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Логоа: Y-PEER (предна корица) 

УНФПА, ФХИ, YouthNet, УСАИД --  (задна корица) 

Оваа публикација ја овозможија придонесите на Фондот за население на Обединетите 
Нации (УНФПА) и Заедничката програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА 
(УНАИДС) од Обединетиот работен план за буџетот, како и од засебната финансиска 
помош од страна на Агенцијата на САД за Меѓународен развој (УСАИД) за програмата за 
Меѓународната организација за семејно здравје (Family Health International - 
ФХИ)/Младинска мрежа (YouthNet). 
 
Мислењата изразени во овој документ не секогаш ги одразуваат политиките на УНФПА, 
УНАИДС, УСАИД, или ФХИ. Принципите и политиките на секоја агенција на ОН се 
раководат според релевантните одлуки на владеачкото тело на секоја агенција и секоја 
агенција ги имплементира интервенциите опишани во овој документ во согласност со 
овие принципи и политики и во рамките на својот мандат. 
 
УНФПА е меѓународна агенција за развој која го промовира правото на секоја жена, маж и 
дете да ужива во здрав живот и еднакви можности. УНФПА ги поддржува земјите во 
употребата на податоците за населението за политики и програми за намалување на 
сиромаштијата и во обезбедувањето на тоа секоја бременост да биде посакувана, секое 
раѓање безбедно, секое младо лице незаболено од ХИВ/СИДА и секоја девојка и жена да 
биде третирана со достоинство и почит. 
 
Програмата Y-PEER (Мрежа за едуцирање на врсници-младинци) од 2001 работи со земји-
партнери на градењето на капацитет на национални невладини организации и влади за 
имплементирање, надгледување, следење и оценување на програмите за едуцирање на 
врсници за спречување на ХИВ/СИДА и подобрување на репродуктивното здравје. 
Иницијативата Y-PEER ја предводи УНФПА во партнерство со ФХИ/YouthNet, 
Фондацијата за деца на Обединетите Нации (УНИЦЕФ) и други. Y-PEER, започната во 27 
земји на источна Европа и централна Азија, сега се шири во други региони на светот, 
вклучително со арапските држави, Африка и Латинска Америка. 
  
YouthNet е петгодишна програма финансирана од Агенцијата на САД за Меѓународен 
развој (USAID) за подобрување на репродуктивното здравје и спречување на ХИВ меѓу 
младите луѓе. Тимот на YouthNet го води ФХИ и ги вклучува CARE USA и RTI 
International. Оваа публикација делумно е финансирана преку Кооперативниот Договор на 
УСАИД со ФХИ за YouthNet, бр. GPH-A-00-01-00013-00. 
 
Фонд за Население на Обединетите Нации и Мрежата за едуцирање врсници (Y-PEER) 
220 East 42nd Street, 18 кат 
Њујорк, NY 10017 
Меѓународно здравје на семејството/YouthNet 
2101 Wilson Boulevard 
Арлингтон, NC 22201 
© 2005 од Фондот за население на Обединетите Нации
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Благодарност 

 

Од 8 до 10 ноември 2004 година, во Москва, Русија, се одржа тридневна консултација за 
стандардите за едукација на врсници. На средбата, предводена од УНФПА во соработка со 
ФХИ/YouthNet, се собраа возрасни и млади практичари и менаџери на едукација на врсници-
младинци за ХИВ/СИДА од источна Европа и централна Азија, како и експерти од други делови 
на светот, за да изготват заеднички збир на стандарди за едукација на врсници. 
 
По средбата беше направен нацрт од страна на Чарлс Дојч (Charles Deutsch) и неговиот тим на 
Универзитетот Харвард. Овој нацрт го ревидираше Џуди Сенедровиц (Judy Senderowitz), 
консултант за репродуктивното здравје на младите и ХИВ, во соработка со Холи Малер (Hally 
Mahler) од ФХИ/YouthNet. Во основниот тим на ревидирачи беа вклучени Александар Бодироза 
(Aleksandar Bodiroza), Рит Гренен (Riet Groenen), Рејчел Хенд (Rachel Hand), Татјана Хапличник 
(Tatyana Haplichnik), Инес Кикуле (Inese Kikule), Жељка Мудровчич (Zeljka Mudrovcic), Ен 
Петигру (Ann Pettigrew), Кати Шроф (Katy Shroff), Роберт Томсон (Robert Thomson) и Маријан 
Урбина (Marian Urbina) од УНФПА; Грета Кимзеке (Greta Kimzeke), независен консултант; и 
Мариане Прибила (Maryanne Pribila) и Марија Василева Блажев (Marija Vasileva-Blazev) од 
ФХИ/YouthNet. 
 
Дополнителни ревидирачи беа Тања Нијагиро (Tonya Nyagiro), Ед Шол (Ed Scholl) и Гери Вест 
(Gary West) од ФХИ/YouthNet и Махуа Мандал (Mahua Mandal) и Шанти Конлу (Shanti Conly) од 
Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). 
  
Проектот го надгледуваа Александар Бодироза и Холи Малер. 
 
Од ФХИ, вон процесот на продукција свој придонес дадоа Сузан Фишер (Suzanne Fischer), 
уредник; Вилијам Фингер (William Finger), продукциски координатор; и Карен Дикерсон (Karen 
Dickerson), асистент на дизајнот и уредувањето. Дизајнот и изгледот се на Дик Хил/Хил Студио 
(Dick Hill/HillStudio). 
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Дел 1. Вовед и преглед 
 
Врсничка едукација се спроведува во рамките на програми за репродуктивното здравје на младите 
и за превенција на ХИВ ширум светот. Моделот за врсничка едукација нуди многу придобивки за 
програмите, целната публика и заедниците, а емпириските докази покажуваат дека добро 
составени и добро спроведени програми може да бидат успешни во подобрувањето на знаењето на 
младите, нивните ставови и вештини во врска со репродуктивното здравје и превенцијата на ХИВ. 
 
Меѓутоа, во квалитетот за врсничка едукација има огромни разлики. Многу често, одредени 
програми се нарекуваат „едукација на врсници“, а всушност се активности за допирање до 
одредена група. Дури и кога се добро составени, програмите понекогаш се соочуваат со големи 
предизвици во спроведувањето. Врсничката едукација може погрешно да го разберат опсегот и 
границите на нивните активности заради недостигот од комуникација околу очекувањата. 
 
Во текот на спроведувањето на Y-PEER (погледнете во Анекс 1 за опис), експертите за врсничка 
едукација често го поставуваат прашањето околу тоа како да се стандардизира врсничката 
едукација. За да се справи со ова прашање, УНФПА во соработка со ФХИ/YouthNet, беше домаќин 
на тридневна консултација за стандардите за врсничката едукација од 8 до 10 ноември 2004 
година, во Москва, Русија. На средбата и претходше електронска дискусија на тркалезна маса во 
однос на темата, како подготовка за консултацијата. 
 
Во текот на консултацијата, 45 учесници (едукатори на врсници, тренери, менаџери што работат 
на едукација на врсници) од 22 земји работеа со тим на олеснувачи составен од меѓународни 
експерти, за да ги развијат најосновните стандарди на програмите за едукација на врсници. 
(Списокот на учесници е даден во Анекс 2). Процесот вклучи споделување на најдобрите практики 
и научени лекции; работа во мали групи на препознавање на можните референтни точки и 
стандарди и пленарна работа, во која целата група понатаму ги разгледуваше и се согласи околу 
стандардите што беа документирани и прераснаа во основа за овој водич. 
 
По консултацијата, нацрт-документите подготвени од учесниците од академскиот кадар ги 
разгледа целата учесничка група, која обезбеди дополнителни податоци за овој документ. 
 
Зошто врсничка едукација? 
 
Врсничката едукација е популарен интервентен пристап   

 
Причините за привлечноста на врсничката едукација за сите организации и инситуции кои 
спроведуваат програми за репродуктивното здравје на младите и превенција на ХИВ/СИДА се 
многустрани. На пример: 
 

• Врсниците се вообичаен извор на информации за своите другари врсници. Младите луѓе 
се склони да разговараат со своите врсници за повеќето теми, вклучително и за 
чувствителни прашања поврзани со репродуктивното здравје и ХИВ/СИДАта. 

• Програмите за едукација на врсници се темелат на заедницата. Програмите за 
врсничка едукација имаат тенденција да бидат доста флексибилни, вкоренети во реланоста 
на индивидуалните заедници и може да се користат во различни ситуации и во 
комбинација со други активности и програми. 

• Програмите за едукација на врсници обезбедуваат значајни придобивки за самите 
едукатори на врсници. Програмите за врсничка едукација овозможуваат директно учество 
на младите луѓе во програмите дизајнирани да влијаат врз нив самите, со што се 
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промовираат позитивни животни вештини како што се лидерство и комуникација, 
создавајќи можности за менторство и идни контакти за вработување. 

• Програмите за едукација на врсници се економични. Иако трошоците за програмите за 
врсници честопати се потценуваат, овие активности може да бидат економично 
спроведени, особено како дел од поголем систем со веќе воспоставен систем на 
управување, надзор и следење. 

 
Едукацијата на врсници е флексибилна и комплементарна 
 
Програмите за врсничка едукација ретко се самостојни. Тие се обично само една активност од 
поголема иницијатива на дадена организација во која, пак, влегуваат многу организации, сектори, 
а често и јавни агенции (државни институции). Дури и кога се дел од поголем систем,  
управувањето и надзорот над програмите за врсничката едукација обично го врши некоја 
специфична организација или агенција, како што се: 
 

• Училиште или универзитет 
• Младинска организација или клуб 
• Локална Заедница или општествена организација 
• Здравствена установа 
• Рекреативен клуб или лига 
• Работна организација 

 
Во примери на активности кои што ги спроведуваат врсничката едукација влегуваат: 
 

• Заедничко предавање или гостување на час по здравствено образование на тема превенција 
на ХИВ/СИДА во средното училиште 

• Изведба на театарска претстава или играње улоги на здравствено промотивни активности 
во заедницата или на друг настан/манифестација  

• Предводење групна дискусија во чекална на клиника со служби за младите 
• Промовирање на достапноста на обучени луѓе на факултетите, кои може на студентите да 

им дадат информации за репродуктивното здравје и да ги упатат студентите во 
соодветните центри/институции 

• Работа со фудбалски тренери за едукација на членовите на тимот 
• Едукација на терен со „децата од улица“ во урбаните средини, и нивно упатување во 

соодветните центри/институции 
 
Постојат многу места каде што може да се спроведува младинска врсничка едукација на пример, 
училишта, барови, паркинзи, друштвени клубови, пазари, цркви и фабрики – всушност, секое 
место на кое младите го поминуваат времето. 
 
Иако постојат многу предности и примени на врсничката едукација, кои му ја даваат вредноста на 
овој пристап, постојат и некои недостатоци и ограничувања кои што треба да се земат предвид. 
Може да биде прилично скапо и да одземе многу време да се обучат и надгледуваат млади луѓе, 
кои честопати се со помало искуство од возрасните за задачите кои ќе се очекува да ги извршат, а 
дотолку повеќе ако овие задачи вклучуваат составување, управување и евалуација на програмата. 
Возрасните мора да се навикнат на споделување на донесувањето одлуки и на другите 
одговорности со младите луѓе, ситуација што може да биде нова и да се чини неразумна во многу 
култури и професии. Бројот на новопријавени и на оние кои се повлекуваат е релативно висок во 
програмите за врсници, пред се заради тоа што младите луѓе подготвувајќи се за светот на 
возрасните си ги испитуваат интересите, како и заради тоа што со време ги надраснуваат овие 
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врснички програми. Конечно, истражувањата главно покажуваат дека програмите за едукација на 
врсници имаат поголемо влијание врз самите едукатори отколку врз врсниците со кои што тие 
контактираат. Сепак, и покрај трошоците и напорот, координаторите на програмите изнашле 
начини како да се решат овие предизвици и докажале дека добрите резултати заслужуваат посебни 
напори. 
 
Добро составенота и добро спроведена врсничка едукација  има ефект 
 
Спроведени се стотици евалуации на програмите за врсничка едукација, иако само мал број од нив 
вклучуваат ригорозно конципирано истражување или собирање податоци што ги следат 
промените на однесувањето и епидемиолошките резултати. Студиите што користат поригорозен 
пристап покажуваат дека програмите за врсничка едукација доведуваат до зголемени: 
 

• Нивоа на знаење 
• Пријавување на употреба на кондоми за спречување СИДА 
• Пријавување на употреба на современа контрацепција при последниот сексуален однос 
• Барање помош при сексуално преносливи инфекции (СПИ) 
• Намера за одложување на првиот сексуален однос 
• Способност да се остане верен/а на еден партнер 
• Забележана ефикасност во употребата на контрацепција 
• Подготвеност да се купуваат кондоми 

 
Други резултати од истражувањата навестуваат дека (1) програмите за врсничка едукација се исто 
толку ефективни како и програмите водени од возрасни, кога станува збор за промена на знаењето 
за ХИВ, ставовите и ризично однесување кај адолесцентите; (2) адолесцентите се порасположени 
да стапат во интерактивна дискусија по сесија што ја водат врсници отколку по сесија што ја водат 
возрасни; и (3) самите врснички едуактори се стекнуваат со дополнителни придобивки кога е во 
прашање нивното здравје. 
 
Меѓутоа, други студии покажуваат дека младите не секогаш претпочитаат да добиваат 
информации за здравјето (во зависност од темата) од своите врсници; дека и покрај тоа што се 
обучени со интерактивни вештини за врсничка едукација, кај врсничките едукатори постои 
тенденција за несвесно приближување кон дидактичко предавање, кое им е попознато; и дека 
врсничката едукација има поголем позитивен долгорочен ефект врз младите со помалку ризично 
однесување (во споредба со оние вклучени во поризично однесување). Заради сите овие причини, 
значајно е во тек на спроведувањето на програмите да се инвестира време и енергија во 
одредување на тоа колку врсничката едукација е соодветен пристап за одредена публика, за 
стратешките и потесните цели и за одредени пораки. 
 
Користење стандарди при едукација на врсници 
 
Предности од користењето на стандарди 
 
Иако некои поединци искажуваат загриженост околу тоа дека одредени стандарди може да ја 
потиснат креативноста или да создадат „шематски“ модели за врсничка едукација, повеќето се 
согласуваат дека придобивките од дефинирањето на стандарди ги надминуваат негативностите. 
Ова е особено вистинито ако примената на стандардите се извршува на флексибилен начин и се 
прилагоди на реалностите во контекстот и окружувањето во кое се спроведува програмата. 
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Во следниот текст наведени се некои од поголемите предности на употребата на стандарди во 
програмите за врсничка едукација. На кратко, стандардите може да обезбедат: 
 

• Консензус на експертски мислења и испробано искуство. Овие стандарди за врсничка 
едукација се развиени од група експерти за врсничка едукација, вклучително и донатори, 
координатори, тренери, евалуатори и самите врснички едукатори. Ваков документ 
постигнат со консензус е корисен за оние кои почнуваат или работат на подобрување на 
програмите за врсничка едукација, затоа што претставува објективна слика за тоа што е 
практично, корисно и испробано. 

 
• Рамка за гарантиран квалитет. Придржувањето кон минимумот од стандардите им 

овозможува на координаторите да обезбедат квалитет во сите фази на развојот на 
програмата, нејзиното спроведување и евалуација. 

  
• Насоки  при составувањето и спроведувањето на програмата. Реалните околности 

може да варираат, па усогласувањето со некои од стандардите од овој документ може да е 
тешко. Меѓутоа, стандардите служат за да покажат како програмите треба да се 
конципираат или да се уредат. Стандардите се од помош во фазата на планирање; тие се 
исто така значајни и во понатамошното спроведување, кога проблемите ќе излезат на 
површина и кога може да се направат практични прилагодувања. 

 
• Рамка за следење/мониторинг и евалуација. Периодичното споредување на напредокот 

на програмата кон утврдените стандарди им помага на координаторите да ја измерат 
успешноста на програмата и покажува каде можеби треба да се насочат ресурсите заради 
подобрување. Овие ревизии може да бидат од помош и при собирање на средства, бидејќи 
програмата усогласена со стандардите може конкретно да í демонстрира на дадена 
донаторска агенција како ќе се употребат средствата за подобрување на квалитетот и 
ефективноста во специфични области. Стандардите може да послужат и како индикатор за 
мерење на успехот, како на пример со оценување пред и по интервенцијата. Договорените 
стандарди може, исто така, да се употребат и за оценување во тек на програмата, како што 
се годишните ревизии. Резултатите може да се употребат за корекции во средината на 
процесот, особено кај долгорочните програми, наместо само да се даде еден 
ретроспективен извештај. Стандардите може да се користат и за да се спореди 
ефективноста на различните стратегии. 

 
• Основа за сертифицирање. Ако се донесе одлука и се утврди процес за сертифицирање на 

програмите за врсничка едукација, стандардите може да послужат како референт во 
утврдување на статусот на дадена програма. Тој статус може да се објави, со што на 
заедницата í се овозможува да го препознае квалитетот на програмата. 

 
Стандардите се онолку цврсти колку што е нивното промовирање и придржување до нив 
 
Идеално, овие општи стандарди би требало да се прилагодат на индивидуалните програми за 
врсничка едукација за да одговорат на потребите и на општествената и законската средина. Ова 
прилагодување треба да се направи на отворен начин, со вклучување на сите клучни засегнати 
страни. 
 
За да се осигура нивната употреба, стандардите треба да се достават до програмскиот 
кадар/координаторите, до врсничките едукатори и до партнерите. Секој што учествува во 
планирањето, спроведувањето и евалуацијата на програмата за врсничка едукација мора да биде 
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запознаен со стандардите и да ги поддржува истите. Објавувањето на договорените стандарди е 
исто така предност и покажува дека програмата се придржува до еден збир на општо прифатени 
стандарди за врсничка едукација и дека тие стандарди се спроведуваат/почитуваат. 
 
Зошто да се вклучи кодекс на однесување во овој документ за стандардите? 
 
Честопати се претполага, но ретко категорично се изјавува, дека програмите за врсничка едукација 
треба да следат воспоставен кодекс на однесување. Успешноста на програмите за врсничка 
едукација зависи од тоа како целната публика и пошироката заедница гледаат на доверливоста на 
програмата и луѓето што ја спроведуваат. Бидејќи врсничките едукатори се обично доброволци, 
особено значајно е да ги разберат во целост етичките стандарди до кои се очекува да се 
придржуваат во текот на нивната работа. 
 
Давајќи му на кодексот на однесување централно место во програмата, 
менаџерите/координаторите на програмата ги уверуваат луѓето што работат за нив, како и 
заедницата во којашто работат, дека програмата за врсничка едукација е со висок интегритет. За 
кодексот на однесување да биде успешен, секој што е вклучен во програмата треба да биде обучен 
да се раководи според кодексот, а треба да постојат и јавно изнесени политики и постапки за 
справување со луѓето што ќе го прекршат. 
  
Кодексот на однесување вклучен во овој документ е, исто така, изготвен во Москва во ноември 
2004. Тој е наменет да биде прилагоден на поединечните програми. Идеално, програмите што 
тековно не работат според кодекс на однесување треба да разгледаат и да усвојат кодекс низ еден 
консултативен процес (во кој ќе бидат вклучени кадарот на програмата, врсничките едукатори, 
засегнатите страни и припадниците на заедницата) и да развијат политики и постапки за да се 
гарантира нивното спроведување. 
  
Испреплетени прашања во стандардите за врсничка едукација  
 
Овие стандарди беа развиени имајќи предвид одреден број значајни испреплетени прашања. 
Бидејќи ќе се појавуваат во скоро секој дел од овој документ, добро е овде да се споменат: 
  

• Младите учествуваат во сите аспекти на програмата. Младите се целосно 
инволвирани во сите аспекти на програмата, вклучително и планирањето, спроведувањето 
и оценувањето. Нивното учество се следи и резултатите се рашируваат. На младите луѓе се 
гледа како на агенти на промена и напредок. 

 
• Се гарантира сензибилитет и почит кон културата. Се покажува почит кон културата 

на младите (без разлика дали е мнозинска или малцинска култура) на кои се однесува 
програмата. Меѓусебните комуникации се изведуваат на јазик кој го претпочитаат 
клиентите (онолку колку што е можно), дури и ако тоа не е службениот јазик на земјата. 

 
• Се врши планирање и спроведување според полот. Операциите и активностите за 

врсничка едукација се чувствителни во однос на полот и се соодветни и рамноправни, со 
нагласена свесност за полот. 

 
• Програмата е чувствителна во однос на разликите во искажувањето на човековата 

сексуалност. Политиката на програмата и спроведувањето опфаќаат недискриминација во 
поглед на човековата сексуалност и сексуален идентитет. Постои разбирање за разликите 
помеѓу возрасната и адолесцентската сексуалност. Активностите и материјалите на 
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програмата се однесуваат на прашања околу сексуалноста и се однесуваат на сексуалните 
малцинства кога тоа е соодветно. 

 
• Се гарантира чувствителност во однос на разликите и потребите според возраста. 

Содржината на врсничка едукација ја почитува возраста и фазите на развој на оние што 
учат и се презентира во согласност со тие различни потреби и способности. 

  
Како да се користи овој водич 
 
Овој водич може да го користат составувачите и менаџерите на програмите, како и врвните 
менаџери што ги надгледуваат поголемите иницијативи за врсничка едукација. Истиот е и алатка 
за упатување и водење на надзорниците, обучувачите и самите врснички едукатори. Начинот на 
кој алатката се користи зависи од стадиумот на програмата – може да се употреби за да се состави 
нова програма или да понуди водич за оценување и подобрување на квалитетот откако ќе се 
изврши добар дел од програмата. 
 
Водичот е организиран да биде лесен за користење од страна на различни читатели и за различни 
цели. Дел 2 дава табела на самите стандарди со краток опис на тоа што значи тие стандарди да се 
исполнат. Табелата е организирана според програмските фази: планирање, регрутирање, обука и 
надзор, управување и надгледување и следење и евалуација. Овој формат ги воведува основите за 
секој стандард и може да послужи како практичен референтен документ или список за проверка. 
Дел 3 дава подетална дискусија за стандардите. Дава совети за тоа како да се обезбеди 
исполнување на стандардите, како и некои предизвици, научени лекции, прашања што треба да се 
земат предвид и примери за тоа како програми за врсници ширум светот ги решиле разните 
стандарди. Кодексот на однесување (Дел 4) се препорачува како интегрален дел од стандардите; 
може да се изработи во вид на постер или референтен лист за кадарот и врсничките едукатори. 
 
Овој водич не опишува како да се утврдат и да се спроведат активностите. Список на ресурсите – 
вклучително со описи на книги за утврдување на програми, наставни програми за тренинг на 
врсничките едукатори и прегледи на моделот за едукација на врсници – може да се најде во Анекс 
3. 
 
Некои читатели можеби ќе сакаат да се фокусираат само на специфични делови кои што зборуваат 
за нивната улога и одговорности; за други, како што се планерите на програмите и менаџерите, ќе 
биде од корист да ги разберат и да работат со сите делови. Ако планерите на програмите сакаат да 
го употребат водичот за севкупно планирање или оценување, значајно е да се собере група што би 
ги ревидирала стандардите за релевантност и применливост на нивната програма. Овој тим треба 
да вклучи менаџери, надзорници, обучувачи и врснички едукатори и доколку е соодветно, 
претставници од владата и партнери или засегнати страни. 
 
Иако стандардите се составени за да бидат основа за квалитетни програми за врсничка едукација, 
постојат случаи во кои законот или јавната политика би го оневозможиле успехот. Во таквите 
случаи, стандардите може да треба да се прилагодат за да í соодветствуваат на реалноста. Во 
ретки случаи, програмските менаџери може да треба да ги прилагодат очекувањата околу 
исполнувањето на овие стандарди. Меѓутоа, треба да се запомни дека овие стандарди се развиени 
како дел од еден подолг процес, кој вклучува значајни информации од професионалци за врсничка 
едукација и на млади, како и тоа дека тие беа темелно ревидирани. Така, одлука да се игнорира 
даден стандард треба да се донесе само кога е невозможно да се исполнат неговите критериуми.
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ДЕЛ 2.СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА НА СТАНДАРДИТЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА 
ВРСНИЦИ [Забелешка – изгледот на ова треба да биде во форма на список за 
проверка (со обележување).] 

 
Стандард Опис 

А. Планирање  
1. Се мобилизираат основните засегнати 
страни. 

Се информираат најрелевантните засегнати страни (како што се 
владините службеници, лидерите од граѓанскиот сектор, 
здравствените професионалци, лидерите од образованието и 
младинските групи) и се поттикнуваат да ги поддржат напорите за 
врсничката едукација. 

2. Се обезбедува активно учество на 
младите. 
 
 

Младите се активно вклучени во процесот на планирање. Се 
утврдуваат нивните потреби и претпочитања и истите се користат за 
да се дефинира програмата. 

3. Се земат предвид испреплетените 
принципи. 
  

Се земаат предвид клучните контекстуални проблеми (како што се 
полот/родот, социо-културолошките фактори, ранливоста и 
возраста) и соодветно се вградуваат во планот. 

4. Се прочистуваат општите и потесни 
цели на програмата. 
 

Се утврдуваат работните општи и потесни цели и оперативниот 
план и се прават практични прочистувања. 

5. Се идентификува целна публика. 
 
 

Идентификувана е целната публика (оние што имаат потреба 
/придобивки од она што го нуди програмата и до кои може да се 
допре). 

6. Се идентификуваат потребите на 
целната публика. 
 
 

Потребите на целната публика (релевантен примерок од неа) се 
проценуваат преку анкети, фокус-групи и неформални средства.  

7. Се идентификуваат достапните 
ресурси и се прави обид да се пополнат 
пропустите. 
 

Се утврдува дали ресурсите потребни да се изведат активностите на 
програмата (врз основа на потребите на програмата) се 
расположливи, дали може да се обезбедат или претставуваат 
пропуст кој бара одредени напори. 

8. Се изработува работен план. 
 
 

Се развива работен план (потесни цели, стратегии, активности, 
партнери, буџет и временски распоред). Вклучува планови за 
обука/тренинг, стратегија за комуникација и застапување, 
адаптирање или развој на материјали/алатки, вклучување на 
заедницата/родителите и план за мониторинг и евалуација (М&Е). 

9. Се развива план за М&Е. 
(Видете и во дел E.) 
 

Планот за М&Е (квалитативни и квантитативни индикатори, 
инструменти и системи за собирање на податоци, временски 
распоред, одговорни страни, канали за известување, итн.) се 
дефинира и утврдува на почетокот на програмата. 

10. Се утврдуваат механизми за 
добивање повратни информации. 
 

Програмата има утврдено практични начини на кои целната публика 
и засегнатите страни ќе ги споделат видувањата околу програмата и 
ќе дадат предлози за подобрување. 

11. Се координираат и воспостават 
врски со други програми. 
 

Широка и мултисекторска вклученост на клучните засегнати страни, 
партнери и други програми се постигнува преку заедничко 
програмирање, координирано планирање и разновидно поврзување 
на активностите. 

12. Се прави план за мобилизација на 
ресурси и одржливост. 
 

Се развива план за соодветно и навремено финансирање на 
програмските активности, заедно со план кој што поддржува 
институционализација, сопственост??? и други механизми што 
обезбедуваат активностите да бидат одржливи и кога ќе заврши 
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програмата. 
Б. Регрутирање и задржување  
Регрутирање: 
1. Се идентификуваат изворите и 
каналите за регрутирање едукатори на 
врсници. 

Се прави план за идентификување на изворите за регрутација 
(партнерски организации, учесници во работилници, групи и лидери 
од целната популација) и каналите (препораки, соопштенија, 
масовни медиуми, телефонски именици??, интернет, итн.). 

2. Се одредуваат критериумите за 
селекција на врснички едукатори. 
 
 

Се составува договорен список на критериуми за селекција на 
врсничките едукатори. Во критериумите влегува достапноста, 
возраста, полот (за да се постигне рамнотежа), мотивацијата, 
прифатливоста за целната публика, претходното искуство, личните 
карактеристики (однесување, тимско работење, волонтерски дух, 
потенцијал за лидерство, итн.) и други карактеристики кои што се 
сметаат за релевантни за дадена програма. 

3. Се поставуваат јасни очекувања. 
  

Јасните очекувања, како за програмата и така и за потенцијалните 
врснички едукатори, се документираат во писмена форма и се 
договараат на почетокот. 

4. Се утврдува стандардизиран и 
транспарентен процес за интервјуирање 
и селекција. 
 

Формите и процесот на интервјуто, вклучително и формирање на 
кредибилен панел за регрутација, се документираат и се 
стандардизираат. Процесот на селекција се документира во писмена 
форма, достапен им е на сите заинтересирани страни и правично се 
спроведува. 

Задржување: 
5. Документирање на очекувањата. 
 

Очекувањата од активностите и работата на врсничките едукатори 
се разјаснуваат, се договараат и се документираат во писмена 
форма. 

6. Се утврдуваат начини за 
континуирана комуникација, 
вклучително со повратни информации. 
 

Се утврдуваат механизми за отворена и континуирана комуникација 
помеѓу врсничките едукатори и супервизорите и 
менаџерите/координаторите на програмата, вклучително и редовни 
повратни информации преку супервизија, редовни состаноци на 
врсничките едукатори со менаџерите/координаторите и годишно 
известување. 

7. Се утврдува систем за поддршка и 
наградување. 
 
 

Се утврдува систем за зајакнување и нефинансиски иницијативи, кој 
вклучува признанија и награди според можностите; можности за 
дружење и рекреација; можности за размена (и патување); и 
соодветно напредување во рамките на групата.  

8. Се утврдуваат системи за супервизија 
и менторство. 

Се воспоставува ефективен систем за супервизија, по можност со 
обезбедено менторство. 

9. Се нудат можности за зголемување на 
вклученоста и одговорноста. 
 

Колку што е можно, се поттикнува и задоволува готовноста на 
врсничките едукатори да бидат поинволвирани и да преземат 
дополнителни одговорности, вклучително со преземање на некои од 
оперативните задачи во програмата (ко-тренери, асистент 
менаџер/координатор, член на панелот за регрутација). 

В. Обука/тренинг и супервизија  
Обука/тренинг: 
1. Се обезбедуваат квалификувани 
тренери. 
 

Тренерите се добро обучени, добро информирани, подготвени со 
знаење и вештини значјани за нивните одговорности, флексибилни 
и способни да импровизираат, толерантни, искусни во врсничка 
едукација и чувствителни?? кон културолошките и родовите 
прашања. Способни се да работат како ко-фацилитатори, да ги 
ставаат интересите на групата пред своите интереси и да работат 
добро со договорената програма за обука/тренирање. 

2. Се избира квалитетна програма 
(агенда???) за обука/тренирање. 
 
 

Избраната програма за обука/тренирање е доследна на темите и 
пристапот на програмата, културолошки е соодветна и чувствителна 
кон родовите прашања, интерактивна е и ориентирана кон 
учесниците, како и добро структурирана и подредена по остварлив 
временски распоред. Истата е со јасни цели, се базира на 
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методолошки резултати и вклучува компонента на евалуација. 
3. Се организираат групи со соодветна 
големина. 
 
 

Големината на групата од учесници (обично 15-20) е соодветна за 
тренерот, овозможува ефективно учество, нуди можности за 
лидерство и практикување на вештините и овозможува целосна 
интерактивност помеѓу врсниците и тренерите. 

4. Агенсата и времето се структуираат за 
да ги исполнат потребите на тренингот. 
 
 

Тренингот се изведува така што се остава доволно време за темите и 
вежбите, во зависност од нивната релевантноста, како и знаењето и 
вештините на тренерите. Се избегнува преоптоварување на 
учесниците. Се вклучува време за евалуација, краток преглед и 
планирање на идните задачи. 

5. Се обезбедуваат релевантни 
материјали и ресурси. 
 
 

На учесниците им се обезбедуваат материјали однапред и во текот 
на сесиите, како што е соодветно, во што се вклучени практични 
материјали и инструкции за вежбите. На крајот од тренингот се 
разделуваат примероци од референтните и ревидирани материјали.  

6. Се употребуваат интерактивни, 
партиципативни пристапи и пристапи за 
развивање на вештините. 
 
 

Тренингот користи пристапи кои што го доведуваат до највисоко 
ниво учеството на оние што се тренираат, како што се интерактивни 
вежби, можности да се практикуваат нови (или веќе постоечки, 
значајни) вештини и играње на улоги за ситуации со кои што 
веројатно ќе се сретнат како едукатори на врсници. 

7. Се воведуваат алатки и методи за 
евалуација на тренингот и учесниците. 
 
 

Механизмите за оценување на знаењето и развивањето на 
вештините на учесниците се поставуваат уште пред почетокот на 
тренингот (како основна линија) и се користат се до затворањето на 
истиот (пост-трениг евалуација). Достапни се и алатки за 
учесниците да може да го оценат тренингот. 

8. Се дискутира за етички прашања. 
(Видете Дел 4. Кодекс на однесување.) 
 

Етичките прашања (како што се доверливоста, рамнотежа на моќта, 
и рамноправност на родовите) кои што може да се јават во врска со 
активностите на врсничките едукатори се дискутираат како дел од 
тренингот. 

9. Младите се вклучуваат во сите фази. Младите се вклучени во сите аспекти на составувањето на 
тренингот, спроведувањето и евалуацијата и помагаат во 
планирањето на идните тренинзи. 

Супервизија: 
10. Се обезбедува обучен, свесен кадар. 
 

Супервизорите се обучени со вештини за супервизија, запознаени се 
со очекувањата од програмата, како и содржината и пристапите во 
врсничката едукација. 

11. Се осигурува добрата подготвеност 
на врсничките едукатори.  
 
 

Супервизорите ја проценуват соодветна посготвеност на врсничките 
едукатори (преку тренирање и стекнување/практикување вештини) 
пред да започнат со работата. По потреба, се надградуваат знаењето 
и вештините, со проширување на улогите. 

12. Постојано се зацврстува 
мотивацијата и етичкото однесување.  

Супервизорите постојано ја зацврстуваат мотивацијата на 
врсничките едукатори, ги следат ограничувањата (лични или 
професионални), го зацврстуваат придржувањето до кодексот на 
однесување и ја следат чувствителноста во однос на родовите и 
културолошките прашања. Колку што е можно, супервизорите 
промовираат можности за личен развој. 

13. Се управува со динамиката на 
групата и се поттикнува градење на тим. 
 

Супервизорите управуваат со динамиката на групата, ја 
поттикнуваат тимаската работа, промовираат безбедна средина и 
избегнуваат градење лични односи. 

14. Поделба на одговорноста со 
врсничките едукатори. 
 

Супервизорите го споделуваат надзорот и одговорноста со 
врсничките едукатори и ги вклучуваат како активни учесници во 
процесот на супервизија, редовно барајќи повратни информации. 

Г. Управување и надгледување  
1. Се обезбедува придржување до Управата/менаџментот?? систематски го следи и го обезбедува 
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стандардите на програмата.  придржувањето до стандардите и иницира корективни дејствија 
кога ќе се забележат пропусти. 

2. Се обезбедува техничка 
компетентност на управувачкиот тим. 
 
 

Управата покажува техничка компетентност во специфични области 
во согласност со своите одговорности, вклучително со стратегиите и 
методологиите за врсничка едукација, како и со активностите за 
промена на однесувањето и М&Е. 

3. Се утврдуваат и одржуваат 
очекувањата за квалитетот на 
програмските активности. 

Управата и врсничките едукатори утврдуваат упатства и очекувања 
за квалитетот на различните активности за едукација на врсници 
(пр. изведување на дискусија во мали групи, организирање настани, 
преупатување) и изнаоѓање решенија за случаите кога не се 
исполнуваат стандардите за квалитет. 

4. Се утврдува ефективно управување со 
човечките и финансиските ресурси. 
 

Поставени се ефективни системи за управување со човечките и 
финансиските ресурси, со обучен, компетенен кадар, одговорен за 
работа со тие системи. 

5. Се утврдува транспарентен процес за 
донесување одлуки. 
 

Одлуките за програмските активности се јасни, конзистентни со 
политиката и културата на програмата и по потреба може да се 
документираат. 

6. Се утврдува процес за учество на 
младите во донесувањето одлуки. 
 

Младите имаат улога во донесувањето одлуки околу управувањето 
со програмата и даваат свое видување за одлуките во врска со 
програмата. 

7. Се употребува М&Е во донесувањето 
одлуки. 
 
 

Резултатите од навременото известување за програмските 
активности, како и од секоја евалуација што се случува, се користат 
за да се направат прилагодувања во програмските активности и да 
се испланираат идните активности. 

8. Се промовира соработка и 
вмрежување. 
  

Управата промовира соработка со партнерските агенции и 
институции и негува вмрежување за да се зголеми дострелот и 
раширеноста на програмските активности. 

9. Се воспоставува врска и упатување до 
услугите и продуктите. 
  

Управата обезбедува  функционален систем на врски до 
соодветните услуги и продукти, доколку овие се потребни за да се 
надополнат услугите на програмата. 

10. Се прават планови за одржливост. 
  
 

Управата се држи до остварлив план за мобилизација на ресурси за 
времетраењето на програмата и промовира одржливост и по 
завршувањето на истата. 

Д. Мониторинг и евалуација  
1. Се утврдуваат релевантни, јасни цели. 
 
 

Јасно дефинираните програмски цели се мерливи, врзани со 
временски рокови и може да се постигнат. 

2. Се утврдуваат функционални, 
релевантни индикатори. 
 
 

Се утврдуваат индикатори кои што ги одразуваат полот, возраста, 
религијата и етничката припадност и кои што овозможуваат 
следење и мерење на резултатите кај целната група и успешноста на 
програмските активности (како што се откажувања пред крајот на 
програмата, број на состаноци на засегнатите страни, број на млади 
луѓе до кој се допрело, број на активности, итн.). 

3. М&Е се вклучуваат во работниот 
план уште од самиот почеток. 
 
 

На почетокот на програмата во работниот план се вклучува 
план за М&Е со распределен буџет. Ги опфаќа сите аспекти 
на програмата, вклучително и регрутирањето, тренирањето, 
активностите за едукација на врсници, супервизијата, 
изведбата на врсничките едукатори, вклученоста на младите, 
родовата еднаквост и соработката. 

4. Се прави основно 
оценување/асесмент. 

Се спроведува основно оценување на состојбата, наспроти кое се 
мери постигнувањето на целите. Оваа информација е корисна за 
следење на програмските активности. 
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5. Се развиваат алатки за мониторирање 
и систем за мерење. 
 
 

Испробани и употребливи алатки за мониторирање (прашалници, 
дневници, формулари за следење, итн.) се развиваат како дел од 
системот на М&Е за следење и мерење на изведбата и 
напредувањето. Кадарот и врсничките едукатори се обучени да ги 
користат овие. 

6. Се осигурува капацитетот за 
планирање и спроведување на М&Е. 
 

Кадарот на програмата има капацитет да планира и спроведе М&Е, 
или се посочува соодветна надворешна поддршка и помош. 

7. Се обезбедуваат начини за учество на 
младите во планирањето и 
спроведувањето на М&Е. 
 

Младите луѓе се инволвирани во планирањето на М&Е, почнувајќи 
од подготовката и тестирањето на алатките, при спроведувањето на 
М&Е, како и во задачи за планирање, мониторинг и евалуација. 
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ДЕЛ 3. СТАНДАРДИ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ВРСНИЦИ 
 
А. Планирање 
 
 1. Мобилизирајте ги главните засегнати страни. 
 

Се информираат најрелевантните засегнати страни (како што се владините службеници, 
лидерите од граѓанскиот сектор, здравствените професионалци, лидерите од образованието и 
младинските групи) и се поттикнуваат да ги поддржат напорите за врсничката едукација. 
 
Препораки 
 
• Подгответе краток и конкретен опис на програмата за клучните засегнати страни. 

Уверете се дека описот прецизно ги одразува целите на програмата. 
 
• Користете податоци засновани на докази, за да ги промовирате релевантноста и 

ефективноста на програмите за врсничка едукација. 
 
• Започнете со мала група на посветени засегнати страни и планирајте да се проширите со 

текот на времето, да бидете вклучителни и отворени за нови засегнати страни.  
 
• Не правете компромис за принципите на програмата, нејзините стандарди или потесните 

цели за да придобиете одредена засегната страна. 
 

 2. Обезбедете активно учество на младите. 
 

Младите се активно вклучени во процесот на планирање. Се утврдуваат нивните потреби 
и претпочитања и истите се користат за да се дефинира програмата.. 
 

Препораки 
 
• Воспоставете ефективна структура и процес преку кој младите може да влијаат и да 

помогнат во подготовката на програмските планови. Овој процес треба да се случи преку 
партнерство со возрасни, на кои што останува одговорноста за квалитетно и ефективно 
планирање. 

 
• Изберете мешавина од млади луѓе од потенцијалната целна публика, вклучувајќи некои 

со искуство во работа со возрасни и некои за кои таквиот работен однос е нешто ново. 
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3. Имајте ги предвид испреплетените прашања. 

 
                  Се земаат предвид клучните контекстуални проблеми (како што се полот/родот, социо-                      
                  културолошките фактори, ранливоста и возраста) и соодветно се вградуваат во планот. 

 
Препораки 
 
• Обезбедете доволно време за групата која е вклучена во планирањето да може да ги земе 

во предвид овие прашања. 
 
• Предвидете ги прашањата/принципите колку што е можно повеќе, за да не бидете 

принудени на брзи реакции откако веќе поминал добар дел од програмата. 
 

 
  
 

 
4. Прочистете ги општите и потесните цели на програмата.  

  
Се утврдуваат работните општи и потесни цели и оперативниот план и се прават 
практични прочистувања.. 

 
Препораки 
 

 
По одреден период на работење, Програмата Geraçã o Biz 
(Зафатената генерација) во Мозамбик дојде до сознание дека многу 
помалку девојчиња отколку момчиња стануваат –- и остануваат – 
врснички едукатори. Беше обезбедена дотација за да се проучи 
зошто тоа се случува и како да се промени програмата во иднина. 
Студијата даде резултати кои им помогнаа на 
менаџерите/координаторите да изготват ревидирана стратегија за 
регрутирање, програма за тренирање и надзорни активности/ 
супервизија, за да се зголеми учеството на девојчињата и да се 
подигне свесноста за родовите како основна цел на програмата. 

Пример

 
Во Турција, Националната програма за едукација за 
репродуктивното здравје и ХИВ/СИДА беше целосно подготвена од 
студенти по медицина со делумна техничка помош од Друштвото за 
превенција на СИДА. Оваа програма беше прва од таков вид, која 
во Турција ја дизајнирале млади луѓе на национално ниво. Иако 
ваквата активност на млади луѓе на такво ниво е исклучок, таа 
укажува на значителната одговорност што младите може да ја 
преземат доколку насобрале доволно искуство и вештини и ја 
користат експертиза од другите според потребата. 

Пример
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• Додека се вклучува основната група за планирање, како и со помош на влезните 
иформации од партнерите и младите, прочистете ги општите или прелиминарните 
пошироки цели во поспецифични потесни цели, кои може да се употребат за да се 
подготви акциониот план. 

 
• Дискутирајте за потесните цели и за тоа како истите може да се постигнат; ако нема 

остварливи начини за постигнување на пошироките цели, ревидирајте ги за да бидат 
пореални. 

 

 
 
 
 
 
 
5. Одредете ја целната публика. 
 

Идентификувана е целната публика (оние што имаат потреба /придобивки од она што го 
нуди програмата и до кои може да се допре). 
 

Препораки 
 
• При решавањето на кого да му послужи, земете ги во предвид прашањата околу 

остварливоста, ограничувањата и финансиските ресурси. 
 
• Ако вашата проргама може да варира во активностите во зависност од различните групи 

или сегменти од младата популација, размислете околу тоа до колку сегменти може да 
допре вашата програма. 

 

 
Во овој хипотетички пример, дадена програма си поставила за цел 
да доведе 200 млади луѓе во клиниката во текот на наредната 
година, за да бидат тестирани за СПИ и ако е потребно да бидат 
лекувани, како и за доброволно советување и тестирање (ДСТ). 
Програмските менаџери проценуваат дека, за да се најдат 200 
млади луѓе на кои што ќе им бидат потребни такви услуги, 
програмата треба да развие проактивни сесии за едукација на 2000 
млади луѓе, а за да се стори тоа потребни се 10 тима врснички 
едукатори, од кои секој ќе води по четири сесии со 25 млади луѓе 
во дадено време во текот на годината. Работејќи наназад од 
пошироките цели, употребувајќи ги теоретските и емпириски 
претпоставки, програмските менаџери го одредуваат обликот и 
опсегот на активностите, како и распоредот. 

Пример
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6. Утврдете ги потребите на целната публика. 
 

Потребите на целната публика (релевантен примерок од неа) се проценуваат преку 
анкети, фокус-групи и неформални средства.  
  

Препораки 
 
• Изберете пристап за проценување кој што е дозволив и остварлив, а сепак обезбедува 

корисни информации и упатства за планирање на програмата. 
 
• Измерете ги трошоците, придобивките, нивото и опсегот на идното проценување 

наспроти времето и ресурсите што ќе бидат потрошени и другите активности што ќе 
бидат одложени, намалени или испуштени како резултат на истото. 

 
• Употребете ги расположливите податоци за целната публика кога е можно (пр. податоци 

од попис; службата за статистика при Министерството за здравство; и истражувањата за 
знаењето, ставовите и однесувањето), за да добиете поширок контекст за вашето 
планирање. 

 

 
 
 
 
7. Утврдете ги достапните ресурси и направете обид да се пополнат 

празнините. 
 

 
 
Најчесто, една ригорозна квантитативна проценка го надминува 
буџетот и експертизата на самите програми и е непотребна доколку 
постојат национални и регионални/општински податоци. Меѓутоа, 
понекогаш некој универзитет или истражувачки институт е подготвен 
да придонесе со својата работа, доколку ова се поклопува со неговата 
агенда. Во спротивно, добра квалитативна проценка, преку интервјуа 
со млади луѓе, родители и професионалци ќе даде подостапна и 
корисна слика за локалните услови и надежните стратегии. 

Извлечена поука 

 
 
Најлесниот сегмент за допирање од посочената целна публика, 
секогаш ќе биде најмотивираниот, најобразованиот, најбогатиот 
или најздравиот сегмент од таа група. Ако треба да се допре до 
оние членови од целната публика што претставуваат поголем 
предизвик и се со поголема потреба, ќе биде потребен 
дополнителен напор. Од значење за програмата е да направи 
концентриран напор да допре до оние што имаат најголема 
потреба од она што го нуди програмата. 

Извлечена 
поука
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Се утврдува дали ресурсите потребни да се изведат активностите на програмата (врз 
основа на потребите на програмата) се расположливи, дали може да се обезбедат или 
претставуваат пропуст кој бара одредени напори. 
 

Препораки 
 
• Утврдете ги средствата и ресурсите за секоја активност од работниот план. 
 
• Секако земете ги во предвид прилозите од партнерите и општествените организации 

подготвени да донираат или да разменат услуги. 
 

 
 
 
 
8. Направете работен план. 
 

Се развива работен план (потесни цели, стратегии, активности, партнери, буџет и 
временски распоред). Вклучува планови за обука/тренинг, стратегија за комуникација и 
застапување, адаптирање или развој на материјали/алатки, вклучување на 
заедницата/родителите и план за мониторинг и евалуација (М&Е). 
 

Совети 
 
• Направете оперативен план, детално одредувајќи ги временските рокови и 

одговорностите во секоја фаза. 
 

 • Одредете кои потреби се суштински за започнување на програмата и кои може да се 
решаваат со текот на времето. 

 
• За подолгорочни потреби (како што е промена на политиката), разделете го процесот во 

редоследни фази. 
 
• Утврдете ги бариерите за спроведување и начините на кои ќе се намалат нивните ефекти. 

 

 
 
 

 
 
 
Три- до петгодишен стратешки план е од значење за долгорочно 
размислување и агенциите за финансирање честопати го бараат. 

Имајте  во 
предвид!

 
 
 
Веќе постојат наставни планови/програми и материјали од секаков 
вид, кои може да се набават и прилагодат ефективно и по 
пристапни цени. Проверете кои материјали ви се достапни пред да 
правите нови

Имајте  во 
предвид! 
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9. Направете план за М&Е. (Погледнете го и дел E.) 
 

Планот за М&Е (квалитативни и квантитативни индикатори, инструменти и системи за 
собирање на податоци, временски распоред, одговорни страни, канали за известување, 
итн.) се дефинира и утврдува на почетокот на програмата.. 
 

Препораки 
 

• Ангажирајте ја потребната експертиза за да обезбедите упатства околу планирањето на 
М&Е. 

 
• Уверете се дека ригорозноста на планот е соодветна на природата на програмата и дека 

планот веродостојно ќе ги нагласи резултатите. 
 
• Уверете се дека планот за М&Е предвидува обука за оние што ќе ги собираат податоците 

или ќе ги документираат активностите. 
 

 
 
 
 
 

10. Утврдете механизми за добивање повратни информации. 
 

Програмата има утврдено практични начини на кои целната публика и засегнатите 
страни ќе ги споделат видувањата околу програмата и ќе дадат предлози за подобрување 
 

Препораки 
 

• Направете кутии за предлози што ќе им бидат достапни на врсничките едукатори и 
нивната целна публика, за да се поттикнат спонтаните повратни информации. 

 
• Употребувајте прашалници, фокус фрупи и периодични интервјуа со засегнатите страни, 

врсничките едукатори и клиентите, за да се добијат мислења за програмата. 

 
 
Косовската програма – Зајакнат капацитет на институционалното и 
граѓанското општество за поддршка на пристапот на младите луѓе 
до информации и едукација за сексуално и репродуктивно здравје – 
препознава дека за значително ангажирање во истражувањето на 
членовите на заедницата, процесот треба да биде стимулативен 
флексибилен и креативен. Постои потреба да се прејде од 
формалниот план за М&Е заснован на извештаи кон систем на 
документација и анализа, кој им овозможува на заедниците да 
користат разновидни средства, кои се најлесни за нив. Во можните 
примери влегуваат фотографија, водење дневници или 
поднесување на календари со белешки за дневниот или неделниот 
статус. Целта е да се поттикне разгледување и анализа од сите 
вклучени страни, како дел од зајакнувањето на нивната способност 
да ги одржуваат младинските активности за сексуално и 
репродуктивно здравје. 

Научена лекција
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11. Воспоставете врски со други програми и координирајте се со нив. 
 

Широка и мултисекторска вклученост на клучните засегнати страни, партнери и други 
програми се постигнува преку заедничко програмирање, координирано планирање и 
разновидно поврзување на активностите. 
 

Препораки 
 

• Работете со националната програма за репродуктивно здравје и ХИВ, за да бидете 
сигурни дека целите на вашата програма придонесуваат кон националните, регионалните 
и локалните планови. 

 
• Уверете се дека сите засегнати страни заеднички ги утврдуваат посакуваните активности 

за соработка, состаноците и настаните преку координирано планирање. 
 
• Разработете начин за рамноправна соработка за да обезбедите придобивка за сите страни, 

како и соодветна поделба на трошоците. 
 

 
 

 
 
• Коалициите и партнерствата не се доблесни самите по себе. Тие 

бараат голема нега и вредат само ако ги подобруваат 
резултатите. 

• Врските со верските организации, спортските и рекреативните 
клубови и лиги, клиниките, станбени и здруженија за 
вработување и училишта обезбедуваат добри можности за 
врсничките едукатори да си ја завршат својата работа. 

• Албанската програма Поддршка за едукација на младите луѓе за 
здрав стил на живеење, ја посочи мрежата на невладини 
организации што ја има создадено како главна силна страна на 
својата програма, бидејќи им овозможува често споделување на 
информации и експертиза или искуства. 

Извлечена поука

 
  
• Повратните информации не се евалуација. Само затоа што на 

луѓето им се допаѓа програмата, не значи дека истата е 
ефективна. Сепак, треба да се знае што сака публиката и 
засегнатите страни, затоа што ефективноста зависи од 
учеството. 

• Во програмата вградете прибирање повратни информации, со 
конкретни механизми и временски рамки. Едноставното чекање 
луѓето да ви дадат повратни информации ја зголемува 
веројатноста дека повратните информации ќе бидат негативни и 
задоцнети. 

Извлечена поука
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12. Направете план за мобилизација на ресурси и одржливост. 
 

Се развива план за соодветно и навремено финансирање на програмските активности, 
заедно со план кој што поддржува институционализација, сопственост и други 
механизми што обезбедуваат активностите да бидат одржливи и кога ќе заврши 
програмата. 
 

Препораки 
 

 
• Колку што е можно, одредете како и кога програмата ќе биде финансирана, за да може 

соодветно да се спроведат и активностите. 
 
• Утврдете ги приоритетите за одржливост и наведете ги конкретните чекори за 

спроведување на активностите што се од најкритична важност за продолжување на 
програмата. 

 
• Обезбедете различни извори за финансирање, за да се намали зависноста од само еден 

или неколку донатори, со што се потхранува одржливоста. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Б. Регрутирање и задржување 
 
 Регрутирање 
 

 
 
Албанската програма ги нагласува планираните поврзувања со други 
активности – како што се едукација за здрав стил на живеење во 
наставната програма на училиштата и вградување на младински 
пријателски сервиси  во системот на примарна здравствена заштита – 
за да се обезбеди идната одржливост на програмата. Слично, во 
Белорусија, Проектот за подобрен и продлабочен пристап до 
службите и информациите за репродуктивното здравје на младите се 
поврзува со интервенциите во училиштата. 
 
Во Јамајка, Академијата и ансамблот за уметност на Карибите Еш 
(Ashe) побара техничка помош од своите донатори за да состави план 
за одржливост на менаџментот, финасиите и кадарот. Како дел од 
спроведените промени, Академијата формираше одбор на директори 
сочинет од истакнати членови на заедницата, за да обезбеди 
долгорочна одржливост и да допре до локалната деловна заедница за 
поддршка. 

Примери
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1. Утврдете ги изворите и каналите за регрутирање едукатори на 
врсници. 

 
Се прави план за идентификување на изворите за регрутација (партнерски организации, 
учесници во работилници, групи и лидери од целната популација) и каналите 
(препораки, соопштенија, масовни медиуми, телефонски именици??, интернет, итн.). 
 

Препораки 
 
• Направете план за регрутација кој реално го утврдува бројот на потребни кандидати 

(предвидувајќи ги и оние кои би ја напуштат програмата); го одразува полот, возраста и 
целите на ранливата популација (прекумерно интервјуирање или прекумерно 
регрутирање, ако е потребно); и ги наведува средствата за идендтификување на 
кандидатите. 

 
• Обидете се да најдете кандидати со различен спектар на вештини и демографски 

карактеристики кои што í се потребни на програмата, наместо да изберете само од оние 
кои волонтираат. 

 

 
 
 

  
2. Одредете ги критериумите за избор на едукатори на врсници. 

 
Се составува договорен список на критериуми за селекција на врсничките едукатори. Во 
критериумите влегува достапноста, возраста, полот (за да се постигне рамнотежа), 
мотивацијата, прифатливоста за целната публика, претходното искуство, личните 
карактеристики (однесување, тимско работење, волонтерски дух, потенцијал за 
лидерство, итн.) и други карактеристики кои што се сметаат за релевантни за дадена 
програма. 
 
 

 
 Како што утврди проектот за Подобрување на сексуалното и 

репродуктивното здравје во Босна и Херцеговина, врсничките 
едукатори се недофатлива?? група на млади кои се движат брзо 
и тешко е да се врзат за програмата токму заради тоа. Проектот 
воведе процес на континуирано регрутирање, за да се обезбеди 
соодветниот број. 

  
Меѓутоа, постојат некои замки кај континуираното регрутирање. 
Програмите што регрутираат премногу, сигурно ќе ги разочараат 
младите што не се прифатени. Со оглед на тоа што целта на 
програмата е да се добие поддршка, треба да се внимава на 
опсегот на регрутирањето. Покрај тоа, избегнувајте тренирање 
на премногу врснички едукатори. Една од најчестите замки во 
едукацијата на врсници е да се има премногу едукатори на 
врсници, а премалку работа за нив. 

Извлечена поука
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Препораки 
 
• Барајте урамнотежен тим на врснички едукатори, во чија што група се застапени сите 

значајни критериуми. Поединечните едукатори не мора да ги исполнуваат сите 
критериуми. Изберете харизматични фацилитатори, организирани и воздржани 
набљудувачи и чувствителни комуникатори. 

 
• Регрутирајте врснички едукатори од целните групи, особено кога се обидувате да 

работите со групи до кои тешко се допира, како што се сексуалните работници, децата на 
улица или корисниците на дрога. Работењето со едукатори на врсници од такви групи 
може да претставува особен предизвик, затоа што овие млади, честопати, имаат тешки 
логистички и психолошки проблеми, кои што произлегуваат од маргинализираната 
позиција што таквите групи ја имаат во повеќето култури. 

 
• Додека придобивките од врсничката едукација се најголеми за самите едукатори, 

значајно е да се избегнува избирање поединци за врснички едукатори само затоа што 
имате влијание на нивниот живот. Критериумите за избор треба да се користат за да се 
изберат луѓе кои што ќе бидат најдобри едукатори на своите врсници. 

 

 
  
 

3. Поставете јасни очекувања. 
 

Јасните очекувања, како за програмата и така и за потенцијалните врснички едукатори, 
се документираат во писмена форма и се договараат на почетокот. 
  

Препораки 
 
• Разјаснете ги задачите и потребното време; не претпоставувајте дека кандидатите имаат 

точна слика за очекувањата. 
  
 • Секако урамнотежете ги очекувањата со јасна и реалистична слика за можностите и 

иницијативите; погрижете се да не им ветувате на кандидатите повеќе од она што 
програмата може да го стори. 

 
• Очекувањата може да бидат изменети, доколку е потребно, за да се поттикне застапеност 

на посебните целни групи. 
 

 
• Вообичаена замка во развојот на критериуми за регрутирање е 

претпоставката дека едукаторите на врсници треба да бидат 
примерни млади, кои може искрено да зборуваат за своето 
неризично однесување. Изборот на такви едукатори гарантира 
дека слични примерни млади луѓе ќе бидат единствените до кои 
овие допираат. 

Извлечена поука
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4. Воспоставите стандардизиран и транспарентен процес на 

интервјуирање и избор. 
 

Формите и процесот на интервјуто, вклучително и формирање на кредибилен панел за 
регрутација, се документираат и се стандардизираат. Процесот на селекција се 
документира во писмена форма, достапен им е на сите заинтересирани страни и 
правично се спроведува. 
 

Препораки 
 
• Уверете се дека кандидатите знаат што ќе вклучи процесот на избор и како ќе се носат 

одлуките. 
 
• Ориентирајте го тимот за регрутирање во поглед на процесот на избирање и очекувањата 

на врсничките едукатори и обучете ги оние што регрутираат да бидат правични и 
непристрасни во работата. 

 

 
 
 

 
Програмата за репродуктивно здравје на Грузија откри дека треба 
да ги дефинира очекувањата врз основа на посебностите на самата 
група. На пример, не може да се очекува дека интравенските 
корисници на дрога во затвори ќе може да ги исполнуваат задачите 
за известување. Така, главната работа околу документацијата ја 
извршуваат социјалните работници, кои се тренери и супервизори 
на врсничките едукатори. 
 
Во Гана, Проектот за оспособување на Центарот за развој и 
активности на населението (Enable Project of the Centre for 
Development and Population Activities – CEDPA) откри дека 
врсничката едукација спроведена преку формално структуриран 
модел е поуспешна во менувањето на ставовите и знаењето на 
членовите на целната публика, отколку неформалната едукација на 
врсници. Ова ја зајакнува потребата едукаторите на врсници да ги 
разберат своите задачи и да работат во рамките на структурирана 
програма. 

Пример

 
• Премала стандардизација на процесот на интервјуирање може 

да доведе до фаворизирање, недостиг на објективност и 
несогласувања во рамките на тимот за регрутирање. 

• Додека процесот на избирање мора да биде транспарентен, исто 
така е значајно процесот на регрутирање да ја осигура 
доверливоста на кандидатите. 

Извлечени поуки
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Задржување 
 
 5. Документирајте ги очекувањата. 
 

Очекувањата од активностите и работата на врсничките едукатори се разјаснуваат, се 
договараат и се документираат во писмена форма.. 
 

Препораки 
 
• Согласностите или договорите треба да се темелат на очекувањата дискутирани во текот 

на процесот на регрутирање. Прочистувањата треба да ги одразуваат реалните работни 
активности и услови. 

 
• Побарајте мислење од врсничките едукатори при правење нацрт на договорите, за да се 

осигурате дека најзначајните грижи и прашања на едукаторите се разгледани и 
разјаснети. 

 

 
 
 
6. Утврдете начини за континуирана комуникација, вклучително и 

повратни информации.  
 

Се утврдуваат механизми за отворена и континуирана комуникација помеѓу врсничките 
едукатори и супервизорите и менаџерите/координаторите на програмата, вклучително и 
редовни повратни информации преку супервизија, редовни состаноци на врсничките 
едукатори со менаџерите/координаторите и годишно известување 
 

Препораки 
 
• Договорете редовни состаноци за споделување на искуствата и обезбедување на 

повратни информации кои што ќе им одговараат на врсничките едукатори и очекувајте  
отворена дискусија. 

 
• Повратните информации може да функционираат и во двата правци, така што 

едукаторите мора да се поттикнуваат да даваат и да примаат повратни информации за 
нивната работа, во духот на подобрување на нивната работа. 

 

 
Договорите се секогаш предмет на промена според заедничка 
согласност и не мора да ја покриваат секоја можна евентуалност. 
Но, основите треба да бидат покриени, а промените правични и 
рамноправни. 

Имајте во предвид!
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7. Воспоставете систем на поддршка. 
 

Се утврдува систем за зајакнување и нефинансиски иницијативи, кој вклучува 
признанија и награди според можностите; можности за дружење и рекреација; можности 
за размена (и патување); и соодветно напредување во рамките на групата. 
 

Препораки 
 
• Обезбедете барем некои награди да се сигурни и одржливи и да не зависат од 

континуирано финансирање. Во такви награди влегуваат пофалби за добрата работа, 
бесплатни билети за забавни или спортски настани и обезбедување академски кредити. 

 
• Обезбедете правичност и транспарентност на програмата за поддршка, со јасно изразени 

критериуми, така што на изборот да не да се гледа како на пристрасен или на наградите 
како на незаслужени. 

 
• Одбегнувајте разводнување на ефектот на наградите, што може да се случи доколку секој 

прими некаква награда. 
 

 
 
 
8. Воспоставете системи за надзор и менторство. (Погледнете и 

Супервизија, стр 35, 36) 
 

 
            Се воспоставува ефективен систем за супервизија, по можност со обезбедено менторство. 
 

 
Пристапот на стимулирање може да биде многу деликатен и да 
испровоцира чувство на презир, доколку перцепцијата на некои од 
едукаторите е дека не се правично наградени. Во Јамајка, на 
пример, две групи врснички едукатори работеа во иста здравствена 
клиника, но со драстично различни пакети за поддршка, 
вклучувајќи паричен надомест за едната група, но не и за другата. 
Длабокиот презир со кој што резултираше ова, можеше да биде 
избегнат доколку придобивките и наградите за групите што работат 
заедно беа усогласени.  

Пример

 
Потсетете ги сите членови на програмскиот тим дека има простор 
за подобрување и дека секој може да придонесе кон подобрување 
на програмата. Рутинските механизми на повратни информации 
индиректно укажуваат на тоа дека програмата не е совршена, што 
им дава поттик на врсничките едукатори да покажат иницијатива и 
да преземат креативни ризици за подобрување на програмата. 

Предизвик
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 9. Понудете можности за зголемување на вклученоста и одговорноста. 
 
 

Колку што е можно, се поттикнува и задоволува готовноста на врсничките едукатори да 
бидат поинволвирани и да преземат дополнителни одговорности, вклучително со 
преземање на некои од оперативните задачи во програмата (ко-тренери, асистент 
менаџер/координатор, член на панелот за регрутација). 
 

Препораки 
 
• Како интегрален дел од програмата, развијте систем за постапно унапредување, во кој 

врсничките едукатори се супервизираат и оценуваат за постепено да преминат кон 
поодговорна и поквалификувана работа. 

 
 • Одредете програмски задачи и улоги за врсничките едукатори  како можности за учење 

за нив, и како начин да се зголеми капацитетот на кадарот. 
 

 
 
 

C. Тренинг и супервизија 
 

Тренинг 
 

 1. Обезбедете квалификувани обучувачи. 
 

Тренерите се добро обучени, добро информирани, подготвени со знаење и вештини 
значјани за нивните одговорности, флексибилни и способни да импровизираат, 
толерантни, искусни во врсничка едукација и чувствителни кон културолошките и 
родовите прашања. Способни се да работат како ко-фацилитатори, да ги ставаат 
интересите на групата пред своите интереси и да работат добро со договорената 
програма за обука/тренирање. 
 

Препораки 
 
• Доколку нема достапни квалификувани тренери, организирајте Тренинг на Тренери 

(ТоТ) за да соодветно го подготвите тренерскиот кадар. 
 

• Ако е можно, регрутирајте разновидна група тренери (пр. пол, возраст и етничка 
припадност). 

 

 
Во Македонија, програмата за Развој на мрежа за врсничка 
едукација  им дава можност на искусните едукатори да станат 
асистенти координатори. Во оваа улога, тие можат самостојно да 
управуваат со одредени активности, како што е подготовка и 
дистрибуција на материјали за информирање, едукација и 
комуникација, (ИЕК) и да работат на конкурс за постери за 
Светскиот ден за борба против СИДА. 

Пример
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• Доколку тренерите не се веќе членови на програмскиот кадар, во текот на тренирањето 
треба да бидат под непосредна супервизија на програмскиот кадар. 
 

 
  
 
2. Одберете квалитетна наставна програма за обука. 
 

Избраната програма за обука/тренирање е доследна на темите и пристапот на 
програмата, културолошки е соодветна и чувствителна кон родовите прашања, 
интерактивна е и ориентирана кон учесниците, како и добро структурирана и подредена 
по остварлив временски распоред. Истата е со јасни цели, се базира на методолошки 
резултати и вклучува компонента на евалуација. 
 

Препораки 
 
• Изберете или прилагодете програма што промовира учество, креативна е, и ги става во 

рамнотежа градењето вештини и градењето на тим. Практично сé што се очекува од 
врсничките едукатори да прават со учениците треба да биде моделирано при 
тренирањето. 

 
 • Уверете се дека прилагодувањата ги рефлектираат културолошките реалности на вашето 

окружување, истовремено промовирајќи дискусија за бариерите кон посакуваната 
промена. 

 
• Во програмата вградете можности за дефинирање на потребите од дополнително 

тренирање. 
 

 
Програмата на Y-PEER здружува тренери со различна позадина да 
ги водат работилниците за ТоТ. Програмата, исто така, го користи 
ТоТ како можност постарите тренери да им бидат ментори на 
помладите. Различноста на тренерите помага да се моделираат 
принципите од значење за програмата на Y-PEER, како што е 
рамнотежата на родовите; рамнотежа по возраст и искуство; и 
значењето на зголемените можности за одличните врснички 
едукатори. 

Пример
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3. Организирајте групи со соодветна големина. 

 
Големината на групата од учесници (обично 15-20) е соодветна за тренерот, овозможува 
ефективно учество, нуди можности за лидерство и практикување на вештините и 
овозможува целосна интерактивност помеѓу врсниците и тренерите. 

 
 
Препораки 
 
• Дури и кога групата која се тренира е со големина лесна за работа, честопати е полезно 

да се подели во помали подгрупи во текот на вежбите, за да им се овозможи на 
учесниците да практикуваат нови вештини. 

 
• Обуката во „бранови“ (нови групи започнуваат да се тренираат секои неколку месеци) 

може да го реши проблемот на големината на групата и да улови нови регрути 
навремено. 

 
4. Структурирајте дневен ред и време за да се исполнат потребите на 

обуката. 
 

Тренингот се изведува така што се остава доволно време за темите и вежбите, во 
зависност од нивната релевантноста, како и знаењето и вештините на тренерите. Се 
избегнува преоптоварување на учесниците. Се вклучува време за евалуација, краток 
преглед и планирање на идните задачи. 
 

Препораки 
 
• Планирајте го соодветното време, особено за учесничките активности. Ако распоредот 

на може да се следи според планираното, направете прилагодувања колку што е можно 

 
 
 
• За оценување и адаптирање на веќе постоечка програма за 

тренирање кон потребите и интересите на програмската 
публика, потребни се три преклопувачки вида експертиза: 
познавање на здравствената содржина и разбирање на 
здравствените индикатори кои што програмата сака да ги 
подобри; разбирање на образовните и педагошките стратегии и 
изведувањето на активностите сконцентрирани околу ученикот 
со целната возрасна група; и разбирање на интересите и 
културата на врсничките едукатори и нивната целна публика. 

• Ако дадена програма ја прилагоди програмата за тренирање кон 
условите и потребите на својата публика, истата треба да ја 
сподели таквата прилагодена програма со своите колеги и 
соработници со слична целна публика. 

Имајте во 
предвид! 



 32

поскоро, поставувајќи ги активностите по приоритет, за да обезбедите време за 
најзначајните од нив. 

 
• Одржете рамнотежа помеѓу неочекуваните, но ветувачки пропратни дискусии и 

потребата да се оди според распоредот за да се постигнат критичните цели на тренингот. 
 
• Варирајте ги видот и темпото на активностите, внимавајќи на темпото на денот. На 

пример, седечките активности (пр. предавања) не треба да се веднаш по ручекот. 
 
• Младите врснички едукатори треба да имаат минимум ниво на знаења и вештини, за да 

може да пренесат точни информации на темите за кои што се обучени. 
 

 5. Обезбедете релевантни материјали и извадоци. 
 

На учесниците им се обезбедуваат материјали однапред и во текот на сесиите, како што е 
соодветно, во што се вклучени практични материјали и инструкции за вежбите. На крајот 
од тренингот се разделуваат примероци од референтните и ревидирани материјали. 
 

Препораки 
 
• Бидете модел за добро планирање и обезбедете корисни, професионални материјали, 

навремено и уредно. 
 • Користете подврзувачи за тетратки, кодирање по боја и други средства за материјалите 

да ви бидат организирани и лесно пристапни. 
 
 

 
 

 
 
6. Употребувајте интерактивни, партиципативни пристапи и пристапи 

за развивање на вештините. 
 

Тренингот користи пристапи кои што го доведуваат до највисоко ниво учеството на оние 
што се тренираат, како што се интерактивни вежби, можности да се практикуваат нови 
(или веќе постоечки, значајни) вештини и играње на улоги за ситуации со кои што 
веројатно ќе се сретнат како едукатори на врсници. 
 

Препораки 
 
• Уверете се дека релевантниот кадар за поддршка, партнерите и спонзорите се запознаени 

и се согласуваат со партиципативниот пристап. 
 
• Уверете се дека на сите врснички едукатори им е дадено доволно време да ги 

практикуваат вештините во текот на тренингот. 

 
 
Побарајте од тренерите да помогнат во подготовката и 
распределбата на материјалите. Ова го поттикнува нивното учество 
и им помага на тренерите поефикасно да го користат времето. 

Имајте во 
предвид! 
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7. Воведете алатки и методи за оцена на обуката и учесниците во обуката. 

 
Механизмите за оценување на знаењето и развивањето на вештините на учесниците се 
поставуваат уште пред почетокот на тренингот (како основна линија) и се користат се до 
затворањето на истиот (пост-трениг евалуација). Достапни се и алатки за учесниците да 
може да го оценат тренингот.. 
 

Препораки 
 
• Побарајте експертска помош во развивањето алатки за оценување на напредокот на 

учесниците и на самиот тренинг, вклучително и на работата на фацилитаторите. 
Употребете ги овие резултати за да го редизајнирате тренингот по потреба. 

 
• Ставете разумен фокус на М&Е на самиот тренинг и погрижете се идните напори за 

М&Е да обезбедат континуирана проценка на стекнувањето вештини од страна на 
врсничките едукатори и нивната работа. 

 

 
  

 
 
 

 
 
Покрај употребата на тестирања пред и по обуката за да се утврди 
дали врсничките едукатори ги стекнале неопходното знаење и 
вештини, корисно е учесниците да направат евалуација на крајот на 
тренингот. На тој начин, тие може да помогнат во оценувањето на 
јаките и слабите страни на тренингот, како и во изборот на темите 
околу кои би сакале повторни курсеви и дополнувања. 

 
Ништо не ја поткопува квалитетната врсничка едукација како 
тренинг кој е прекумерно дидактички, досаднен или незначаен за 
живото искуство. Таквиот тип на тренинг е примарно она на што 
врсничките едукатори и нивната публика биле изложени во 
училницата. Овие стандарди препорачуваат техники на обука кои 
што ќе бидат нови за учесниците, попривлечни, а можеби и дури 
малку позастрашувачки. Експертите за интерактивно учење, дури и 
ако знаат малку за ХИВ/СИДА или за репродуктивното здравје, 
може да помогнат во дизајнот на тренингот и прилагодувањето на 
курикулумот за активностите да бидат енергични и да будат 
интерес. Врсничката едукација ориентирана кон учесниците може 
да изгледа хаотично и недисциплинирано, а оние навикнати на 
тадиционалните пристапи на предавање може да претпостават дека 
е непродуктивна, па дури и дека ја поткопува здравата училишна 
атмосфера. 

Предизвик

Имајте во 
предвид!
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8. Дискутирате за етички прашања. 
(Погледнете Дел 4. Кодекс на однесување.) 

 
Етичките прашања (како што се доверливоста, рамнотежа на моќта, и рамноправност на 
родовите) кои што може да се јават во врска со активностите на врсничките едукатори се 
дискутираат како дел од тренингот. 
 

Препораки 
 
• Уверете се дека темите се разгледуваат во светло на најитните и најзначајните проблеми 

на дадената култура. 
 
 
 

 
 

  
9. Вклучете ги младите во сите фази. 

 
Младите се вклучени во сите аспекти на составувањето на тренингот, спроведувањето и 
евалуацијата и помагаат во планирањето на идните тренинзи. 
 

Препораки 
 
• Уверете се дека учеството на младите се одвива во партнерство со возрасните, чие 

искуство и насочување играат клучна улога. 
 
• Замолете ги младите кои веќе поминале низ тренингот да бидат кофацилитатори во 

тренирањето на нови врснички едукатори. 
 

 
 
Разговарајте за етички прашања во вашата организација пред да ги 
тренирате групите за врсничка едукација. Земете во предвид 
работа со тим составен од кадарот и врсничките едукатори за да 
развиете кодекс на однесување за програмата (врз основа на 
етичкиот кодекс од овој документ, ако е од помош). Некои 
организации го поставуваат кодексот на однесување на јавно место 
за да ги потсетува кадарот и врсничките едукатори на нивните 
обврски. Други организации бараат од врсничките едукатори 
индивидуално да потпишат кодекс на однесување, кој што, на 
пример, би бил вклучен во договорот за врсничка едукација. 

Имајте во 
предвид!
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Супервизија 
 
 10. Обезбедете обучен, свесен кадар. 
 

Супервизорите се обучени со вештини за супервизија, запознаени се со очекувањата од 
програмата, како и содржината и пристапите во врсничката едукација. 
 

Препораки 
 
• Кога обучувате возрасни супервизори на врсничките едукатори, нагласете го градењето 

тимови и примената на различните вештини за различни потреби. 
 
• Обучете ги супервизорите да бидат чувствителни за динамиката на групата, свесни за 

сопствените ставови и вредности и да ги забележуваат психолошките проблеми со кои се 
соочуваат врсничките едукатори. 

 
• Уверете се дека супервизорите периодично ги ревидираат програмските планови и 

потесните цели, за да бидете сигурни дека нивното надгледување е во согласност со 
пошироките цели на програмата. 

 
 

 11. Обезбедете добра подготвеност на едукаторите на врсници. 
  

Супервизорите ја проценуват соодветна посготвеност на врсничките едукатори (преку 
тренирање и стекнување/практикување вештини) пред да започнат со работата. По 
потреба, се надградуваат знаењето и вештините, со проширување на улогите. 
 

Препораки 
 
• По првичниот тренинг на врсничките едукатори, супервизорите треба да ја следат 

нивната работа и барањата за помош, и да организираат навремени курсеви за 
потсетување или други начини за исполнување на утврдените потреби. 

 

 
 
Студија на YouthNet/FHI за ефективноста на младинската 
врсничка едукација во Доминиканската Република и Замбија откри 
дека вклученоста на младите е критична за задржување на 
врсничките едукатори, нивната мотивираност и продуктивност. 
„Учеството на младите“ не значи дека врсничките едукатори ја 
контролираат програмата, туку дека се овластени од возрасните 
да дадат значителен придонес. Младите луѓе мора да минат низ 
соодветен тренинг и супервизија, за да ги зголемат своите 
вештини за донесување одлуки и способноста за спроведување на 
она што е нивна одговорност. 

Пример
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• Одредени супервизорски активности  треба да се случат на терен, откако врсничките 
едукатори ќе почнат со својата работа. 

 

 
 
 
 
 
12. Постојано зацврстувјте ги мотивацијата и етичкото однесување. 

 
     Супервизорите постојано ја зацврстуваат мотивацијата на врсничките едукатори, ги       
следат ограничувањата (лични или професионални), го зацврстуваат придржувањето до    
кодексот на однесување и ја следат чувствителноста во однос на родовите и културолошките 
прашања. Колку што е можно, супервизорите промовираат можности за личен развој. 
 
Препораки 
 
• Мотивирањето на врсничките едукатори и подоброто исполнување на етичките 

стандарди бара рамнотежа помеѓу реалистичното прифаќање на однесувањето на 
младите луѓе и управувањето со надворешните очекувања на засегнатите страни и 
публиката. 

 
• Потребни се механизми за поддршка, кои ќе се однесуваат на мотивацијата, стресот и  

истрошеноста на врсничките едукатори. 
 

 
Романскиот Проект за едукација за семеен живот дава редовни 
можности за врсничките едукатори да ги практикуваат вештините и 
да добијат повратни информации од колегите едукатори и 
возрасниот кадар на програмата. Се одржуваат неделни состаноци, 
на кои врсничките едукатори раковводат со активности пред 
програмскиот кадар за различни прашања околу репродуктивното 
здравје кои сами ги избираат, организираат и развиваат. Ова дава 
можности за подобрување на нивните фацилитаторски и 
комуникациски вештини, надополнување на знаењето за прашања 
околу репродуктивното здравје и формулирање на нивните ставови 
и етика како врснички едукатори. 

Пример
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13. Управувајте со динамиката на групата и поттикнувајте градење тимови. 
 

Супервизорите управуваат со динамиката на групата, ја поттикнуваат тимаската работа, 
промовираат безбедна средина и избегнуваат градење лични односи. 
 

Препораки 
 
• Супервизорите мора да го следат индивидуалното однесување, меѓусебната интеракција 

и целокупната динамика на групата, интервенирајќи рано доколку излезат проблеми. 
 
• Тренирањето и состаноците за надзор на групата треба да одржуваат атмосфера на 

безбедност, забава и тимска работа. Кршачи на мразот (icebreaker-и) и други активности - 
некои од нив и физички - се значајни алатки за градење тимовиIи не треба да се отфрлаат 
заради недостиг на време. 

 

 
Програмите мора јасно да разликуваат однесување на врснички 
едукатор што бара дисциплинска постапка од однесување кое бара 
прекин. Веројатно ќе има и сиви области, иако етичките прекршоци 
најчесто се очигчедна причина за прекин (погледнете го Дел 4. 
Кодекс на однесување). Во дефинирањето и спроведувањето на 
овие ограничувања и кодекси, самите едукатори на врсници играат 
клучна улога. Кодексите на однесување треба да се разгледаат во 
контекст на целите и мисијата на програмата. На пример, ако 
програмата тежнее да допре до младите впуштени во ризично 
однесување и да се влијае врз нив, контрапродуктивно е да се 
изберат врснички едукатори заради нивното примерно однесување 
и да се казнат или исфрлат оние кои не секогаш се однесуваат 
совршено. 
 
Во исто време, значајно е да се согледа дека програмите, особено 
новите, се на проба пред очите на јавноста и засегнатите страни. 
Таквите програми треба да бидат повнимателни околу јавното 
однесување на врсничките едукатори. Како што созреваат 
програмите, стандардните едукатори на врсници се повеќе се 
придржуваат не кон „неризично однесување“ туку, повеќе, кон 
сериозноста во размислувањето и разговарањето за таквото 
однесување. Зрелата програма избира и поддржува млади луѓе кои 
се одговорни во најзначајните погледи – а не совршени – и кои се, 
исто така, посветени и подготвени едукатори. 

Предизвик
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14. Поделете ја дговорноста со едукаторите на врсници. 

 
Супервизорите го споделуваат надзорот и одговорноста со врсничките едукатори и ги 
вклучуваат како активни учесници во процесот на супервизија, редовно барајќи повратни 
информации. 
 

Препораки 
 
• Супервизорите и оние што се под супервизија треба изрично да се договорат за она што 

супервизираниот/та сака и треба да научи. 
 
• Супервизорите и врсничките едукатори треба да ги имат во предвид очекувањата од 

програмата  кога се разгледува тоа како супервизорот и супервизорските активности 
може да се променат или да ги подобрат резултатите на програмата. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одговорноста се заслужува. Идеално, врсничките едукатори треба 
да бидат активни учесници во супервизијата врз нив самите, но 
секој едукатор на врсници и секој вработен ?? мора да покаже 
доволно одговорност за да го прави тоа. Еден врснички едукатор не 
може, реално, да му каже на супервизорот „Јас сакам да научам Х“ 
ако тој или таа не покажале сериозност и напор за да научат други, 
посуштински вештини. Слично, една група заслужува поголема 
вклученост и право на глас преку својата работа. 

Предизвик

 
 
• Потребно е, а не непрофесионално, врсничките едукатори и 

супервизорите да користат групни сесии за да се справуваат со 
вознемирувачките прашања, со соодветна грижа за 
емоционалната безбедност. 

• Програмите треба да се доволно мудри и да воспостават 
правила кои ја ограничуваат количината и природата на 
озборувањето. Тие може да ги одредат условите под кои 
супервизорите мора веднаш да бидат известени за 
однесувањето на одреден врснички едукатор и други услови под 
кои соодветната постапка е директно да се разговара со 
престапникот наместо да се вклучуваат супервизорите, освен 
ако однесувањето остане непроменето. ??? 

Имајте во 
предвид!
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D. Управување и надгледување 
 
 1. Обезбедете придржување до стандардите на програмата. 

  
Управата/менаџментот систематски го следи и го обезбедува придржувањето до 
стандардите и иницира корективни дејствија кога ќе се забележат пропусти. 
 

Препораки 
 
• Додека работи на целосно усогласување со стандардите, управата, исто така, треба да си 

постави  приоритети, да биде флексибилна и да се справи со реалноста, уверувајќи се 
дека стандардите се остварливи во контекст на тековните услови. 

 
• Кога даден стандард ќе се покаже како тешко остварлив, управата, во соработка со 

врсничките едукатори, треба да одлучи дали ќе ги прилагоди активностите за 
исполнување на стандардот, или ќе го прилагоди стандардот за да одговара на 
практичната реалност. 

 

 
  

2. Обезбедете техничка компетентност на управниот тим. 
 

 Управата покажува техничка компетентност во специфични области во согласност со  
   своите одговорности, вклучително со стратегиите и методологиите за врсничка едукација,   
   како и со активностите за промена на однесувањето и М&Е. 
 
Препораки 
 
• Менаџерите/координаторите треба да поседуваат вештини од широк спектар на 

дисциплини, така што, значајно е да се проценат нивните потреби и да се обезбеди 
тренинг или курс за да ги пополнат најитните празнини. 

  
• Во средина со ограничени ресурси, програмите треба да гледаат на управата како на тим 

и да обезбедат сите потребни вештини да бидат присутни во рамките на групата, ако не и 
кај секој член на тимот. 

 

 
Лидерите на програмата се одговорни за обезбедување на опфатно 
надгледување и заштита од тенденцијата секојдневните активности 
и забрзаното темпо да го одвлечат вниманието од стандардите на 
практиката, кои ги прават програмите ефективни. Истовремено, 
сите стандарди не се од подеднакво витално значење и секогаш се  
контекстуални. Понекогаш, постојат валидни причини за тоа што 
дадена програма не успеала да исполни даден стандард. 

Предизвик

Имајте во 
предвид!
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3. Утврдувете ги и одржувајте ги очекувањата за квалиетот на програмските 
активности. 

 
              Управата и врсничките едукатори утврдуваат упатства и очекувања за квалитетот на      
              различните активности за едукација на врсници (пр. изведување на дискусија во мали   
              групи, организирање настани, преупатување) и изнаоѓање решенија за случаите кога не се    
              исполнуваат стандардите за квалитет. 

 
Препораки 
 
• Доколку не се веќе воспоставени мерки за обезбедување на квалитетот, тим на 

менаџери/координатори и врснички едукатори може да работи заедно на дефинирање 
на очекувањата околу квалитетот и да ги сподели истите со останатите во програмата. 

 
• Промовирајте и спроведете ги очекувањата за квалитетот преку менаџерските и 

супервизорските активности. 
 
 

 
 
4. Воведете ефективно управување со човечките и финансиските ресурси. 

 
Поставени се ефективни системи за управување со човечките и финансиските ресурси, со 
обучен, компетенен кадар, одговорен за работа со тие системи. 
 

Препораки 
 
• Уверете се дека човечките ресурси, финансискиот и административниот кадар се добро 

интегрирани во целокупната структура на програмата. 
 

 
 
Врсничките едукатори ќе бидат помотивирани да одржуваат висок 
квалитет на своите активности ако забележат дека квалитетот е 
значајно прашање за управата. Управата треба да се погрижи да 
спроведе мерки за обезбедување на квалитетот на тренинзите, 
надворешните односи и другите активности. 

 
 
Управата ја демонстрира својата компетентност со постојано 
проширување на својата експертиза. Добрата управа ја препознава 
потребата да посвети време и ресурси за ново знаење, теорија и 
искуство надвор од (како и во) програмата и обезбедува учество на 
конференции и интернет емитувања, се претплатува на весници и 
одвојува време да ги прочита и рашири клучните информации меѓу 
кадарот. 

Имајте во 
предвид! 
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• Промовирајте разбирање за целите и функциите на човечките ресурси и финансискиот 
кадар од страна на целиот персонал и врсничките едукатори, за тие да можат меѓусебно 
да си помогнат. 

 

 
  
 
 
 

 
5. Воспоставете транспарентен процес на донесување одлуки. 

 
Одлуките за програмските активности се јасни, конзистентни со политиката и културата 
на програмата и по потреба може да се документираат. 
 

Препораки 
 
• Управата треба да се увери дека кадарот и врсничките едукатори знаат како се 

донесуваат одлуките и во кои услови постои можност за влијание од нивна страна и 
споделување. 

 
• Следењето на јасно обележан процес на донесување одлуки им помага на менаџерите да 

даваат отчет за своите одлуки. 
 
 

 
Во некои програми, реалната или перципираната поделба 
помеѓу кадарот на програмата и административниот и 
финансискиот кадар ја попречува ефективната координација и 
понекогаш предизвикува конфликти. Некои од персоналот на 
програмата ги презираат формуларите и протоколите кои што 
им се дадени од административниот тим; тие мислат дека секој 
што „не ја работи работата“ директно, на некој начин ја 
омаловажува. Преземете конкретни чекори за да спречите 
појава на бариери помеѓу административниот кадар и кадарот 
на програмата. 

 
Рамноправните платежни структури се честопати предизвик за 
нискобуџетните програми. Во многу случаи, врсничките 
едукатори се доброволци. Тензиите околу платежното ниво 
може да постојат помеѓу доброволните младински едукатори и 
платениот кадар, како и помеѓу младинскиот кадар на 
програмата и човечките ресурси и финансискиот кадар (кои 
имаат тенденција да имаат повисоки плати на пазарот отколку 
платениот младински кадар). Ако програмите бараат силен 
финансиски кадар, тие ќе треба и да плаќаат конкурентно. За да 
се решат овие тензии, членовите на кадарот треба да најдат 
други начини за да ги мотивираат врсничките едукатори и да 
обезбедат други видови придобивки. 

Предизвици
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6. Воспоставете процес кој обезбедува учество на младите во донесувањето 
одлуки. 
  
Младите имаат улога во донесувањето одлуки околу управувањето со програмата и 
даваат свое видување за одлуките во врска со програмата. 

 
Препораки 
 
• Младите треба да бидат вклучени во телата за донесување одлуки во доволен број, за да 

не се чувствуваат загрозени. 
 
• Затоа што обично не се искусни, на младите им треба некаква ориентација за 

одговорностите околу донесувањето одлуки и работењето со возрасни. 
 
• На возрасните, исто така, им треба ориентација за да го споделат донесувањето одлуки 

со младите. 
 

 
 
 

  
7. Употребувајте С&О во донесувањето одлуки. 

 
Резултатите од навременото известување за програмските активности, како и од секоја 
евалуација што се случува, се користат за да се направат прилагодувања во програмските 
активности и да се испланираат идните активности. 
 

 
 
 
 
 

 
Кога младинските тела за донесување одлуки работат паралелно со 
кадровните и возрасните тела, често, како резултат, се јавуваат 
несогласувања и фрагментирања. Вистинските партнерства на 
млади и возрасни вклучуваат работа рамо-до-рамо со младите за 
заедничките прашања. 

Извлечена поука

 
Односот помеѓу засегнатите страни, кадарот и врсничките 
едукатори во процесот на донесување одлуки има тенденција да 
биде течен и динамичен. Рано во развојот на програмата, 
засегнатите страни имаат поголемо влијание; како што созрева 
програмата, лидерите и самите врснички едукатори преземаат 
поголема одговорност и влијание, а засегнатите страни имаат 
тенденција да бидат помалку вклучени, и тоа само за прашања од 
особено значење. 

Извлечена поука
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Препораки 
 
• Не чекајте до комплетирањето на конечниот извештај за да ги употребите своите 

податоци од М&Е; планирајте да ги добиете резултатите брзо и справете се 
предизвиците како што се појавуваат. 

 
• Побарајте неочекувани показатели во податоците од М&Е, вклучувајќи и докази кои што 

не биле свесно барани. 
  

 
  

8. Промовирајте кооперација и вмрежување. 
 

Управата промовира соработка со партнерските агенции и институции и негува 
вмрежување за да се зголеми дострелот и раширеноста на програмските активности. 
 

Препораки 
 
• Започнувајќи во фазата на планирање на програмата, надградувајте ја основната група на 

засегнати страни, за да го зголемите дострелот и да воспоставите заеднички врски со 
сродни групи. 

 
• Посочете ги областите во кои вашата програма би можела да се подобри (пр. подобри 

врски со целната публика или поголема експертиза во техничките области), за вашите 
активности за вмрежување да се постават по приоритет и да се фокусираат. 

 

 
  
 

9. Воведете систем на врски и упатувања до услугите и продуктите. 
  

Управата обезбедува  функционален систем на врски до соодветните услуги и продукти, 
доколку овие се потребни за да се надополнат услугите на програмата. 
 

 
Кога независните програми тесно ќе се поврзат со проект во кој 
имаат заеднички цели и делат значајни ресурси, секоја од нив 
станува посилена и поодржлива. Меѓутоа, градењето коалиција 
бара интензивен труд, одзема време и не е доблесен, освен доколку 
не ги подобри резултатите. Многу програми се вплеткуваат во 
бескрајни процеси на градење коалиции како самиот процес да е  
цел за себе. Клучното прашање што треба да се постави за мрежите 
и коалициите е: Како тие ú помагаат на програмата да ги постигне 
својата мисија и своите цели? 

Извлечена поука

 
Податоците од мониторингот не се секогаш строги или доследни. 
Па, така, одлуките треба да се потпираат на податоците до мерка 
на веродостојност; кога податоците само навестуваат, може да се 
побара пофокусирана проценка. 

Предизвик
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Препораки 
 
• Воспоставете врски до услугите за кои што ќе постои поголема побарувачка како 

резултат на пораките на програмата и промотивните активности (пр. справување со СПИ 
или ДДСТ). 

 
• Поставете приоритети во работните односи со поврзани служби и институции во кои 

упатувате,  во согласност со услугите што им се најпотребни на клиентите. Ако е можно, 
добро проценете ги овие служби, за да обезбедите квалитетна грижа за клиентите. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
10. Направате планови за одржливост. 
 

Управата се држи до остварлив план за мобилизација на ресурси за времетраењето на 
програмата и промовира одржливост и по завршувањето на истата 
 

Препораки 
 
• Во плановите треба да се вклучи институционална и финансиска одржливост. 
 
• Одржливоста може да се негува преку документирање на доказите за постигнувањата и 

објавување на успесите пред засегнатите страни и јавноста. 

 
Во Латвија, Асоцијацијата за планирање на семејството и сексуално 
здравје спроведе програма за младински пријателски сервиси, која 
што вклучи идентификување, проценка и обука на давателите на 
услуги. Беше развиена база на податоци на овие услуги, за 
врсничките едукатори да ги упатуваат младите или да ги советуваат 
околу тоа каде на интернет да најдат информации. 
Во Белград, Србија, Центарот за превенција на СИДА и СПИ од 
Институтот за студентско здравје организира доброволно, 
доверливо советување и тестирање (ДДСТ) навечер, работејќи со 
членови на Y-PEER мрежата во Србија. Вечерните часови 
овозможуваат зголемена пристапност за младите луѓе кај кои 
постои висок ризик за инфекција од ХИВ, вклучувајќи ги и 
интравенските корисници на дроги, мажи кои имаат секс со мажи, 
сексуални работници/чки, групи од етничките малцинства и 
екстремно сиромашните. Членовите на НВОи од Y-PEER мреќата кои 
се сензитивизирани и обучени за теренски активности и ДДСТ се 
социјализираат и разговараат со клиентите во чекалните. Ова 
обезбедува поддршка и помага во добивањето информации кои што 
може да помогнат во понатамошната работа со тешко досежните 
групи. 

Пример
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• Моменталната финансиска помош е секогаш најитна; меѓутоа, значајно е да се размисли 

и да се работи на подолгорочно планирање уште во раните фази на програмата. 
 
• Вклучете подолгорочни и идни спонзори, финансиери и подржувачи во најраните фази 

на планирањето и ревизијата, за да се зголеми вклученоста и посветеноста. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

E. Мониторинг и евалуација 
 
 1. Утврдете релевантни, јасни потесни цели. 
 

Јасно дефинираните програмски цели се мерливи, врзани со временски рокови и може да се 
постигнат 
 
Препораки 
 
• Целите употребени за M&E мора да бидат идентични со (или скроени според) 

целокупната мисија и пошироките цели поставени на почетокот на програмата. 
 
 • Иако програмите треба да имаат високи очекувања, практично е да се има потесни цели 

во меѓувреме, за напредокот да може да се демонстрира во раните фази. 

 
Во програмата ECHO NETWORK, во Русија, гласина којашто кружеше 
за завршување на програмата беше протолкувана од доброволците 
како крај на нивните активности. Ова резултираше со остар пад на 
бројот на доброволци. На големите мрежи на доброволци потребни 
им се силни и ефективни комуникациски стратегии за да бидат 
одржливи.

Пример

 
Младинските и превентивните програми се скоро секогаш слабо и 
провизорно финансирани. По дефиниција, нивниот состав 
неизбежно расте и ја надминува возрасната граница на програмите, 
со што го губат статусот на застапници. Конзервативните возрасни 
имаат тенденција да се плашат од програмите за врсничка 
едукација. За да се промовира одржливоста, програмите за 
врсничка едукација треба да се справат со гледиштето на јавноста. 
Агресивното и стратегиско тежнеење кон добри односи со јавноста 
(како општо, така и насочено кон влијателните одлучувачки 
структури) и секогаш одразувајќи ги значајните постигнувања кај 
целната публика, е значајна стратегија за одржливост. 

Предизвик
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2. Утврдете функционални, релевантни индикатори. 
 
Се утврдуваат индикатори кои што ги одразуваат полот, возраста, религијата и етничката 
припадност и кои што овозможуваат следење и мерење на резултатите кај целната група 
и успешноста на програмските активности (како што се откажувања пред крајот на 
програмата, број на состаноци на засегнатите страни, број на млади луѓе до кој се 
допрело, број на активности, итн.) 
 

Препораки 
 
• Размислете околу тоа да добиете експертска помош околу задачата на утврдување на 

индикаторите; најлесните или најочигледните не се секогаш најкорисни за проценка на 
програмата. 

 
• Изберете ги само оние индикатори кои рефлектираат што програмата планира и верува 

дека може да промени . 
 
• Внимавајте на тоа дека некои индикатори се културолошки чувствителни. На некои 

места прашањата за религијата или етничката припадност би ги избркале луѓето. 
 

 
  

 
3. Вклучете С&О во работниот план уште од самиот почеток. 

 
На почетокот на програмата во работниот план се вклучува план за М&Е со распределен 
буџет. Ги опфаќа сите аспекти на програмата, вклучително и регрутирањето, тренирањето, 
активностите за едукација на врсници, супервизијата, изведбата на врсничките едукатори, 
вклученоста на младите, родовата еднаквост и соработката. 

 
Многу индикатори бараат значителна дискусија за филозофијата и 
целите на програмата. Ако, на пример, активното учество во 
темелни дискусии и дебати е поставено како цел, најдобрите 
индикатори може да бидат: бројот на млади луѓе кои зборуваат во 
текот на сесијата, бројот на минутите на вербално учество, и тоа 
колку пати младите им одговараат на други млади (повеќе отколку 
на врсничките едукатори). Ниту еден од овие индикатори не би бил 
искажан како мерка за традиционалната едукација во училница. 

Пример

 
Некои вредни потесни цели не се лесно или прецизно мерливи, но 
сепак не треба лесно да се превидуваат. Понекогаш, потребни се 
неколку години и постепено еволуирање за да може да се покажат 
индикаторите кои што ќе овозможат проценка на факторите како 
„пријателска атмосфера“. 

Предизвик
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Препораки 
 
• Разгледајте го секој аспект на програмата од почетокот, со наведени приоритети. 
 
• Употребата на експерти за советување околу или за изведување на М&Е е од критично 

значење. Поттикнувајте градење на капацитети кај програмскиот кадар и врсничките 
едукатори кога внесувате надворешни експерти. 

 

 
  
 

4. Спроведете основно оценување. 
 
Се спроведува основно оценување на состојбата, наспроти кое се мери постигнувањето 
на целите. Оваа информација е корисна за следење на програмските активности 
 

Препораки 
 
• Со експертска помош, составете базична проценка врз основа на поставените индикатори 

кои што сакате подоцна да ги измерите со анкета за проверка????. 
 
 

 
  
 

 
5.  Развијте алатки за следење и систем за мерење. 

 
Испробани и употребливи алатки за мониторирање (прашалници, дневници, формулари 
за следење, итн.) се развиваат како дел од системот на М&Е за следење и мерење на 
изведбата и напредувањето. Кадарот и врсничките едукатори се обучени да ги користат 
овие 
 

 
 

 
 
Иако постојат и други методи за мерење на влијанието на 
програмата, мерењата на резултатите од однесувањето и здравјето 
пред и по интервенцијата се најдраматични и најзначајни за 
засегнатите страни. Меѓутоа, мерењата може да бидат скапи и да 
одземат многу време, особено кога се мерат здравствените 
резултати. Проценките на знаењето лесно се добиваат, но 
придобивките од знаењето не ја предвидуваат промената на 
однесувањето. 

Имајте 
предвид! 

 
 
Посветеноста на планот за М&Е уште од почетокот не само што 
обезбедува прибирање на базични податоци, туку може и да 
помогне во разјаснувањето на приоритетите и средствата со кои се 
мери успехот. 

Имајте 
предвид!
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Препораки 
 
• Секако развијте квалитативни и квантитативни алатки. Документирањето на 

едукативниот процес и согледувањата за едукацијата на врсници може да бидат исто 
толку вредни колку што се квантитативните промени; оваа квалитативна информација ги 
расветлува причините и условите под кои се случуваат интервенциите. 

 
• Доколку е можно, најдете алатки кои што се веќе развиени и може да се прилагодат на 

вашата програма. 
 

 
  
 

6. Обезбедете капацитет за планирање и спроведување на С&О. 
 
Кадарот на програмата има капацитет да планира и спроведе М&Е, или се посочува 
соодветна надворешна поддршка и помош. 
 

Препораки 
 
• Експертизата во методологијата и дизајнот на оценувањето се од суштинско значење за 

успешно спроведеното С&О. 
 
• Експертизата понекогаш е бесплатна, како онаа од универзитет со академски интерес за 

програмата или од партнер во замена за придобивките од соработката. 
 

 
 
7. Воспоставете начини за учество на младите во планирањето и 

спроведувањето на С&О. 
 

 

 
С&О може да биде скапо, особено за оценувања фокусирани на 
резултати од оценувањето кај целното население. Доколку се 
преземат со премалку ресурси или со премали примероци кои не се 
произволно избрани, едно лошо составено и спроведено оценување 
може да направи поголема штета отколку да биде од полза. 

 
 
Едукаторите на врсници може самите да треба да следат многу  од 
нивните активности. Тие може лесно да бидат обучени точно и 
прецизно да следат, но постојат проблеми околу лојалноста кои што 
треба да се решат, исто како што од луѓето на било која возраст би 
било побарано да ја проценат ефективноста на пријателите. 

Предизвик

Предизвик
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Младите луѓе се инволвирани во планирањето на М&Е, почнувајќи од подготовката и 
тестирањето на алатките, при спроведувањето на М&Е, како и во задачи за планирање, 
мониторинг и евалуација. 

Препораки 
 
• Младите може да му дадат значење на дизајнот и работата на С&О. 
 
• Младите мора да бидат обучени да бидат ефективни партнери во активностите за С&О. 
 

 
 

 

 
Цврстата увереност во ефективноста на програмата и во талентот 
на колегите и едукаторите на врсници, може да работи против 
објективноста во рзвивањето и изведувањето на функциите на С&О. 

Предизвик
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ДЕЛ 4. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ 
 

1. Почитувајте, промовирајте и заштитувајте ги човековите права. 
 

Програмските политики, цели и упатства за спроведување вклучуваат  почитување на 
човековите права како интегрален дел од пристапот на програмата. 

 
Внимателно посочете ја рамката на човековите права што се однесува на програмата и 
уверете се дека овие принципи се разбрани од кадарот, едукаторите на врсници, 
партнерите и учесниците. Земајќи ги предвид овие принципи, поставете приоритети во 
поглед на човековите права кои што се од најголемо значење за вашата програма и 
поврзете ги со специфичните услови во земјата и заедницата, во контекст на практичната 
примена.. 

 
2. Покажете културолошка сензитивност.. 

 
Во рамките на перспективата на човековите права за недискриминација и 
рамноправност, чувствителноста кон сензитивниот контекст на целната публика и 
околности на програмата се вклучува во обуката, спроведувањето и супервизијата.. 
 

Одвојте доволно време за дискутирање околу културата во текот на обуката и како 
тековенa дебата, особено кога се работи за прашања околу кои постојат несогласувања и 
неудобност. Никој не е имун на бесчувствително однесување, а луѓето на сите нивоа, од 
постариот кадар до едукаторите на врсници, може да имаат лична и професионална 
придобивка од активностите со кои што се испитува културолошката чувствителност. 

 
3. Почитувајте ја различноста. 

 
Едукаторите на врсници се поттикнуваат да ја почитуваат својата и различноста на 
културата на целната таргет група , нивната етничка припадност, сексуална 
ориентација, раса, јазик, социоекономски контекст и жителство. 
 

За да го надминете чисто декларативното почитување на различноста, посветете време и 
вештини за намерни дискусии за различноста, вклучувајќи интердисциплинарни 
перспективи за тоа како функционираат предрасудите и на кој начин човек може да им се 
спротивстави. Различноста е понекогаш реторички добредојдена, но не се покажува во 
практика. Може да биде тешко да се привлече различен кадар или да се одржи соодветна 
различност на кадрите за едукација на врсници, но програмите се одговорни да направат се 
што е во нивна можност за да ја покажат својата посветеност кон реалната различност. 

 
4. Промовирајте рамноправност и правична застапеност на родовите. 
 

Програмските политики, тренинг, супервизија и упатства за спроведување ја 
нагласуваат  пошироката цел на правична застапеност на родовите и можноста за 
учество и свесност за родовите во текот на учењето и едукацијата. 
 

Свесноста за родовите треба да биде тема во сите програмски активности и материјали. 
Ова ги вклучува и активностите на управата, кадарот, тренингот , супервизијата и 
активностите на едукаторите на врсници. Свесноста за родовите, исто така, треба да се 
земе предвид кога на едукаторите на врсници им се дава можност за лидерство и кога се 
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поттикнуваат дискусии и едукација за подигање на свесноста. Посветете особено внимание 
на родовата нерамноправност и дискриминација, вклучително и родовото насилство. 
Чувствителноста кон традициите и убедувањата на заедницата не значи придржување до 
неправедните практики; но, понекогаш, бара внимателно избирање на пораките и битките. 

 
5. Обезбедете ја и заштитете ја доверливоста. 
  

Едукаторите на версници се тренираат  да ги чуваат сооопштенијата и грижите на 
таргет групата  во најстрога доверба и да ги уверат врсниците дека програмата е 
посветена на доверливост. 
 

Развијте јасна, писмена политика за доверливоста и како таквата заложба треба да се 
спроведе. Зајакнете ја политиката со давање илустрации на случаи во текот на тренингот и 
и супервизијата . Воведете и применувајте добро артикулирани предупредувања и казни, 
доколку е потребно. Често објаснувајте ја разликата меѓу чување на информациите во 
доверба и известување на програмскиот кадар и други одговорни возрасни за критичните 
информации. 

 
6. Промовирајте самоиспитување на вредностите; не наметнувајте вредности. 
 

Во тренингот и супервизијата и во работата со врсниците, едукаторите на врсници се 
поттикнуваат да тежнеат кон истражување на своите вредности. Вредностите на 
една личност не треба да се наметнуваат на друг. 
 

Голем дел од тренингот и тековната супервизија мора да се насочат кон разликите помеѓу 
вредностите и убедувањата и прашањето за тоа како поединечните вредности се 
усогласени со општествените или со  вредностите на програмата. Прашањата и 
испитувањата кои што им помагаат на едукаторите на врсници да ги истражат и да ги 
преиспитаат своите вредности ќе им бидат од екстремна вредност во работата со младите . 
Програмите се соочуваат со особен предизвик кога им се посветени на млади кои се 
убедени во (дури и се однесуваат според) вредности кои што програмата ги осудува. 
Програмите треба да ја пресретнат таргет групата  онаму каде што е, но тоа мора да биде 
на разумно ниво; програмите не се обврзани да работат со луѓе што ги прекршуваат 
основните човекови права и етики. 

 
7. Избегнувајте погрешно лично претставување, истовремено почитувајќи ги 

границите на приватноста . 
 

Едукаторите на врсници се поттикнуваат да бидат искрени за својата ситуација, но и 
да сфатат дека не се обврзани да ги споделуваат личните искуства или проблеми. 
 

Подучете ги едукаторите на врсници да одговараат искрено на прашањата за нивното 
лично однесување, но да не откриваат повеќе од она што е соодветно. Програмите треба 
јавно да признаат дека едукаторите на врсници (и нивното однесување) не се совршени. 
Наместо да тврдат дека се примери за неризично однесување, едукаторите на врсници 
треба да бидат примери за сериозност во размислувањето за ризикот и преземање на 
одговорноста за сопственото однесување. Колку повеќе едукаторите на врсници зборуваат 
за себе, толку помалку време ќе имаат учениците за сопствено размислување и 
испитување. Најдобриот одговор што едукаторите на врсници може да го дадат на 
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прашањето за нивното однесување е истовремено и најискреното: „Не сум овде да 
зборувам за себе. Овде сум да ви помогнам да размислувате самите за себе“. 

 
8. Обезбедете ажурирани, точни и непристрасни информации. 
 

Преку тренингот и супервизијата  и искористените ресурси  и презентација на 
информации, програмата му дава висок приоритет на соопштувањето точни, тековни 
и и непристрасни информации. 
 

На програмите им требаат веродостојни механизми за доставување фактички информации 
до кадарот и едукаторите на врсници, потпирајќи се, каде што тоа е соодветно, на 
владините агенции, на меѓународни организации, академски установи, конференции и 
работилници, во напорите секогаш да бидат ажурни. Создадете атмосфера во која се 
очекува постојано учење и во која материјалите се критикуваат во однос на нивната научна 
точност. Избегнувајте користење постоечки, заеднички материјали што се пристрасни, 
одразуваат родова нерамноправност и на друг начин промовираат ставови или пошироки 
цели кои што не се соодветни на оние од вашата програма. 

 
9. Внимавајте на индивидуалните ограничувања и на тоа како однесувањето 

влијае врз врсниците. 
 
 На едукаторите на врсници, преку тренингот и супервизијата , им се помага да ги 

разберат личните и професионалните ограничувања и тоа како нивното однесување 
може да влијае врз нивните врсници. 

 
Тренингот , но уште повеќе тековната комуникација и супервизијата , може да им 
помогнат на едукаторите на врсници да ги сфатат своите ограничувања и подобро да се 
справат со предизвиците кои што може да ги сретнат во текот на работата. Многу 
едукатори на врсници, кога се среќаваат со болка или проблеми, мислат дека мора да 
направат сé за да ги решат, а нивните овластувања се всушност прилично ограничени. 
Обучените едукатори на врсници сфаќаат дека процесот на помагање е постепен, 
кумулативен, процес во кој оние што помагаат работат само во рамките на она што е во 
нивна контрола; сé  друго зависи од лицето на кое му се помага и некои други услови. 
Едукаторите на врсници имаат потреба од редовна емоционална поддршка за да направат 
разлика помеѓу нештата што можат и не можат да ги променат. 

 
10. Воздржувајте се од злоупотреба на својот статус меѓу врсниците или 

програмата за едукација на врсници. 
 

Едукаторите на врсници, преку тренингот и супервизијата  се поучуваат да ја сфатат 
групата и динамиката на моќта, како и да ги продлабочат пошироките цели на 
програмата, истовремено воздржувајќи се од користењето на својата позиција на 
сметка на другите. 

 
 Програмите мора да внимаваат на едукаторите на врсници кои, стекнувајќи чувство на 

гордост и моќ заради своите успеси, се изложени на ризик од злоупотреба на оваа нова 
позиција, особено кај младите врсници. Самата група на врсници, со честите можности за 
дискусија и надзор, е најдобра заштита од злоупотреба на моќта 
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Анекс 1. Y-PEER: Краток опис 
 
Y-PEER е кратенка од Youth Peer Education Network (Младинска мрежа за едукација на врсници). 
Таа е иновативна, сеопфатна иницијатива за едукација на младиte од млади, развиена од страна на 
УНФПА. Y-PEER е мрежа на повеќе од 200 организации и институции сочинети од илјадници 
млади луѓе, која работи во пошироките области на сексуалното и репродуктивното здравје на 
адолесцентите. Мрежата, која постојано се шири, во моментот се состои од млади луѓе од Источна 
Европа, Централна Азија, Блискиот Исток, Северна Африка и Источна Африка. Мрежите на Y-
PEER во земјите се сочинети од млади луѓе и работат за младите луѓе.  
  
Мрежата на Y-PEER се заснова на состаноци лице-во-лице и електронска комуникација преку 
интерактивен вебсајт и национални и интернационални мејлинг листи. Исто така, нуди курсеви за 
компјутерско учење од далечина и спонзорирани, годишни, национални и интернационални 
настани за обука, како и кампањи и работилници. 
  
Y-PEER е ефикасно и ефективно средство за промовирање на учеството на младите во области 
Што опфаќаат прашањата од сексуалното и репродуктивното здравје и во изградба на партнерства 
помеѓу младите и возрасните во застапувањето за: 
 

• Развој на национални стратегии за младите 
• Ширење на информации и знаење за сексуалното и репродуктивното здравје на 

младите 
• Споделување на извлечените поуки преку границите и помеѓу културите  
• Стандарди за работа и подобрени ресурси за обука за едукаторите на врсници  
• Поцврста основа на знаење за едукаторите на врсници и тренерите на тренери 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анекс 2. Список на учесници на Консултацијата во Москва 
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Ање Бајориниен (Ms. Agne Bajoriniene), Службеник за врски, УНФПА Литванија 
Д-р Александар Бодироза (Dr. Aleksandar Bodiroza), Оддел за арапските држави и Европа, 
УНФПА 
Чарл Дојч (Mr. Charles Deutsch), Универзитет Харвар, Консултант 
Марта Диволова (Ms. Marta Divolova), УНФПА Бугарија 
Дадашов Елгиз (Mr. Dadashov Elgiz), Y-PEER Азербејџан 
Албана Грибо (Ms. Albana Gribo), УНФПА Албанија 
Ина Џиконди (Ms. Ina Gjikondi), Y-PEER Албанија 
Борис Глица (Mr. Boris Glica), УНФПА Молдавија 
Татјана Хапличник (Ms. Tatyana Haplichnik), УНФПА Белорусија 
Рејчел Хенд (Ms. Rachel Hand), УНФПА Косово 
Рамиз Хусеинов (Mr. Ramiz Huseynov), УНФПА Азербејџан 
Илзе Јекабсон (Ms. Ilze Jekabsone), меѓуагенциски координатор, Латвија 
Гулнара Кадиркулова (Ms. Gulnara Kadyrkulova), УНФПА Киргистан 
Инес Кикуле (Ms. Inese Kikule), УНДП Латвија 
Атанас Кирјаковски (Mr. Atanas Kirjakovski), Y-PEER Македонија 
Олесја Кочкина (Ms. Olesya Kochkina),Y-PEER Русија 
Хали Малер (Ms. Hally Mahler), Интернационално здравје на семејството/YouthNet 
Кади Манд (Ms. Kadi Mand), УНФПА Естонија 
Жељка Мудровчич (Ms. Zeljka Mudrovcic), УНФПА Босна и Херцеговина 
Пол Нари (Mr. Paul Nary), Интернационално здравје на семејството 
Дарја Николич (Ms. Daria Nikolic), Y-PEER Босна и Херцеговина 
Селен Орс (Ms. Selen Ors), Y-PEER Турција 
Анца Паскариу (Ms. Anca Pascariu), Y-PEER Романија 
Ен Петигру (Ms. Ann Pettigrew), Оддел за арапските држави и Европа, УНФПА 
Сиптасари Прабаванти (Ms. Ciptasari Prabawanti), Интернационално здравје на семејството 
/Индонезија 
Маријане Прибила (Ms. Maryanne Pribila),Интернационално здравје на семејството /YouthNet 
Марио Рене (Mr. Mario Rene), Оддел за Латинска Америка и Карибите, УНФПА 
Џуди Сендеровиц (Ms. Judy Senderowitz), Консултант 
Стела Сергуита (Ms. Stela Serghuita), УНФПА Романија 
Кати Шроф (Ms. Katy Shroff), Тим за поддршка на земјата, УНФПА Братислава 
Сиамфоне Сиратанакул, Младински центар за здравје и развој на Виентаин, Лаос 
Срџан Стакич (Mr. Srdjan Stakic), Оддел за техничка поддршка, УНФПА 
Милена Стеванович (Ms. Milena Stevanovic), ХЕРА, Македонија 
Д-р Гери Свенсон (Dr. Gary Svenson), Интернационално здравје на семејството/YouthNet 
Ирена Тарашенко (Ms. Irena Tarassenko), УНФПА Russia 
Роберт Томсон (Mr. Robert Thomson), Тим за поддршка на земјата, УНФПА Братислава 
Нино Церетели (Ms. Nino Tsereteli), Y-PEER Грузија 
Мариан Урбина (Ms. Marian Urbina), Оддел за Латинска Америка и Карибите, УНФПА 
Марија Василева-Блажев (Ms. Marija Vasileva-Blazev), Интернационално здравје на 
семејството/YouthNet 
Алена Јемиалјанава (Ms. Alena Yemialyanava), Y-PEER Белорусија 
Јелена Зајеганович-Јаковљевич (Ms. Jelena Zajeganovic-Jakovljevic),УНИЦЕФ Србија и Црна 
Гора 
Роберт Зиелону (Mr. Robert Zielony), Консултант 
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Анекс 3. Список на ресурси за едукација на врсници со коментари 
 
Забелешка: сите ресурси се бесплатни, освен ако не е поинаку наведено. 
  
1. Упатства за едукација на врсници/учество на младите 
 
Европски упатства за едукација на млади врсници за СИДА 
Свенсон Г. (Svenson G, et al. (eds)). Европска Комисија, 1998 
Оваа публикација за Europeer (Европска мрежа за за едукација на врсници) обезбедува упатства 
околу поставувањето, водењето и оценувањето на проектите за врсни~ка едукација на младите на 
тема СИДА. Првите две поглавја ги истражуваат придобивките и ограничувањата на пристапот со 
едукација на врсници. 
Достапна на англиски, француски, германски, грчки, италијански, португалски, шпански, шведски 
и чешки. 
 
Достапно на интернет: http://webnews.textalk.com/europeer.youth/, преку пошта на: Department of 
Child Health, Church Lane, Heavitree, Exeter EX2 5SQ, UK, или преку e-пошта: 
europeer@exeter.ac.uk 
 
 
Водич за спроведување на ТПС (Тинејџери за превенција на СИДА) 
Застапници за млади, второ издание, 2002 
Овој водич,  кој содржи инструкции “чекор по чекор“, цели да им помогне на возрасните и 
тинејџерите да развијат и спроведат програма за едукација на врсниците за превенција на 
ХИВ/СИДА во училиштата и заедниците. Истиот вклучува планови за 17 сесии со предложени 
активности и описи на тековните проекти. 
 
Достапно на интернет: http://www.advocatesforyouth.org/publications/tap.htm или преку пошта на: 
Advocates for Youth, 2000 M Street NW, Suite 750, Washington, DC 20036, USA 
 
 
Како да создадете ефективен проект за едукација на врсници: Упатства за проекти за 
превенција од СИДА 
 “Family Health Organization”  
Овој документ дава практични упатства за планирање и спроведување на проект за едукација на 
врсници и создава свесност за потенцијалните потешкотии. 
 
Достапно на интернет: http://www.fhi.org/publications или преку пошта на: Family Health 
International, Attn: Publications, P.O. Box 13950, Research Triangle Park, NC 27709, USA 
 
 
Пристапот на врсници кон едукацијата на адолесцентите за репродуктивното здравје: Некои 
извлечени поуки 
УНЕСКО Биро за образование на Азија и Пацификот, Тајланд, 2003 
Оваа брошура се фокусира на истражувања за влијанието на едукацијата на врсници во 
промовирањето на здрави животни навики однесување меѓу адолесцентите, ги синтетизира 
искуствата од теренот и нуди упатства кои им овозможуваат на креаторите на политики и на 
спроведувачите на програмите да усвојат и прилагодат соодветни стратегии според своето 
окружување. 
 
Достапно на интернет: http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/arsh/IPs/IP_peerapproach.pdf 
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Како учат врсниците 
Хари М. (Harey M.) UK Youth, второ издание, 2000, £11.00 
Како учат врсниците е популарен ресурс кој што дава алатки за обука на младите луѓе да водат 
програмата за врсничка едукација. Нуди јасни упатства и флексибилна структура кои што младите 
луѓе може да ги употребат на различни нивоа на учество во многу окружувања. Погодна е за 
работа на опсег од учеснички теми, како што се криминалот, демократијата и државјанството. 
Како учат врсниците содржи активности, планови за сесии за регрутирање и обука , активности за 
основните и клучните вештини и идеи за продолжување. Може да се користи во комбинација со 
Да, јас!, книгата за работата на врсничките едукатори(видете 3. Прирачници за обука, подолу). 
 
Порачајте преку интернет: http://www.ukyouth.org или по пошта на: UK Youth, Kirby House, 20-24 
Kirby Street, London, EC1N 8TS, UK 
 
 
Врсник на врсник: Младите заедно во превенција на ХИВ инфекцијата 
Застапници за младите, 1993, US$4.00 
Овој ресурс e за планерите на програмата и младите работници, го разгледува образложението и 
истражувањето што стои зад пристапот на едукација на врсници за намалување на ризикот со 
фокус на превенцијата на ХИВ. Детално ги опишува успешните модели на едукација на врсници. 
 
Достапно на интернет, само на: http://www.advocatesforyouth.org 
 
Врсник, длабински поглед кон помошта на врсниците, планирањето, спроведувањето и 
администрацијата 
Тиндал, JA. Забрзан развој, ревидирано издание, 1994 
Оваа книга се фокусира на советувањето на врсниците и за тоа како ова може да има ефект на 
некои од општествените проблеми. Насочена е кон оние што се одговорни за планирање, 
спроведување и администрирање на програмите за помош на врсниците. 
 
Достапно по пошта на: Accelerated Development, 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol, PA 19007-1598, 
USA 
 
 
2. Истражување 
 
2.1. Општо истражување 
 
Едукацијата на врсници и ХИВ/СИДА: Концепти, употреби и предизвици 
Заедничка програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА, Збирка на најдобри практики, 1999 
Оваа брошура дискутира за теоријата за врсничка едукација и ја претставува литературната 
ревизија и резултатите од проценка на потребите изведена во Јамајка, во април 1999. Достапна на 
англиски, француски и шпански. 
 
Достапно на интернет: http://www.unaids.org, по пошта на: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 
Geneva 27, Switzerland, или преку е-пошта на: unaids@unaids.org 
 
 
Потенцијалот на врсниците: Извлекување на најдоброто од меѓусебното влијание на 
тинејџерите 
Национална кампања за спречување на тинејџерската бременост, 1999, US$15 
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Овие истражувачки документи ги нагласуваат позитивните ефекти од влијанието на врсниците врз 
животот на тинејџерите и предупредување за начините на кои влијанието на врсниците може да 
биде штетно. Тие, исто така, нудат некои значајни упатства за тоа како развивачите на програмите 
и креаторите на политиките да извлечат најмногу од потенцијалот на врсниците. 
 
Порачајте по е-пошта: orders@teenpregnancy.org или по пошта на: The National Campaign to Prevent 
Teen Pregnancy, 1776 Massachusetts Ave., NW, Suite 200, Washington, DC 20036, USA  
 
 
Брошура со краток преглед на најдобрите практики  
Заедничка програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА, 1999 
Брошурата опишува 18 проекти насочени кон младите луѓе. Основните цели се да се: 

o промовира сексуалното здравје 
o оспособат младите луѓе за животниte вештини 
o намали ризикот од инфекција со ХИВ/СИДА 
o спречи ризикот од насилство, злоупотреба и влегување во сексуалната трговија 
o изгради мрежа за поддршка на врсниците 
o намали дискриминацијата кон луѓето што живеат со ХИВ/СИДА 
o помогне на младите луѓе да го продолжат своето образование и да се обезбеди долгорочна 

социо-економска безбедност на учесниците  
Поголемиот дел од проектите вклучуваат врсничка едукација. Достапно на англиски и француски. 
 
Достапно на интернет: http://www.unaids.org, по пошта на: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 
Geneva 27, Switzerland, или по е-пошта на: unaids@unaids.org 
 
 
2.2. Следење и оценување на програмите за и со младите луѓе 
 
Да се научи да се живее: Мониторинг и евалуација на програмите за ХИВ/СИДА за младите 
луѓе 
Веб Д., Елиот Л. (Webb D, Elliott L.) Спасете ги децата, 2000, £12.95 
Ова е практичен водич кон развивање, следење и оценување на практиката на програмите во врска 
со ХИВ/СИДА за младите луѓе врз основа на искуствата од проекти ширум светот. Се фокусира на 
неодамнешните сознанија за врсничка едукација, образованието во училиште, давањето на услуги 
во клиниките, истражување на особено чувствителните деца и работа со деца заболени од 
ХИВ/СИДА. Достапна е збиена верзија на англиски и португалски. 
 
Достапно на интернет: http://www.savethechildren.org.uk или преку пошта на: Save the Children, 1 
St. John’s Lane, London EC1M 4AR, UK 
 
 
2.3. Алатки за истражување 
 
Наративен метод на истражување – Проучување на шемите на однесување на младите луѓе 
од страна на млади луѓе 
Светска здравствена организација, 1993, налог бр. 1930054, 8 швајцарски франци/US$7.20 
Оваа алатка за истражување нашироко се користи за да се разбере однесувањето, вклучително со 
сексуалното оденсување, меѓу младите луѓе во контекст на нивните културни реалности. Се 
создава суштинска група на млади луѓе за да развијат претставителна приказна којашто би го 
опишала однесувањето во нивната заедница. Приказната, тогаш се преобразува во „прашалник“ 
кој се разделува на други млади луѓе во областите што треба да се истражат. Резултатите од оваа 
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учесничка методологија може да се употребат за да се развијат локални или национални планови 
за акција за да се промовира здравјето на адолесцентите и производи со здравствени информации, 
во кои суштинската група може да се вклучи како фасилитатор. Достапно на англиски, француски 
и шпански. 
 
Достапно на интернет: http://www.who.int или по е-пошта на: publications@who.org 
 
 
3. Прирачници за тренинг 
 
3.1. Прирачници за обука за едукација на врсници 
 
Критичен момент: Преговори за агендата со младите луѓе. Прирачник за тренинг за 
едукација на врсници 
Одбор за здравствена едукација за Шкотска, 1997, £20 
Овој прирачник го опишува контекстот во кој едукацијата на врсниците развива, нуди теоретска 
рамка за за поддршка на развојот на работата со едукацијата на врсници, а нуди и практични 
упатства за добри практики. Прирачникот илустрира теорија и практика користејќи примери за 
едукација за дрогата, алкохолот и тутунот. Меѓутоа, упатствата може да се применат на секоја 
форма на врсника едукација. 
 
Достапно по пошта на: Fast Forward, 4 Bernard Street, Edinburgh, EH6 6PP, UK или преку е-пошта 
на: admin@fastforward.org.uk 
 
 
Дознајте за резултатот 
Младински клубови UK, 1999, £17.95 
Едукацијата за дрогата е фокус на овој ресурс за едукација на врсници. Составен за да се користи 
како подготвителна програма за едукаторите на врсници, оваа публикација вклучува: 

o навестувања и совети за силните страни и предизвиците во работата на едукација на 
врсници за дрогата 

o прирачници за обука кои што може да се фотокопираат и да се употребат за обука на 
едукатори на врсници за дрогата 

o активности што едукаторите на врсници може да ги употребат или прилагодат за да ја 
зголемат свесноста на другите млади луѓе за проблемите во врска со дрогата 

o различни начини за оценување на иницијативите за едукација на врсниците за дрогата 
o студии на случаи за два различни проекти за едукација на врсници за дрогата 

 
Достапно на интернет на: http://www.ukyouth.org or by mail at: UK Youth, Kirby House, 20-24 Kirby 
Street, London, EC1N 8TS, UK 
 
 
Едукација на врсници: Прирачник за обука на млади луѓе за едукатори на врсници 
Книга 1: Врсничка едукација: вовед 
Книга 2: Обука на едукатори на врсници (15 сесии за обука во пет модули) 
Книга 3: ХИВ/СИДАта и сексуалноста (сесии за обука) 
Муртаг Б. (Murtagh B.) Националната младинска федерација во асоцијација со Единицата за 
промовирање на здравјето, Ирска, 1996, €13.00 
Овие три прирачници даваат информации, упатства и модели за проектите за едукација на врсници 
во младинските служби. Сите прирачници црпат од реалното искуство на терен. Книга 1 е 
составена да ги разјасни концептот за едукација на врсници и вклучува упатства за оценување на 
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едукацијата на врсници. Книга 2 дава пет модула кои се користат за општа подготовка и обука на 
потенцијалните едукатори на врсници. Книга 3 дава два модула: едниот за обука на едукатори на 
врсници за ХИВ/СИДА и еден за да им помогне да размислат за аспектите на сексуалоста. 
 
Достапно на интернет на: http://www.nyf.ie/, по пошта на: National Youth Federation, 20 Lower 
Dominick Street, Dublin 1, Ireland, или по е-пошта на: info@nyf.ie 
 
 
Заедно можеме: Прирачник и алатница со активности за врсчниките едукатори 
Црвен крст на Јамајка, Проект за едукација на врсници  за ХИВ/СИДА, 1995 
Овој прирачник е за тинејџерите едукатори на врсници што работат во превенција на ХИВ/СИДА 
И СПИ. Вклучува активности за решавање на ризични ситуации, проценување на личните 
вредности и развивање на вештини за употреба на кондоми. 
 
Достапно на: http://www.gysd.net/doc/resources/TWC_InstructorManual.pdf и 
http://www.gysd.net/doc/resources/TWC_ActivityKit.pdf, или преку е-пошта: jrcs@mail.infochan.com 
 
 
Да, јас! 
Младински клубови UK, 1996, £12.00 
Оваа, лесна за следење програма за само-развој им овозможува на младите едукатори на врсници 
да го стекнат потребното знаење и вештините потребни за водење на група за учење на врсници. 
Да, јас! Е поделена на шест пошироки дела: започнување, како да ги натератет другите да 
зборуваат, справување со здравствените прашања, работа со групи, тактики за планирање и реално 
работење. Да, јас! содржи 23 сесии низ кои младите може да поминат поединечно или во група. 
Како популарен и траен наслов, Да, јас! Истражува теми како невербална комуникација и групна 
динамика и ги поттикнува младите луѓе систематски да планираат проекти и да ги оценуваат 
своите квалитети и силни страни. 
 
Достапно на интернет на: http://www.ukyouth.org/resources, по е-пошта: publications@ukyouth.org, 
or by mail at: UK Youth, Kirby House, 20-24 Kirby Street, London, EC1N 8TS, UK 
 
 
Y-PEER: Прирачник за обука на тренери за едукација на врсници 
УНФПА И ФХИ/YouthNet, 2005 
Ова второ издание на оригиналниот прирачник за обука Y-PEER (2003) ја проширува содржината 
за да ја покрие глобалната публика со дополнителни фотокопирани материјали и материјали за 
обука. Истиот вклучува концептуални прашања, предложена шест-дневна наставна програма за 
обука, примерок на сесија за едукација на врсници за ХИВ/СИДА, 20 учеснички материјали за 
фотокопирање и дополнителен материјал (ресурси, вежби и повеќе). 
 
Достапно на интернет на www.unfpa.org или www.fhi.org/youthnet или за прашања, преку е-пошта 
на: y-peer@unfpa.org или youthnetpubs@fhi.org.  
 
 
3.2. Сродни прирачници за обука 
 
Акција со младите, ХИВ/СИДА и СПИ: Прирачник за обука за младите луѓе 
 Меѓународната федерација на здруженијата Црвен крст и Црвена месечина, второ издание, 2000 
 Овој прирачник е наменет за младинските лидери кои сакаат да развијат програма за промоција на 
здравјето за ХИВ/СИДА кај младите луѓе. Вклучува основни информации за ХИВ/СИДА и за 
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влијанието на епидемијата, упатства за планирање на програмата и идеи за едукативни активности 
и проекти во заедницата. Достапни на англиски, француски, шпански и арапски. 
  
Порачајте по интернет: http://www.ifrc.org/publicat/catalog/order.asp, по пошта на: International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, PO Box 372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland, или 
по e-пошта на: jeanine.guidera@ifrc.org 
 
 
СИДА: Работа со млади луѓе 
Еглтон П., Хорсли Ц., Ворвик И. (Aggleton P, Horsley C, Warwick I, et al. AVERT) 1993 
Овој прирачник за обука е наменет за млади луѓе на возраст од 14 и повозрасни, во младинските 
клубови, шеми за обука и училишта. Вклучува вежби и игри објаснети со текст кој што 
дополнителен дава преглед на медицинските и општествените аспекти на СИДАта како и совети 
за едукацијата за ХИВ/СИДА. 
 
Достапно на интернет на: http://www.avert.org 
 
 
Истражување на здравата сексуалност 
Џуит Ц. (Jewitt, C.) Асоцијација за планирање на семејството UK, 1994 
Овој прирачник е наменет за младинските работници со поминат понизок степен на обука за 
сексуалната едукација. 
 
Порачајте по пошта на: Family Planning Association UK, 2-12 Pentonville Road, London N1, UK 
 
 
Игри за репродуктивното здравје на адолесцентите. Меѓународен прирачник 
Програма за соодветна технологија за здравјето, 2002 
Овој прирачник ја надополнува фантазијата на едукаторите со совети за тоа како да ја започнат 
едукативната сесија; 45 забавни игри, лесни за користење и едуцирање; упатства за креирање на 
сопствени игри и веќе готови комплети на картички. 
 
Достапно на интернет: http://www.path.org/files/gamesbook.pdf 
 
 
Пол или род, кому му е грижа? 
Де Брин М., Франц Н. (de Bruyn M, France N), ИПАС и Мрежата РЗ, 2001 
Овој пакет на ресурси, кој вклучува прирачник, картички за наставната програма и 
слајдови/фотокопирани материјали, дава вовед во темата за полот и сексуалноста и 
репродуктивното здравје (СРЗ). 
 
Достапно на интернет: http://www.synergyaids.com/documents/3858_060602_GenderBook.pdf 
 
 
Така е единствено правилно. Практично упатство за учење за Конвенцијата за правата на 
детето 
Фонд за децата на Обединетите Нации, 1993 
Овој водич е наменет за лидерите на младинските групи и наставниците што работат со млади 
луѓе на возраст од 13 години и постари. Нуди опсег на активности кои што ќе им помогнат на 
децата да дознаат за своите права и да им помогнат да планираат активности за прашањата околу 
правата. Достапно на англиски и француски. 
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Достапно на интернет: http://www.unicef.org/teachers/protection/only_right.htm 
 
 
Едукација за планирање на животот: Младинска програма за развој 
Застапници за младите, 1995, US $60 
Ова е пакет за тренинг со интерактивни вежби за едукација за сексуалноста/животните вештини 
наменет за млади луѓе на возраст помеѓу 13 и 18 години. Опремен е за употреба во училиштата и 
во поинакви опкружувања. 
 
Достапно на интернет: http://www.advocatesforyouth.org/publications/lpe/ или по пошта на: 
Advocates for Youth, 2000 M Street NW, Suite 750, Washington DC 20036, USA 
 
 
Учеснички прирачник за Младински програми за превенција од дрога: Упатство за развој и 
подобрување 
Канцеларија на ОН за дрога и криминал (УНОДК) и Глобалната младинска мрежа, 2002 
Оваа алатка за младинските групи е насочена кон посочување на проблематичните прашања што 
се однесуваат на злоупотребата на супстанции. Достапно на англиски, кинески, француски, 
шпански, руски и арапски. 
 
Достапно на интернет: http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_youth_drugs.html 
 
 
Примарна превенција од злоупотреба на супстанции: Упатство за фацилитатори 
СЗО/УНОДК, 2000 
 
Достапно на интернет на: 
http://www.who.int/substance_abuse/activities/global_initiative/en/primary_prevention_guide_17.pdf 
 
 
Проект З – Работа со млади момчиња на промоција на здравјето и половата еднаквост 
Instituto Promundo, 2002. 
Овој прирачник покрива пет теми: сексуалност и репродуктивно здравје, татковство и грижа, од 
насилство до мирен соживот, разум и емоции и превенција и живеење со ХИВ/СИДА. Секоја тема 
содржи теоретски дел и серија на учеснички активности за олеснување на работата во групи со 
младите луѓе на возраст помеѓу 15 и 24 години. Достапно на португалски, англиски и шпански. 
 
Достапно на интернет: http://www.promundo.org.br/controlPanel/materia/view/103 or by e-mail at: 
promundo@promundo.org.br 
 
 
Вистински насоки: Ресурс за врсничка едукација за Конвенцијата на ОН за правата на 
детето 
Спасете ги децата во асоцијација со Асоцијацијата за водичи, UK, 1999, £4.99 
Овој водич им помага на младите луѓе да размислат за своите права преку избор на забавни и 
динамични активности базирани околу Конвенцијата на ОН за правата на детето. Четириесетте 
активности покриваат широк опсег на значајни младински прашања како што се малтретирање, 
дискриминација, сиромаштија, бездомност, здравје и само-изразување. 
 
Достапно на интернет: http://www.savethechildren.org.uk 
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Училишна едукација за здравјето за превенција на СИДА и ППИ: Пакет на ресурси за 
планерите на наставната програма 
Светска здравствена организација/УНЕСКО, 1994 
Пакетот вклучува прирачник за планерите на наставната програма, водич за наставници и 
прирачник за ученици со 53 активности за комуникациски вештини, побезбеден секс и 
ХИВ/СИДА. 
Достапно на француски, шпански, португалски, руски, кинески, кмер и арапски. 
 
Достапно на интернет на : 
http://www.unesco.org/education/educprog/pead/GB/AIDSGB/AIDSGBtx/GuideGB/GuideGB.html или 
по e-пошта на: publications@who.org 
 
 
Работа со деца на улица. Пакет за обука за злоупотреба на супстанции и за  сексуалното и 
репродуктивното здравје, вклучително со ХИВ/СИДА и ППИ 
World Health Organization, 2000, налог бр. СЗО/МДС/МДП/00.14 
Овој опширен пакет за обука беше развиен за едукаторите на улица (и други вклучени во 
програмите за децата на улица) и содржи два дела: 

o десет модули за обука, кои обезбедуваат информации за проблемите со кои може да се 
соочат децата на улица и суштинските вештини и знаења кои им требаат на едукаторите за 
да функционираат во динами~ната едукација на улицата  

o Совети за тренерите, прирачник што дава идеи за тоа како се учат субјектите, вклучува 
информации на избрани теми и дава мислења кои што може да му помогнат на тренерот 
или едукаторот во прилагодување кон локалните потреби и ресурси. 

 
Достапно на интернет на: http://www.who.int/substance_abuse/activities/street_children/en/ или по e-
пошта на: publications@who.org 
 
 
Младите луѓе и злоупотребата на супстанции: Прирачник 
Монтеиро М. (Monteiro M.) (изд.). СЗО и Фондација на ментори, 1999, налог бр. 1930151, 30 
швајцарски франци /US$27 
Овој лесен водич им помага на здравствените работници без голема обука или софистицирани 
ресурси да  произведат едукативни материјали. Особено внимание се посветува на потребите на 
децата на улица. Прирачникот илустрира многу начини на кои младите луѓе би се вклучиле во 
составувањето, употребата, распеделувањето и оценувањето на едукативните материјали. 
 
Порачка по e-пошта на: msb@who.int 
 
 
100 начини за поддигнување на енергијата на групата: Игри за употреба во работилници, на 
состаноци и во заедницата 
Меѓународен сојуз за ХИВ/СИДА, 2002 
Ова е збирка на активности за зголемување на енргијата, кршачи на мразот и игри што може да ги 
користи секој што работи со групи на луѓе, без разлика дали е тоа во работилница, на состанок, 
или во заедницата. Достапно на англиски, француски и шпански. 
 
Достапно на интернет на: http://www.aidsalliance.org/sw7452.asp 
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3.3. Прирачници за обука за советување (не специфично за советување на врсници) 
 
Обука за вештини за советување за сексуалноста и репродуктивното здравје на 
адолесцентите. Водич за фацилитатори 
Светска здравствена организација, ревидирано издание 2001 
Овој водич е составен за да им помогне на фацилитаторите да изведат пет-дневна работилница за 
обука за вештините за советување за сексуалноста и репродуктивното здравје на адолесцентите. 
Тренингот опишан во водичот ги комбинира основните информации за сексуалноста, 
репродуктивното здравје и принципите за советување без насочување со обука за специфични 
меѓучовечки комуникациски вештини. 
 
Достапно на интернет на: http://www.who.int/child-adolescent-
health/New_Publications/ADH/WHO_ADH_93.3.pdf или преку e-пошта на: cah@who.int 
 
 
4. Водичи за расурси 
 
Библиографија за Младинска врсничка едукација за СИДА во Европа, со коментари 
Свенсон Г. (Svenson G, et al. (eds)), Европска Комисија, 1998 
 
Достапно на интернет на: http://webnews.textalk.com/europeer.youth/, по пошта на: Department of 
Child Health, Church Lane, Heavitree, Exeter EX2 5SQ UK, или по e-пошта: europeer@exeter.ac.uk 
 
 
Водич за ресурси за едукаторите за секс: Основни ресурси за кои што треба да знае секој 
едукатор за секс 
Хуберман Б. (Huberman B.) Застапници за младите, 2002, US$10 
 
Достапно на интернет на: http://www.advocatesforyouth.org/publications/ResourceGuide.pdf 
 
 
5. Други ресурси 

Хетема Џ., Стил Џ., Милер ВР. (Hettema J, Steele J, Miller WR.) Интервјуирање за мотивацијата. 
Годишен преглед на клиничката психологија 2005;1:91-111. 

ЛеФевре ДН. (LeFevre DN.) Нови игри за целото семејство. Њујорк: Perigee Books,1988. 
 
Милер ВР., Ролник С. (Miller WR, Rollnick S.) Интервјуирање за мотивацијата: Подготвување на 
луѓето за промена (второ издание). Њујорк: Guilford Press, 2002. 
 
Фондација за нови игри. Книга за нови игри, 1976; Фондација за нови игри. Повеќе нови игри, 2001. 
 
Ролник С., Милер ВР. (Rollnick S, Miller WR.) Што е интервјуирање за мотивацијата? 
Бихејвиористичка и когнитивна психотерапија 1995;23:325-34. 
 
Селверстон Р. (Selverstone R.) Водич за обука за професионалците за ментално здравје. Њујорк: 
Совет за информации и образование за сексот на Соединетите Држави (SIECUS), nd. 
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6. Списанија 
 
Xcellent. Списание за врсничка едукација во Шкотска 
Го издава Fast Forward Positive Lifestyles Ltd., претплата: £10 годишно 
Ова списание, кое се издава три пати годишно, го промовира развојот на врсничката едукација во 
областа на здравјето, ги споделува добрите практики, обезбедува форум за дебата и објавува 
корисни ресурси и идни настани, како што се курсеви за обука и можности за вмрежување. 
 
Порачка по пошта на: Fast Forward Positive Lifestyles Ltd., 4 Bernard Street, Edinburgh, EH6 6PP или 
по e-пошта на: admin@fastforward.org.uk 
 
 
7. Корисни вебсајтови 
 
http://www.advocatesforyouth.org/ 
Застапници за младите (Advocates for Youth) се справува со прашања околу сексуалното и 
репродуктивното здравје на младите на меѓународно ниво и обезбедува информации, обука и 
стратешка помош за организациите кои им служат на младите, креаторите на политики, младите 
активисти и медиумите. 
 
http://www.avert.org 
АВЕРТ е меѓународна добротворна организација за ХИВ/СИДА со корисни статистики, 
информации за младите, вести, неодамнешни дополнувања и ресурси за хомосексуалноста. 
 
http://webnews.textalk.com/europeer.youth/ 
Europeer е ресурсен центар на Универзитетот Лунд и на Европската Унија за едукацијата на 
врсници во Западна Европа. Се фокусира на здравјето, развојот и овластување на младите луѓе. 
 
http://www.fhi.org 
Интернационално здравје на семејството (Family Health International) работи на подобрување на 
репродуктивното и семејното здравје низ светот, преку биомедицински истражувања и 
истражувања на општествените науки, интервенции за давање на иновативни здравствени услуги, 
обука и информативни програми. 
 
http://www.goaskalice.columbia.edu 
Универзитетот Колумбија ја спонзорира оваа интернет програма за едукација за здравјето која е 
насочена кон младите, забавна е и со едукативни прашања и одговори. 
 
http://www.ippf.org 
Интернационална федерација за планирано родителство (International Planned Parenthood 
Federation – IPPF) е најголемата доброволна организација која се справува со прашања за 
сексуалноста и репродуктивното здравје. Работи на тоа да го промовира и утврди правото на 
жените и мажите слободно да решаваат за бројот и распоредувањето на нивните деца и правото на 
највисоко можно ниво на сексуално и репродуктивно здравје. 
 
http://www.iwannaknow.org 
Ова е сајт со информации за сексуалното здравје на младите луѓе на Американската асоцијација за 
социјално здравје. 
 
http://www.savethechildren.org.uk 
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 Спасете ги децата (Save the Children) е водечка, британска добротворна организација која работи 
на создавање на подобар свет за децата. Работи во 70 земји и им помага на децата од 
најсиромашните заедници во светот. 
 
http://www.siecus.org 
Совет за информации и образование за сексот во Соединетите Држави (Sexuality Information and 
Education Council of the United States – SIECUS) промовира опширно сексуално образование и се 
застапува за правото на поединците да донесуваат одговорни избори во поглед на сексуалноста. 
  
http://www.teenwire.com 
Сајт за сексуално образование на Планирано родителство, кој содржи бројни написи напишани од 
страна на и за младите луѓе. 
 
http://www.unaids.org 
Заедничката програма на Обединетите Нации за ХИВ/СИДА (УНАИДС) ги спојува напорите и 
ресурсите од осум системски организации на Обединетите Нации во помош за светот во 
спречувањето нови инфекции со ХИВ, грижа за оние кои се веќе инфицирани и ублажување на 
влијанието на епидемијата на ХИВ/СИДА. 
  
http://www.unfpa.org 
Фондот за население на Обединетите Нации (United Nations Population Fund – UNFPA) ги  
поддржува земјите во развој, на нивно барање, да го подобрат пристапот до квалитетна 
здравствена грижа за репродуктивното здрваје, особено планирањето на семејството, безбедно 
мајчинство и превенција на СПИ, вклучително со ХИВ/СИДА. 
 
http://www.unicef.org 
Фондот за децата на Обединетите нации (United Nations Children’s Fund  - UNICEF) работи со 
партнери ширум светот на промовирање на препознавањето и исполнувањето на човековите права 
на децата. На овој сајт појдете на: http://www.unicef.org/programme/lifeskills.html за поопширни 
информации околу едукацијата за животни вештини. 
 
http://www.unodc.org/youthnet 
Глобалната младинска мрежа (Global Youth Network) е иницијатива на Интернационалната 
програма на за контрола на дрогата на Канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал 
(International Drug Control Programme of the United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC). 
Глобалната младинска мрежа тежнее кон тоа да ја зголеми вклученоста на младите од 
меѓународната заедница во развивање на политики и програми за превенција на злоупотребата на 
дрога. 
 
http://www.youthclubs.org.uk 
Оваа британска мрежа поддржува и развива високо-квалитетни работни и едукациски можности за 
сите млади луѓе. 
 
http://www.youthhiv.org/ 
YouthHIV, проект на Застапници за младите, дава вебсајт создаден од и за ХИВ -позитивните 
млади и за врсничките едукатори за ХИВ. Намената му е да даде безбеден и ефективен вебсајт кој 
дава информации за сексуалното и менталното здравје, поддршка за заедницата, можности за 
застапување, ресурси и упатства и едукација на врсници на интернет. 
 
 
 



 66

 
 
 
 


