетокот на 2021 година и ќе трае три години. Тоа ќе им овозможи на младите 
луѓе од 14 до 25 години да користат дигитална технологија за активно учество 
во нивната заедница и во општеството. Партнерите ќе развијат програма за 
обука на млади со помалку можности (на пример, Роми, мигранти) кои ќе може да 
се користат и во формални и во неформални образовни услови.
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Преку адаптација на методологијата „Мислење на познат лидер“ (Popular 
Opinion Leader-POL) која има за цел да ги обучи младите врсници за социјални 
и граѓански компетенции, здравствена и медиумска писменост.

Со создавање нова содржина за електронско здравство и медиумска 
писменост за едукативната апликација „F.I.R.E. -Од идеја до реалност 
и остварување” - алатка за млади, лесна за употреба, која овозможува 
независно учење, особено во подалечните и руралните области.

Со ажурирање на платформата ОПИН за електронско младинско учество и 
преведување на македонски јазик.
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