
 

Generation Unlimited - Младински предизвик 

 

Вториот по ред Generation Unlimited - Младински предизвик 2019/20, ќе се одржи во 40 

земји ширум светот, вклучувајќи ја и нашата држава, Северна Македонија. Локалниот 

предизвик е поддржан од Фондација Телеком за Македонија, а се спроведува во 

соработка со СмартАп - Лабораторијата за социјални иновации и Сојузот на 

извидници. 

 

По тој повод, ги повикуваме сите млади на возраст од 14 до 24 години, да оформат тим од 

3 до 5 члена и да аплицираат со нивната идеја што ќе одговори на овогодинешниот 

предизвик:  

„Како може дигиталната технологија да придонесе за поактивно вклучување на 

децата и младите со попреченост во образованието и во секојдневниот живот?” 

 

Во светот живеат помеѓу 93 и 150 милиони деца со попреченост. Светската здравствена 

организација проценува дека во одредени земји „да се живее со попреченост за децата 

значи удвојување на веројатноста тие никогаш да не тргнат на училиште”! Во нашата земја, 

од вкупниот број ученици кои посетуваат настава секоја учебна година само 0,5% се деца 

и млади со попреченост. 

 

Имајќи ги овие факти на ум, ги охрабруваме младите иноватори да земат учество во 

Generation Unlimited - Младинскиот предизвик и да бидат ко-креатори на иновативни 

дигитални решенија за подобар пристап до образование и вклучување на лицата со 

попреченост во заедницата и во секојдневниот живот.  

 

На 24 и 25 октомври 2019 ќе се одржат отворени Инфо-денови, во просториите на 

Фондацијата Телеком за Македонија од 17:30 до 21:00 часот кадешто младите се топло 

добредојдени да ги постават своите прашања во врска со темата на предизвикот, начинот 

на аплицирање, текот и временската рамка на предизвикот, како и сите останати 

информации околу оваа иницијатива.  

 

Детални информации за предизвикот и апликациска форма, младите можат да најдат на 

официјалната веб-страница: https://genunlimited.mk/, како и на официјалниот Facebook 

настан: https://www.facebook.com/events/562820347794865/. 

 

Десетте избрани тимови ќе имаат можност да учествуваат пред-работилници за 

запознавање со предизвикот и подготовка, а на главната три-дневна работилница под 

менторство на инженери, маркетинг, ИТ специјалисти и други ментори од разнолични 

области ќе ја развијат нивната идеја во иновативно прототип - решение.   

https://genunlimited.mk/
https://www.facebook.com/events/562820347794865/


 
 

Пет најдобри идеи ќе продолжат понатаму во фазата за менторирање и имплементација 

во времетраење од 3 месеци, по што две од нив ќе се натпреваруваат во глобалниот 

предизвик со решенија од другите 40 земји. Најдобрите решенија ќе добијат дополнителни 

10.000 долари  до 20.000 долари инвестиции, заедно со прилагодена менторска програма 

од партнерите на Генерација без граници (Generation Unlimited) како поддршка кон нивно 

проширување и целосна имплементација на решението, како на локално, така и на 

глобално ниво.  
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