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На први jануари
2017 година во
Македонија имало
432.146 лица на
возраст од 15 до 29
години, од нив
222.426 лица се
машки или, во
однос на вкупнот
број на мажи, тие
се 21.4%, додека,
пак, бројот на
женски лица
изнесува 209.720
што претставува
20.3% од вкупнот
број на жени во
земјата.

Најголем дел од
младите во земјата,
во 2016 година,
имаат завршено
средно
образование (51.3
проценти од
вкупниот број
млади лица), 16.8
проценти се со
високо
образование, но
сепак има 29.8
проценти од
младите што
завршиле само
основно
образование.

Од вкупно
дипломираните
редовни студенти
на додипломски
студии во 2016
година, 76.3% се
млади (на возраст
до 25 години).

Учеството на
младите во вкупно
дипломираните
вонредни студенти
е помало и
изнесува 18.8%.

Од вкупниот број
на запишани
студенти на
додипломски
студии во
академската
2016/2017, 88.0% се
на возраст до 25
години.

Од лицата
запишани на
последипломски
студии-магистри во
2016/2017 година,
56.8% се жени. Од
нив, најголем дел
(63.0%) се на
возраст под 25
години.

Младите во земјата
што немаат работа
се соочуваат со
долги периоди на
барање на
вработување.
Учеството на
невработените
млади лица на
возраст од 15 до 29
години, кои бараат
работа повеќе од
една година,
изнесува 34.2% од
вкупниот број на
долгорочно
невработените
лица во 2016.

Од младите на
возраст од 16 до 24
години, (податок од
Анкетата за
приходи и услови
за живеење,
спроведена во 2015
година), според
личното
согледување за
општата
здравствена
состојба, 57.7 %
одговориле дека
имаат многу добра
здравствена
состојба, а 39.3 %
добра.

Според Анкетата за
користење на
времето
спроведена во
2014/2015 година,
податоците за
просечното дневно
користење на
времето според
активностите,
покажуваат дека
младите на возраст
од 15 до 24 години
просечно дневно
спијат по 8 часа и 59
минути, додека 5
часа и 35 минути
поминуваат на
слободни
активности.

Според Анкетата за
користење на
времето
спроведена во
2014/2015 година,
младите на возраст
од 15 до 24 години
кои спортуваат,
просечно дневно
поминуваат по 2
часа и 4 минути на
спорт.

Во 2016 година,
бројот на
малолетни
корисници на права
и услуги на
социјална заштита
изнесува 10,382 од
кои 41.3% се деца
без родители и
родителска грижа.

Бројот на деца во
ризик - корисници
на социјална
заштита, по
категории, во 2016
година, во
споредба со 2015
година, е намален
за 11.4 %.

Бројот на деца во
судир со закон корисници на
социјална заштита,
по категории, во
2016 година, во
споредба со 2015
година, е намален
за 8.4 %.

Бројот на деца на
улица, по
категории, во 2016
година изнесуваше
76 деца, а во 2015
изнесуваше 161,
што претставува
намалување за
52.7%.

