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АП - Акциони план
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ПССО – Покрајински секретаријат за спорт и омладину
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ПСКИ – Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
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ППЗ - прва помоћ и заштита
МОС - Министарство омладине и спорта
МУП - Министарство унутрашњих послова
МЗ – Месна заједнице
НФО - Неформално образовање
НСМ - Национална стратегија за младе
НСЗ – Национална служба за запошљавање
НФМ – Неформалне групе младих
ЈЛС – Јединица локалне самоуправе
Центри за таленте – Центри за таленте у АП Војводини
ЦСР – Центар за социјални рад
КЗМ – Канцеларије за младе
Културне институције – Институције и други субјекти у култури
Фондови – Фондови и фондације
Установе – Установе и институције које раде са младима или реализују програме/услуге за
младе
УП – Ученички парламенти
СП – Студентски парламенти
ЗОМ - Закон о младима
ЗЖС у ОР – Заштита животне средине и одрживи развој
ХИВ - вирус хумане имунодефицијенције
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Одељак 1

УВОД

Млади су у развијенијим земљама света промовисани у све важнији друштвени ресурс,
посебно због чињенице вишедеценијског тренда старења становништва. Због оваквог тренда, младе
би требало посматрати и као релативно редак ресурс. Они су због својих специфичности онај
сегмент популације који представља један од најосетљивијих сеизмографа друштвених промена.
Ризици који обележавају адекватну друштвену интеграцију младих у друштво израженији су у
земљама које пролазе кроз транзит, у односу на социјалистичко раздобље и стабилнија демократска
друштва. Одрастање у постсоцијалистичким друштвима као што је наше, оптерећено је двоструком
транзицијом јер, са једне стране млади пролазе кроз универзално животно раздобље преласка из
детињства у одрасло доба, а са друге стране то им се дешава у земљи која и сама пролази кроз
озбиљне друштвене промене и транзицију. Отежаној интеграцији младих у друштво доприноси и
тзв. “продужена младост”. Она је условљена све дужим трајањем формалног образовања,
неизвесном могућношћу запошљавања, отежаном друштвено-економском осамостаљивању и
одлагањем заснивања сопствених породица. Такође, породични односи су, под утицајем економских
тешкоћа, незапослености и пада моралних вредности, постали напрегнути, што додатно отежава
положај младих.
ЕУ Стратегија за младе (2010-2018)1 не користи званичну дефиницију за одређени период у
животу када се особа сматра младом, већ варира од државе до државе, у зависности од степена
друштвено-економског развоја. Законом о младима Републике Србије дефинисано је да се младим
особама сматрају лица од петнаест до тридесет година старости, док су према дефиницији
Уједињених нација млади особе између петнаест и двадесет и четири године. У Аутономној
Покрајини Војводини од 1.957.585 становника укупан број младих узраста од 15-29 је 386,451 или
19,74%. Млади људи узраста од 15-19 година заузимају 5,97 % или 116.929, они узраста од 20-24
година заузимају 6,66 % или 130.462, а млади узраста од 25-29 година заузимају 7,1 % или 139.060
младих2.
Приступ младима може бити двојак: млади као ресурс и млади као проблем. Становиште да
су млади ресурс подразумева подршку њиховим потенцијалима који треба да буду активирани још
док су млади и без одлагања, кроз обезбеђивање оптималних друштвених услова за развој. Приступ
младима као проблему подразумева да су они обзиром на осетљив период склони девијантним и
ризичним облицима понашања, због чега им је потребна заштита од друштва у које се нису довољно
интегрисали.
И у АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу.
Дакле, задовољавање потреба младих, а кроз решавање њихових проблема и то актуелних,
суштинских проблема у времену садашњем, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у
будућности поведу друштво напред, било би само декларативног карактера. Младе смо препознали
као партнере државном органу, те је Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио
свеобухватан и системски приступ који омогућава укључивање свих релевантних актера у стварању
услова за развој младих у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике.
Једна од специфичности војвођанске омладинске политике је чињеница да је значај младих
препознат још 2002. године оснивањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Системски
приступ је био обезбеђен кроз реализацију два Акциона плана политике за младе у АПВ (2005-2008
и 2011-2014), што је био пионирски подухват како на нивоу регије, тако и на нивоу Републике
Србије. Пар година касније, формирањем Министарства омладине и спорта (2008) започет је развој
институционалног оквира за омладинску политику на националном нивоу, када је донета
Национална стратегија за младе 2009-2014 и пратећи акциони план, а затим и Закон о младима
(2011).

* НАПОМЕНА: Сви изрази који се користе у овом тексту користе се родно неутрално
1
EU Youth Strategy 2010-2018 (2009). [Стратегије за младе Европске уније за период од 2010-2018.] Brussels: European
Commission (преузето са: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN и
http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm, 21. септембар 2013.)
2
Процена Завода за статистику Републике Србије (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx , 6. maj 2013.)
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Овима Законом предвиђена је израда и реализација Акционог плана политике за младе у
локалним самоуправама као што су и Сремски Карловци и представља логичан наставак
досадашњег рада локалне Канцеларије за младе. Овај документ доприноси побољшању положаја
младих, њиховом квалитету живота и решавању проблема. Посебно се истиче побољшање услова за
активније укључивање младих у Европско повезивање, уз уважавање свих специфичности општине
Сремски Карловци, а задовољавајући потребе и третирајући проблеме младих у свакој појединачној
сфери њиховог живота.
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1.1

Уводна реч председника општине

Изражавам велико задовољство што се општина Сремски Карловци,
определила за стратешко планирање.
На прагу смо усвајања Локалног акционог плана за младе наше општине.
Усвајањем овог документа чинимо значајан корак ка системски уређеној и
прихваћеној бризи о младим људима као нашем најзначајнијем ресурсу. Са
обзиром на то да су Сремски Карловци град амбасадор наше покрајине и
Републике Србије у целом свету, млади људи су они који треба да га представљају
и као такви, својеврсни представници да могу са поносом рећи где живе или где су
завршили школовање.
Акциони план за младе се заснива на сазрелом схватању да млади не смеју
остати на маргинама друштвених збивања већ им се мора указати веће поверење
како би постали креатори своје улоге и судбине у друштву.
Овај документ је неопходан је за несметано приступање фондовима из који
се финансирају различити пројекти од интереса за живот и будућност младих.
Посебно наглашавам да се активности на побољшању положаја младих не
завршавају усвајањем овог плана већ да заправо тек почињу за период до 2018.
године.
Надам се да ће све институције, друштвени и приватни сектор као и
појединци радити заједно на реализацији циљева овог акционог плана чији је
основни мото:

„Чинити све за младе људе наше заједнице јер на младе људе гледамо као на ресурс
а не као на проблем.“

Миленко Филиповић,
Председник општине Сремски Карловци
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1.2 Канцеларија за младе
Канцеларије за младе представљају институционални оквир за спровођење политике за
младе на локалном нивоу и виђене су као општинска/градска веза са младим људима на локалном
нивоу у циљу задовољења свих потреба ове групе становништва.
Циљ постојања Канцеларија за младе јесте спроровођење Националне стратегије за младе и
њеног акционог плана којим су тачно утврђене улоге, одговорности као и институционални
механизми који треба да омогуће постизање резултата, подршка иницијативама младих људи и
подршка њиховом психихолошко-социјалном развоју као и проширивање могућности на локалном
нивоу за њихово стручно усавршавање, кроз формално и неформално образовање и хомогено
интегрисање. Оне представљају системску бригу и показатељ су младим људима да њихова
општина, град, регион, покрајина, Република брине за њих и да имају где да се обрате за сва питања
која су од важности за њих.
По националној стратегији, млади људи су сви од 15 до 30 година старости а нека од
питања која су од највеће важности за младе људе и која су кроз широки консултативни процес,
идентификована су: неинформисаност младих о темама које су важне за њих и незапосленост.
„На основу члана 40. став 1. тачка 7. статута општине Сремски Карловци („Сл. Лист
општине Сремски Карловци“ број:12/08), у складу са Акционим планом политике за младе у
Војводини, и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, Скупштина општине
Сремски Карловци, на 6. Седници одржаној дана 23. Децембра 2008. Године донела је одлуку о
оснивању Канцеларије за младе у општини Сремски Карловци.“3
Локална Канцеларија за младе је саставни део локалне самоуправе. Она представља мост
између локалних актера међусобно (општине, локалних институција и организација младих и
организација за младе), покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Министарства Омладине
и спорта. Главни циљ формирања исте је стварање услова на локалном нивоу за квалитетнији
живот младих и њихово активно учешће у развоју друштва.
Са обзиром на то да су утврђени Национални циљеви, неопходно је да се, по принципу
децентрализације, омогући њихово спровођење на локалном нивоу у складу са специфичним
потребама младих у локалним заједницама. За то су неопходни одређени инструменти који ће се
побринути да се циљеви предвиђени за ову групу становништва спроводе по препорукама
Министарства Омладине и спорта Републике Србије и Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину. Ти инструменти су: формирање Канцеларије за младе на општинском нивоу, именовање
и запослење локалних координатора, формирање Савета за младе, обезбеђивање њиховог
неометаног рада као и проналажење места у буџету за рад Канцеларије за младе и испуњење
активности из Локалног акционог плана.
Канцеларија за младе Сремски Карловци била је 90. Канцеларија у Републици Србији,
отворена 27. Августа 2009. Одмах по отварању, започела је процес планског решавања проблема
младих на локалном нивоу. Једна од активности јесте и креирање овог документа, Локалног
акционог плана који је Канцеларија за младе општине Сремски Карловци започела како би постигла
планско и дугорочно решавање проблема младих уз креирање мрежа, услуга и индикатора које би
биле прилагођене стварним потребама младих у Сремским Карловцима.
Циљеви Канцеларије за младе општине Сремски Карловци су:
• Промоција и афирмација младих и њихово активно укључивање у друштво •
• Пружање подршке иницијативама и пројектима младих и за младе
• Промовисање здравих стилова живота
• Да омогући подстицај за економско оснаживање младих
• Неформално образовање младих
• Информисање младих
• Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена
• Промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности
• Превенција ризичног понашања младих
• Промовисање и вредновање волонтерског рада као друштвено одговорног
• Мобилност младих
• Подстицање, развијање, препознавање и вредновање изузетних постигнућа младих
3

Извод из „Одлуке о оснивању“ сремскокарловачке КЗМ, Локални акциони план Општине Сремски Карловци 2010 -2013
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1.3 Савет за младе
Скупштинском одлуком на 6. седници 23. 12. 2008. године, у Сремским Карловцима
формиран је Савет Општине Сремски Карловци. Савет за младе сачињен је од представника
институција и организација на локалном нивоу које раде са младима и које воде сами млади људи.
Такође у његовом раду учествују млади из средњих и основних школа, ученичких парламената,
студентских и омладинских организација и неформалних група.
Да би се Опшптина успешно бавила омладинском политиком на локалном нивоу од велике
је важности поставити институционални оквир који представља Канцеларија за младе и Савет за
младе како би се обезбедила подршка, континуитет и спровођење мера испланираних према
стварним потребама младих као социјалне групе свим расположивим ресурсима у одређеној
средини.
Основни задаци Локалног акционог плана за младе су:
1.

иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа,
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим
областима од значаја за младе;

2.

учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласности са
Националном стратегијом за младе;

3.

прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске политике;

4.

доноси закљлучке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава
органе општине;

5.

даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима
значајним за младе;

6.

усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и
локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини Општине,
председнику Општине и Општинском већу;

7.

иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у
надлежности Општине;

8.

координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења
и пружа помоћ у реализацији њихових активности;

9.

координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и
о томе обавештава органе општине;

Чланове Савета за младе општине Сремски Карловци, чине
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Снежана Митрић - председница
Бисерка Ненадовић - чланица
Александар Маравић - члан
Симеон Аврамовић - члан
Стефан Димитрије Димић – члан
Јелена Ратков-Квочка - чланица
Јованка Ћирковић - чланица
Милорад Ненадов -члан
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1.4 Методологија рада
Општина је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе реализовала у оквиру стандарда
доношења Локалних Акционих Планова политике за младе који су партнерски креирали и усвојили
Министарство омладине и спорта (МОС) и Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ4
У складу са ГИЗ методологијом5 процес изтраде ЛАП-а је обухватио следеће сегменте:
Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а
Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а
Стратешко и акционо планирање
Процес јавне расправе
Усвајање стратешког документа од стране општине
Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у процесу израде
ЛАП-a је дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки документ био
усвојен на седници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази ЛАП за младе је
припремљен по дефиницији, да буде стратешки документ који планира активности за период од 3
годинe (2015-2018.) уз детаљан план (акциони план) за 2015. годину. Такође је предвиђено је да ће у
свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене постигнутих резултата у
предходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из ЛАП-а бити основа за креирање
детаљних активности за наредну годину.
Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а је један је од кључних корака у процесу
израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије – 1. демографски и
географски подаци, 2. подаци о активностима за младе у локалној самоуправи, 3. подаци о
потребама младих и 4. подаци о ресурсима локалних институција и организација које се у неком
делокругу свога рада баве младима. Наведени подаци су прикупљани кроз телефонске позиве и
упитнике који су саставни део методологије, а процесом обраде података координисала је локална
КЗМ.
Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реализацију
стратешког и акционог планирања у току израде Стратегије развоја општине Сремски Карловци
2015.-2020., издефинисани су стратешки правци развоја општине у области омладинске политике у
наредних 5 година као и општински приоритети за наредну годину. У дефинисању и креирању
конкретних активности, поред наведених података, кључну улогу је имала и анализа локалних
ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. Финална верзија ЛАП-а је буџетирана и као
таква предата у процес јавне расправе.
Процес јавне расправе, омогућиће свим релевантним актерима да у времену које њима
одговара, дају свој допринос коментарима и евентуалним додатним активностима које би се могле
наћи у Локалном Акционом Плану за младе општине Сремски Карловци.
Усвајање локалног акционог плана за младе - представља финални корак у процесу израде
ЛАП-а за младе. Подразумева усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници Скупштине
општине у текућој години.

4

Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ГИЗ методологија израде ЛАП-а искреирана је 2009. године и препоручена од стране Министарства омалдине и спорта као
модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном нивоу. Обухвата приручник за израду ЛАП-а,
Матрицу за израду ЛАП-а. Према наведеној методологији искреирани су локални планови у 109 градова и општина Србије.
5
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Одељак 2

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Локална омладинска политика у свом приступу не би требало да третира младе као
друштвени проблем који треба решавти, нити као кориснике услуга, већ пре свега као грађане/ке са
својим правима и капацитетима, којима треба пружати прилику за развој сопствених потенцијала и
оснаживати их за преузимање активне улоге у заједници. Локална омладинска политика не би
требало да одговара само на потребе већинске популације, већ да, водећи се принципима
недискриминације и социјалне инклузивности, обрати посебну пажњу и спроведе мере усмерене на
оснаживање и укључивање мањинских, маргинализованих и рањивих група младих.
У току рада на креирању мера за побољшање статуса младих Локалног акционог плана за
младе општине Сремски Карловци, коришћени су принципи на којима је заснована Национална
стратегија за младе, јер произилазе из вредносног система чији су основ Устав Републике Србије,
Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета са Протоколима,
Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама и Међународни пакет о
грађанским и политичким правима.
Принципи локалног акционог плана за младе су:
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира на пол,
расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију,
социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне могућности
за развој младих засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим изборима и
способностима.
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на
лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим
карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности,
недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих.
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност
младих у складу са њиховим могућностима.
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и
исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу, умеју. Омогућава се и
обезбеђује доступност свих ресурса младима у Србији. Обезбеђују се услови за очување здравља
младих и квалитетно спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено
увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура
ненасиља и толеранције међу младима.
• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче
интергенерацијска сарадња на локалном, националном и међународном нивоу.
• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност, како би
млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе изградњи
бољег друштва.
• Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота,
толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и
развијање интеркултуралног дијалога међу младима.
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• Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и вредности
и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика
образовања, као и развијање и успостављање стандарда у образовању.
• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе на
младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања о
младима.
• Права младих – Усвајање Локалног акционог плана политике за младе, поред потреба,
интересовања и проблема младих узима пре свега у обзир њихова права. Као и одрасли, млади имају
право на достојанствен живот у коме су им све основне људске потребе задовољене, у коме им је
дата могућност да изразе сопствено мишљење и учествују у одлучивању о питањима од њиховог
интереса. Млади, баш као и одрасли, имају право на заштиту од дискриминације, на квалитетно
образовање и могућност да се слободно удружују са другим младима сличних интересовања.
• Транспарентност – Од пресудног значаја за планирање, развој и имплементацију Локалног
акционог плана политике за младе је обезбеђивање видљивости у циљу препознавања проблема и
потреба младих од стране целокупне локалне заједнице.
• Хармонизација – Локални акциони план политике за младе је усклађен са осталим стратешким
документима који се тичу политике за младе на националном и међународном нивоу.
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Одељак 3
3.1

КОНТЕКСТ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Општина Сремски Карловци

Површина општине:
Број становника:
Пољопривредна површина у хектарима:
Број запослених:
Укупан удео жена у запосленом делу
становништва:
Укупно радно способно становништво:
Локална самоуправа:

Најзначајнији природни и привредни
потенцијали општине:

51 км2
8.839
2.483ха
1029 (попис из 2011. године)
41,49 % - 427 жена
31,2%
Општина Сремски Карловци функционисала је
као део Градске управе Нови Сад а своју
самосталност добила је 28. децембра 1989.
године, када је започела самосталан рад као
основна територијална јединица у којој грађани
остварују право на локалну самоуправу у складу
са Уставом и законом
Сремски Карловци леже на ободу Фрушке горе.
Само земљиште састоји се од више типова
земљишта које је изузетно квалитетно и погодно
за бављење виноградарством и воћарством.
Егзистенција карловачког становништва одувек
је
зависила
од
пољопривреде
тј.
од
виноградарства.
Стражилово - Стражилово је најпознатије
излетиште у оквиру Националног парка „Фрушка
Гора“ , удаљено 4 км од Сремских Карловаца.
Захваљујући слави и значају Бранка Радичевића,
чувено је ђачко стециште и место јединственог
песничког ходочашћа.
Дунав - Сремски Карловци леже на десној обали
реке Дунав која пружа многобројне могућности
за развој спортско-рекреативних садржаја. Поред
изградње пристана и оживљавања путничког
речног саобраћаја, у плану је изградња спортскорекреативних терена, кампа и рибарског насеља у
приобаљу.
Дворска башта - Комплекс „Дворска башта“
налази се у самом насељу, 500 м од центра
Сремских Карловаца. Некада је представљао
једну од најстаријих ботаничких башта у земљи.
Простире се на два нивоа. У горњем делу су
спортско-рекреатвни садржаји, а у доњем
шеталишта.
Ковиљско-петроварадински рит „Ковиљско - петроварадински рит“ представља
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Образовне институције – основна школа,
средње школе и факултети

Просечна зарада по становнику
Географски подаци

Општина у светлу чињеница

Предности

специјални резерват природе под заштитом
државе
који
има
атрактивне
пејзажне
карактеристике и значајан биодиверзитет.
Највеће вредности овог простора су очуваност и
разноврсност
изворних
орографских
и
хидрографских облика, очуваност и бујност
изворних биљних заједница, разноврсност и
богатство фауне и присуство ретких и
проређених врста.
Због својих изузетних природних вредности
“Ковиљско-петроварадински рит” је 1989. године
проглашен за међународно значајно станиште
птица (ИБА), 2004. године је увршћен у списак
заштићених подручја зависних од воде и
значајних за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се
на листи Рамсарске конвенције.
- Основна школа „23. октобар”
- Карловачка гимназија
- Средња пословно менаџерска школа
- Средња информатичка школа
- Карловачка Богословија „Св. Арсеније
Сремац”
- Висока школа струковних студија за
менаџмент и пословне комуникације
- Факултет за менаџмент
46.216,00
Сремски Карловци се налазе у Војводини на
крајњем североистоку Срема. Леже у подножју
Фрушке горе, североисточно од њеног основног
масива. Смештени су на десној обали Дунава,
укупне површине 5054ха са 8.839 становника.
Општина је идеално лоцирана, са разноврсним
могућностима да привуче туристе, пословне
људе и потенцијалне инвеститоре капитала, на
путу Београд – Суботица, међународној прузи
Истамбул – Варшава. Међународни аеродром
„Никола Тесла” је удаљен од Сремских
Карловаца непуних 70км а обала Дунава
омогућава развој речног туризма.
Сремски Карловци се налазе на 12км од Новог
Сада
Ова регија нуди искусну и квалификовану радну
снагу
Висок број образовних инситуција
Општина има велик културно-туристички
потенцијал
На располагању су атрактивне локације за
логистичке и комерцијалне сврхе
- Препознатљивост
општине
као
културно-историјског, едукативног и
духовног центра
- Дуга традиција виноградарства
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-

Висок
број
културно-историјских
објеката, кућа и улица
Традиционалне
манифестације
промотивног типа
Квалификована радна снага
Квалитетни високообразовни млади као
ресурс
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3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
У насељу Сремски Карловци живи 7105 пунолетних становника, а просечна старост
становништва износи 39,8 година (38,5 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 2966
домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,98.

Табела 1. – Број становника
Институционалнa јединицa
Година пописа

Општина
Сремски Карловци

1948

5350

1953

5618

1961

6390

1971

7040

1981

7547

1991

7534

2002

9060

2011

8839

*Републички завод за статистику - РЗС, Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948,
1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004,
ISBN 86-84433-14-9

Табела 2. - Број домаћинстава
Број домаћинстава по пописима од 1948-2002.
Година
пописа
Број
домаћинстава

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

1956

1942

2219

2340

2644

2558

2966

Домаћинстава по броју чланова по попису од 2002.
Број чланова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 и
више

Број
домаћинстава

575

684

580

709

259

113

32

7

5

2

Просечан
број
члановва
2,98
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Табела 3. Тенденције у промени броја становника
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Година
Укупан број

Промена броја

Промена броја

становника

становника

становника %

1948

5350

268

5%

1953

5618

772

14 %

1961

6390

650

10 %

1971

7040

507

7%

1981

7547

13

0,17 %

1991

7534

1526

20 %

2002

9060

221

2%

2011

8839

/

/

пописа

*Републички завод за статистику - РЗС

Табела 4. Структура становништва према старости и полу / попис 2011

Укупно
мушко
женско

Попис 2011
Удео у укупном
Број
становништву (%)
100 %
7543
48%
3625
52%
3918

Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско

472
235
237
519
236
283
644
346
298

КАТЕГОРИЈЕ

УКУПНО

15-19

20-24

25-29

100 %
50%
50%
100 %
45%
55%
100 %
54%
46%

**Републички завод за статистику - РЗС, Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима,
Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
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Табела 5. Стрктура становништва према етничкој или националној припадности/попис
2011

Попис 2011
Удео у укупном
становништву (%)

НАЦИОНАЛНОСТ

Број

Срби

6820

78%

Црногорци

41

0,47%

Југословени

71

0,81%

Албанци

6

0,06%

Бошњаци

/

/

Бугари

4

0,05%

Буњевци

4

0,05%

Власи

/

/

Горанци

9

0,1%

Мађари

182

2,08%

Maкедонци

25

0,29%

Муслимани

3

0,03%

Немци

63

0,72%

Роми

14

0,16%

Румуни

7

0,08%

Руси

11

0,13%

Русини

16

0,18%

Словаци

29

0,33%

Словенци

15

0,17%

Украјинци

7

0,08%

Хрвати

576

6,6%

Остали

24

0,3%

Неопредељени

534

6,1%

Рег. припадност

244

2,6%

Непознато

45

0,51%

8750

100%

Укупно
*Републички завод за статистику - РЗС
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Табела 6. Структура пописаних лица према степену образовања, попис 2011. година
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
УКУПНО
ЖЕНЕ
МУШКАРЦИ
КАТЕГОРИЈЕ
УКУПНО
7543
3918
3625
Без школске
спреме
132
99
33
Непотпуно
основно
образовање
513
375
138
Основно
образовање
1347
776
571
СТЕПЕН
Средње
СТРУЧНЕ
образовање
4298
2017
2281
СПРЕМЕ
Специјализација
после средње
47
9
38
школе
Више образовање
423
201
222
Високо
образовање
818
444
374
Непознато
12
6
6
*Национална служба за запошљавање и Републички завод за статистику - РЗС, Књига 3, Попис
становништва, домаћинстава и станова 2011. У Републици Србији, подаци по насељима, Републички завод за
статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 978-86-6161-034-9

Табела 7. Структура незапослених лица према полу и старости
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
УКУПНО
ДЕВОЈКЕ
15-19 година
13
9
20-24 година
55
26
25-29 година
97
63
ГОДИНЕ
30-34 година
99
57
СТАРОСТИ
35-39 година
95
52
40-44 година
103
63
остали
357
158

МЛАДИЋИ
4
29
34
42
43
40
199

*Национална служба за запошљавање

3. 3. Циљна група коју обухвата Локални акциони план политике за младе
општине Сремски Карловци
Циљна група Акционог плана политике за младе општине Сремски Карловци су млади старости од
15 до 30 година без обзира на то ког су друштвеног статуса, националности, верског, сексуалног,
политичког и другог опредељења.
Младих у општини Сремски Карловци, који су према Националној стратегији одређени као особе од
15 до 30 година, има 3 664, што тренутно чини 35% становника у општини Сремски Карловци.
Приликом израде Локалног акционог плана политике за младе водило се рачуна о прецизном
дефинисању циљне групе за сваку активност како би се циљано и континуирано радило са сваком
категоријом младих.
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3.4 АНАЛИЗА РЕСУРСА
Млади су се на локалном нивоу до сада третирали као једни од многобројних корисника
услуга. Ипак, неке институције и организације препознају младе или као специфичну циљну
групу или као циљну групу са специфичним потребама у специфичној сфери живота.
Анализирајући активности организација, институција и општинских органа, дошли смо до
различитих приступа у раду са младима и тиме добили приоритете деловања водећих актера у
развоју локалне омладинске политике. Кључни актери су полазиште креирања кохеретног и
стратешки одређеног система подршке младима и могући партнери усмерени на повећање
осетљивости за потребе и права младих на подручију територије општине Сремски Карловци.

3.4.1 Људски ресурси – анализа кључних актера
СЕКТОР
Локална самоуправа

Социјална заштита

Институције и организације које раде са младима
Канцеларија за младе општине Сремски Карловци
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 026
Факс: +381 21 6 853 077
Стратешко планирање, изградња капацитета појединаца, група, организација
и институција
Центар за социјални рад Нови Сад – одељење Сремски Карловци
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 6 853 075
Факс: +381 21 6 853 075
Канцеларија поверенице за избегле и ИРЛ
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци

Просвета

Телефон: +381 21 6 853 087
Факс: +381 21 6 853 075
Основна школа „23. октобар”
Прерадовићева 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 241
Факс: +381 21 881639
Карловачка гимназија
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 777
Факс: 881 659
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Карловачке средње школе
Миторполита Стратимировића 110
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 27 000 12
Факс: +381 21 27 000 15
Богословија Светог Арсенија Сремца
Трг Патријарха Бранковића 17
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 630
Факс: +381 21 882 366
Висока школа струковних студија
Митрополита Стратимировића 110
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 862
Факс: +381 21 881 892

Запошљавање

Здравство

Институције културе

Факултет за менаџмент - ФАМ
Његошева 1а
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 21 551 85
Факс: +381 21 21 550 46
Национална служба за запошљавање – НСЗ
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 882 077
Факс: +381 488 55 19
редовни програми (Национални ниво)
Дом здравља Нови Сад – амбуланта Сремски Карловци
Железничка 8
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 749
Факс: /
Црвени крст Сремски Карловци
Пупинова 16
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 882 515
Факс: +381 21 882 515
Културни центар – Карловачка уметничка радионица
Трг Бранка Радичевића 7
21205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 075
Факс: +381 882 858
Архив српске академије наука и уметности – Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 17
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 757
Факс: +381 21 881 757
Библиотека „Бранко Радичевић“
Прерадовића 1а
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 883 843 Факс: +381 21 525 540
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Цивилни сектор

Верске заједнице

Полиција

Медији

Спортске организације
и удружења

Друге друштвене
организације и
удружења која се баве
младима

Покрет горана Војводине – Еколошки центар Радуловачки
Митрополита Стратимировића 5
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 027
Факс: +381 21 881 027
Српска православна епархија Сремска
Трг Бранка Радичевића 8
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 729
Факс: +381 21 881 740
Римокатолички жупни уред – Пресвето тројство
Трг Бранка Радичевића 4
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 289
Факс: +381 21 881 289
Полицијска станица Сремски Карловци
Прерадовићева 23
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 881 722
Факс: +381 21 881 722
Карловачки лист
Дока 29
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 65 898 1 898
Факс: +381 21 633 77 06
www.karlovackilist.co.rs
Интернет портал општине Сремски Карловци
www.sremski-karlovci.org.rs
Интернет портал Туристичке организације Сремски Карловци
www.karlovci.org.rs
Спортски савез општине Сремски Карловци
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 6 853 079
Факс: +381 21 6 853 077
Регионални центар за таленте
Зграда старог сремскокарловачког Магистрата
Трг Бранка Радичевића 1
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 64 295 36 76
Факс: /
ОКУД „Бранково коло“
Трг Бранка Радичевића 7
21 205 Сремски Карловци
Телефон: +381 21 883 722
Факс: +381 21 883 722
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3.4.2 Анализа материјалних и техничких ресурса
СЕКТОР

ПОСТОЈЕЋИ
РЕСУРСИ

НЕДОСТАЈУЋИ
РЕСУРСИ

Локална самоуправа

Буџет ОУ

Социјална заштита

Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у
развоју
Разрађени програми
формалног и неформалног
образовања

Буџетска линија за
активности КзМ
Специјализован
комби

Просвета

Запошљавање

Локална академска мрежа

Здравство

Амбуланта

Цивилни сектор

Новоформиране
омладинске организације
Висок број
неискоришћеног простора

Верске заједнице

Полиција

Медији

Знање из области
безбедности и понашања
у случају опасности
Препознавање успеха
младих

Спортске организације
и удружења

Висок број спортских
клубова, висок број
корисника услуга клубова

Друге друштвене
организације и
удружења која се баве
младима

Стручан кадар

Техничка и
технолошка
опремљеност и
обуке

Простор пословног
инкубатора, додатне
обуке,
Саветовалиште за
младе
Обуке и тренинзи
Споразуми о
коришћењу
простора без
накнаде за сврхе
развоја капацитета
младих у Сремским
Карловцима
Виши број тренинга
и обука намењених
младима
Део намењен
младима
Спортска хала
намењена
такмичењима и
тренинзима
Недостатак
простора, ресурса и
техничке
опремљености

ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ПРУЖАЛАЦ
РЕСУРСА
Општинска управа
Општина Сремски
Карловци, Амбасаде,
фондови
Министарство просвете,
Министарство
телекомуникација,
покрајински
секретаријати, интересне
организације,

Дом здравља Нови сад
Канцеларија за младе
Верске заједнице и
Општинска управа

МУП – полицијска
станица Сремски
Карловци
Карловачки лист, емисија
„Сремски Карловци од
суботе до суботе”
Република, покрајина,
општинска управа,
фондови
Верске заједнице,
општинска управа
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3.5
S

SWOT aнализа
Предности

Присуство младих у скупштини
Новине „Стражиловац“ и „Бранко“
Спортски клубови
Плесна школа, КУД
Постојање свих степена образовања
(ОШ, гимназија, факултет)
Савет за младе
НВО
Подмладак политичких партија
Планинарски дом
Еколошки центар “Радуловачки”
Веронаука у школама и грађанско
Школе страних језика
Дом Црвеног крста
Образовање (формално, неформално)
Приватни сектор
Знање конкурисања на међународне и
државне конкурсе
„Закон о Сремским Карловцима“
Географски положај
Могућности за туризам и екотуризам
Постојање Канцеларије за младе,
стратешких документата, простора
Специфичности Општине
Млади спортисти
Млади стручњаци
Велика концентрација младих
Величина Општине
Могућност прибављања средстава из
различитих извора
Усвојен план детаљне регулације и
приобаља Дунава
Архив Српске академије наука

W

Слабости

Незапосленост и сиромаштво
Лоша информисаност
Небезбедност
Непостојање модерних средстава
инфомрисања
Болести зависности
Пасивност
Необразованост
Лоша комуникација између установа на
локалу
Непостојање система стипендирања
Тржни центар
Непостојање омладинских новина/медија
Сујета
Скуп превоз до и од Новог Сада
Лоша организованост културно-забавних
манифестација
Одлив младих
Ограничена средства у буџету Општине
Мањак радних места
Међусобна подељеност на различитим
нивоима
Висок ниво нетолеранције међу различитим
групама младих
Нерешени имовински односи потенцијалних
омладинских простора
Недовољно развијена област НФО
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P

Могућности

МОС и покрајински секретаријат
Линијски такси
Инфраструктура на Дунаву
Туристички центар – Ср. Карловци
Гимназија + Богословија + ФАМ
Зграда бившег биоскопа
Нови спортски клубови
Видиковац
Музеј, Архив САНУ
Географски положај
Комплекс око „Капеле мира“
Пољопривреда
Стражилово
Близина Новог Сада
Доношење аката о развоју
Образовање (формално,
неформално)
Приватни сектор
Знање конкурисања на међународне
и државне конкурсе
„Закон о Сремским Карловцима“
Географски положај

T

Претње

Одлив младих
Висока просечна старост становништва
Смањен број високообразованих
Пораст криминала и наркоманије код
младих
Лош утицај друштва
Лош однос родитељ-дете
Лоше искоришћено слободно време
Монопол ГСП-а
Лоша путна инфраструктура
Бела куга
Све скупље образовање
Недостатак финансија
Лоши канали комуникације
Лоша комуникација Општина – млади
Лоша повезаност
инфраструктуре/организација
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Одељак 4

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА И АНАЛИЗА ПО
ОБЛАСТИМА

4.1. Образовање младих
Образовање представља перманентан процес стицања неопходних знања и вештина за
активно укључивање младих у друштвене токове и самим тим има важну улогу не само за
индивидуални развој и напредак већ и за развој целокупног друштва. Као функционалан инструмент
и подручје друштвеног живота кроз које млади развијају свој укупни потенцијал, образовање је
приоритетан задатак друштва и сагледано је из угла формалног образовања, неформалног
образовања и информалног учења.
Формално образовање подразумева временски и хијерархијски уређено стицање знања и
вештина на основу званичних програма које укључује предшколско, основно, средње и
високошколско образовање. Превасходно се финансира из јавних фондова и по завршетку
одговарајућег степена знања добијају се одговарајуће дипломе, односно признања о стеченим квалификацијама, компетенцијама и нивоима образовања.
Неформално образовање обухвата све организоване и планиране програме и активности
образовања и учења изван школског система, који се углавном не завршавају друштвеним
признањем стечених знања и постигнућа у смислу националних квалификација и нивоа образовања.
Oно је организована друштвена делатност која задовољава допунске, додатне или алтернативне
потребе учења и која може, али не мора да буде повезана са системом формалног образовања.
Програме и активности обично одликује и методологија рада са холистичким приступом, заснована
на искуственом учењу и рефлексији, прилагођена потребама и сензибилитетима циљне групе уз
добровољно учешће.
Информално учење или самоучење је учење које појединац ванинституционално организује
за себе. Одвија се у свакодневници, без посебне претходне организације, планирања и намере
учења.
Систем образовања је први и најважнији елеменат животне и развојне инфраструктуре
сваког појединца, друштва и државе, јер његов укупан ефекат одређује квалитет и ефекте изградње
и коришћења свих других система, ресурса и квалитета живота.6 Резултат образовања, односно
образованост, постаје ученикова својина на темељу које он обавља одређене улоге у животу, те
проширује своја знања и вештине у контексту целоживотног учења.
Образовање младих уређено је различитим законима7, стратегијама, акционим плановима и
документима који су прошли кроз различите промене и прилагођавања у циљу тражења најбољег
образовног модела за младе. Кроз своју стратегију за младе8 Европа као главне карактеристике
области едукације и обуке наводи подршку једнаком приступу младих људи висококвалитетном
образовању и обуци на свим нивоима, као и стварање могућности за целоживотно учење. Европска
документа9 и препоруке између осталог упућују и на важност узајамног односа формалног и
неформалног образовања. Такође, као сродне интервенције, препознају се подржавање рада младих
и стварање могућности за неформално учење/образовање, промовисање мобилности, охрабривање
учења које доприноси иновативности, креативности и предузетништву, као и решавање питања
раног напуштања школе. Иако се на први поглед може рећи да је у Србији у правцу промена и
побољшања образовног система учињено много, нарочито у току последње деценије кроз реформе
образовања, још увек није постигнут његов задовољавајући ниво. Још увек има доста резерви и
простора за унапређење важних сегмената, као што је међусобно усклађивање свих нивоа

6

Влада Републике Србије, Министраство просвете и науке. Стратегија Развоја образовања у Србији до 2020. године
Закон о основном образовању (уређује основно образовање и васпитање), Закон о средњем образовању (уређује средње
образовање и васпитање), Закон о основама образовања и васпитања (уређују се основе система предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања), Законом о високом образовању (уређује се систем високог образовања), Закон о младима
(подстиче развој неформалног образовања)
8
Стратегија политике за младе Европске Уније за период 2010 – 2018. „Млади – улагање и оснаживање”
9
Summaries of EU legislation (01.10.2014.). Council Conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation
in education and training (ET 2020) [Official Journal C 119 of 28.5.2009]. Last update 23.10.2009. Sa web sajta:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
7
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образовања, њихова усаглашеност са потребама тржишта рада и применљивости стечених знања у
реалном животу.
Национална стратегија за младе, као први корак ка системском решавању положаја младих
у Србији посматра образовање као показатељ друштвеног, културног и економског развоја земље.
Сходно томе, образовање младих према стратегији представља приоритетан задатак државе. Такође,
на образовање се гледа и као на кључни чинилац који скраћује или продужава младост.
Образовна структура становништва се најспорије мења зато што је за реформу образовања
и смањења броја неписмених и нискообразованих људи потребно доста средстава из државног
буџета и времена.10 Ова структура у Србији је и даље неповољна, иако последњих година има благу
тенденцију побољшања. Подаци из пописа 2011. године11 указују на то да је структура
становништва Србије старијег од 15 година према стручној спреми следећа: без школске спреме
2,68%, са непотпуним основним образовањем 11%, са основним образовањем 20,76%, са средњом
стручном спремом 48,93%, са вишим образовањем 5,65% и са виским образовањем 10,59%.
Наведени подаци о образовној структури становништва упућују на неопходност већег укључења
младих на свим нивоима школовања, као и на неопходност стварања услова и механизама који би
подстицали враћање у систем оних који су одустали од школовања.
У односу на протходне четири школске године, број ученика 2013/2014. школске године у
средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине је значајно мањи. Настава је
омогућена на језицима пет националних мањина изузев ромског, а највеће смањење броја ученика
запажено је код средњошколаца који наставу похађају на српском и мађарском језику. При избору
средње школе, највећи број младих опредељује се за средње стручне школе, док су гимназије,
мешовите и уметничке школе на другом месту. Знатно већи број ученика се опредељује за
четворогодишње школовање у односу на трогодишње. Уколико је избор средње школе гимназија,
млади у Војводини чешће бирају друштвено-језичке и природно-математичке смерове у односу на
информатичке смерове.12
Након завршеног средњег образовања, 86% ученика наставља са школовањем на територији
АПВ.13 При избору за упис, средњошколци могу да се одлуче за високе школе струковних студија и
факултете.
У општини Сремски Карловци високо образовање на струковним студијама се остварује на
Факултету за менаџмент и то на смеровима – инжењерски менаџмент, менаџмент у медијима и
менаџмент информационих технологија, затим на Виоској школи струковних студија на смеровима
– менаџмент трговине и маркетинга, менаџмент пословних комуникација, менаџмент у
угоститењству и предузетништво.
Просечна дужина студирања на високим школама струковних студија износи 4,29 година.
Међународна и национална испитивања14 и даље указују на недовољан квалитет образовних
постигнућа ученика на крају основног образовања у Републици Србији, тј. боље владање
репродукцијом знања у односу на знање које има високу вредност за даље учење и сналажење у
свакодневним ситуацијама. У оквиру ПИСА студије 2012. године15, ученици из Србије су остварили
известан напредак у односу на просечно постигнуће 2009. године. Иако се види напредак, он је
доста спор и статистички безначајан. Више од једне трећине младих са 15 година није достигло
минимум функционалне писмености. То су млади који ће имати значајне тешкоће у наредном
образовању и могућностима запошљавања. Са друге стране, највиши ниво функционалне
писмености постиже занемарљив број младих који су завршили основно образовање.
Европљани су одавно схватили важност неформалног образовања. Послови будућности
захтевају да се њима бави едукован кадар, те се концепту целоживотног учења у Европској унији
даје велика пажња. Према подацима сајта Eurostat, који се бавим статистистичким подацима
Европске уније, чак 50% младих европљана стиче сертификате и улази на тржиште рада уз помоћ
10

Мојић, Д. и Мрђан, С. (2013). Анализа положаја младих у стратегијама владе републике србије и новијим социолошким
истраживањима. У С. Клашња (Ур.), Стратешки оквир омладинске политике у Републици Србији – изазови и перспективе.
(Стр. 19–26). Београд: Београдска отворена школа
11
Републички завод за статистику (2011) Попис становништва Србије 2011. Школска спрема, писменост и компјутерска
писменост
12
Информације о средњем образовању и васпитању, с посебним освртом на школовање припадника националних мањина –
националних заједница у Аутономној Покрајини Војводини у школској 2013/14
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Информација о упису студената на факултете универзитета у Новом Саду у школској 2013/14. години, са посебним
освртом на образовање припадника националних заједница (2014)
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Влада Републике Србије (2008), Национална стратегија за младе Републике Србије (23 стр.)
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Павловић–Бабић, Д. и Бауцал, А. (2013). „Инспириши ме, подржи ме“, ПИСА 2012 у Србији: први резултати. Београд:
Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију
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стручних курсева бавећи се различитим професијама; од индустријских до послова у услужној
делатности. У Србији на жалост овај проценат износи свега 10%. Према анализи сајта kursevi.com
мотиви за упис курсева су многобројни: веће могућности за проналазак посла. усавршавање језика
због одласка у иностранство, започињање сопственог посла, брже и лакше сналажење на
рачунарима за припаднике старијих генерација, повећање перформанси на послу и могућности за
напредовање, а наравно постоје и лични мотиви за стицањем нових знања16. У поређењу формалног
и неформалног образовања, млади формално образовање виде као неопходан предуслов будућег
успеха, извесности и запошљавања, док са друге стране сматрају да неформано образовање нуди
суочавање са неопсредним друштвеним проблемима и омогућава вежбање избора и одлучивања
битних интерперсоналних вештина у савременим ”ризичним друштвима”17.
Значајан допринос решавању проблема u oбразовању свакако би дало обогаћивање
тренутних програма и садржаја образовања младих. Тако би један од важних праваца образовне
политике требао да буде употпуњавање формалног образовања неформалним, омогућавање више
практичних садржаја интерсекторском и међусекторском сарадњом цивилног, владиног и
привредног сектора, као и већа заступљеност међународне размене искустава. Не сме се заборавити
ни снажан утицај медија, који са напретком друштва све више јача. Медије треба у том смислу
имати као савезнике, јер кроз моћ постављања норми и друштвених вредности коју имају,
постављају потпуно нови систем образовних могућности за младе.
Иако је, у поређењу са осталим деловима Србије, образовање младих АП Војводини на
високом нивоу, може се видети да још увек постоји доста резерве и простора за унапређење
његових важних сегмената. Само перманентним и систематичним радом, сагледавањем проблема у
ширем контексту, усклађивањем свих нивоа образовања са потребама тржишта рада, као и
применљивости стечених знања у реалном животу, могу довести до жељених резултата.

16

”Неформално образовање – где је Србија у односу на Европу?” http://www.kursevi.com/blog/Neformalno-obrazovanje-gde-jeSrbija-u-odnosu-na-Evropu/43540
17
Кука, Ј. (2013). Студија о индикаторима омладинске политике у републици Србији. У С. Клашња (Ур.), Стратешки оквир
омладинске политике у Републици Србији – изазови и перспективе (стр. 5–42). Београд: Београдска отворена школа
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4.2. Запошљавање младих
Запошљавање младих убрзо после изласка из образовног система може да побољша
целоживотну преспективу младим особама, али и да донесе добробит држави. Млада особа која
ради је друштвено активна, има добар здравствени статус, употребљава и унапређује своја знања и
вештине, добија могућност да током живота повећа личну зараду, али и да смањи како социјалне
тако и економске трошкове држави. Последњих неколико деценија прелаз младих из образовног
система у свет рада постао је дужи, сложенији и турбулентнији. Процењује се да 7,5 милиона
младих између 15 и 24 година широм Европе нису запослени, не студирају и нису на обуци18.
Развијање докумената који укључују младе у концепт јавне политике ЕУ започео је још 1992.
године, усвајањем Уговора из Мастрихта и траје до данашњих дана. Први општи циљ ЕУ Стратегије
за младе 2010–2018 је „стварање више и једнаких могућности за младе у образовању и на тржишту
рада“, при чему је за једно од главних подручја деловања означено подручје “запошљавања и
предузетништва“. Корак даље у развоју политике ЕУ у области запошљавања младих направљен је
крајем 2012. године, креирањем програма „Гаранција европској омладини“.
У Републици Србији запошљавање младих један је од националних приоритета, јер су
управо запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих издвојени као посебна област
Националне стратегије за младе и Акционог плана за њено спровођење за период 2009-2014.
Усвајањем Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији, са Акционим планом за
њено спровођење (2010) каријерно вођење и саветовање такође постаје национални програм са
израђеном методологијом.
Програми подршке младима при запошљавању у АП Војводини добијају значајније место
оснивањем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, а 2005. године ова област се нашла у
првом Акционом плану политике за младе у АП Војводини. За тај период, који слободно можемо да
назовемо пилот периодом са доста шароликим активностима – од едукативних (семинари
усавршавања и стицања знања и вештина, обуке развоја пословне идеје…) до организовања сајмова
и информатичких курсева – ПССО је показао јасно опредељење и одлучност да се у области
запошљавања младих започне процес развоја мера које би довеле до суштински бољег положаја
младих у овој области.
У оквиру мера активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за
запошљавање, постоје три групе подршке младима: а) каријерно вођење и саветовање; б) додатно
образовање и обуке; в) развој предузетништва и програми запошљавања. Покрајински секретаријат
за привреду, запошљавање и равноправност полова издваја део средства за младе кроз доделу
субвенција за самозапошљавање незапослених лица и послодавцима за отварање нових радних
места, док на основу споразума са локалним самоуправама суфинансира програме који се односе на
спровођење јавних радова, запошљавање приправника, стручне праксе и обуке о професионалним и
радним вештинама.
Присутна висока стопа незапослености младих је један од већих проблема и приоритета и
на локалном нивоу. Многи градови и општине у АП Војводини, поред локалног акционог плана за
запошљавање, имају и локални акциони план за младе који се бави побољшањем и решавањем овог
проблема. Данас, 10 година након првог програма подршке младима при запошљавању, све указује
на то да се доносиоци одлука и креатори развојних политика труде да се стање у овој области
поправи, да се младима пружи помоћ у превазилажењу одређених препрека са којима се суочавају
ступањем на тржиште рада, да постоје и имплементирају се развојне стратегије и акциони планови.
Када је у питању квалификациона структура младих незапослених лица у АП Војводини,
најзаступљенија су стручна лица (III – VIII ссс) са 36.618 (или 74,02%) регистрованих незапослених
младих, од којих 27.479 (или 75,04%) су са завршеном срењом школом, односно квалификовани и
висококвалификовани радници (III – V ссс), док 9.139 (или 24,96%) регистрованих незапослених
младих има више или високо образовање (VI – VIII ссс). Нестручних регистрованих лица (I и II ссс)
на територији АП Војводине је 12.851 (или 25,98%). У укупном броју нестручних младих
незапослених лица, 48,57% су младе жене, док њихов удео у оквиру стручних младих незапослених
особа износи 51,18%. Заступљеност младих жена код незапослених са средњим степеном
стручности, односно квалификованих и висококвалификованих радника је 45,36%, а међу младима
без запослења са вишим и високим образовањем њихово учешће је знатно веће и износи 68,67%.19
18
19

15. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 2013
Извор НСЗ/ПСЗ, септембар 2014.
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На евиденцији службе за запошљавање у АП Војводини, крајем првог полугодишта 2014.
године била је регистрована 1.051 млада незапослена особа са инвалидитетом, међу којима је 371
(или 35,30%) младих жена. Квалификациона структура младих незапослених особа са
инвалидитетом је следећа: 606 (или 57,66%) неквалификовани и полуквалификовани радници, 421
(или 40,06%) лице са завршеном средњом школом или квалификовани радници, а 24 (или 2,28%) са
вишим и високим образовањем. У исто време, код младих незапослених жена са инвалидитетом
квалификациона структура је: 235 (или 63,34%) нестручне особе са I и II ссс, 122 (или 32,88%)
свршене средњошколке или квалификоване раднице и 14 (или 3,78%) више или високообразоване
раднице.
Данас, све анализе показују да напредак у области запошљавања младих не може да се
постигне кроз непотпуне и изоловане интервенције појединих институција или организација.
Неопходни су кохерентност, координација и сарадња свих структура различитих институција и
организација, и то кроз два основна елемента: са једне стране ова област захтева интегрисану
стратегију развоја са акционим планом и отварање нових радних места, и са друге стране, циљане
интервенције за помоћ и подршку младим људима у превазилажењу одређених проблема и препрека
са којима се суочавају приликом одабира занимања, ступања и опстанка на тржишту рада. Да би се
достигли постављени циљеви, потребно је развијати програме који прате и анализирају положај
младих на тржишту рада, али и пројекте који подстичу предузетнички дух, промовишу концепт
самозапошљавања, помажу остваривању пословних идеја и иновативног предузетништва.
Једна од битних мера Акционог плана политике за младе општине Сремски Карловци је
усмерена и на подршку програмима који унапређују однос између образовних институција и
послодаваца, стварају међусекторске и међуопштинске сарадње, али и на промоцију примера добре
праксе и размену искустава на нивоу АП Војводине у циљу унапређења положаја младих у области
запошљавања. Развојни програми треба да подрже све младе, а то значи и учешће младих из
руралних средина, маргинализованих група, као и активно учешће младих припадника/ца свих
националних заједница. За напредак у овој области потребна је стална и усаглашена сарадња свих
релевантних актера, како на националном, тако и на покрајинском и локалном нивоу.

4.3. Здравље младих и социјална политика према младима
5.3.1. Здравље младих
„Здравље младих представља вишеструку вредност и основу за одрживи развој сваког
друштва, које зависи од напора који се улаже да се очува и унапреди. Свеобухватно разумевање и
подстицање здравље младих види као стања потпуног физичког, менталног и социјалног
благостања, а не само одсуствa болести или неспособности“20. Здравље младих се односи на
системску бригу и акције у циљу очувања здравља младих (физичког и менталног) и превенцију
понашања које је ризично по здравље. Ова област подразумева рад на унапређењу здравља младих,
укључујући и оспособљавање младих за бригу о сопственом здрављу, промоцију здравих стилова
живота, као и једнак приступ здравственој заштити. Подразумева и унапређење квалитета,
ефикасности и доступности здравствених услуга, као и изналажење нових приступа за постизање
бољег здравља младих21.
Стратегија здравља Европске уније „Заједно за здравље“ подржава свеукупну стратегију
„Европа 2020“. У овој стратегији наводи се да су неопходне боље инвестиције у здравље које се
односе на: рационалније трошење средстава, али не неопходно само у одрживе здравствене системе,
већ инвестирање у здравље младих кроз промотивне здравствене програме, као и инвестирање и
развијање система једнаке здравствене заштите зарад смањења неједнакости. Европском
стратегијом за младе – Улагање и оснаживање22, здравље деце и младих утврђено је као приоритетна
активност. Здравље многих младих људи је у опасности због стреса, лоше исхране, недостатка
физичке активности, полних односа без заштите, конзумирање дувана, алкохола и дрога. Циљ који
је постављен у Европској стратегији за младе је подстицање здравих стилова живота, бављење
физичким активностима и сарадња међу онима који раде са младима и здравствених стручњака,
спорстких организација; усмереност на спречавање проблема, повређивања, зависности и
злоупотребе дроге, те очувања менталног и сексуалног здравља.
20

Устав Светске здравствене организације
Национална Стратегија за младе за период 2009-2014
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Европска стратегија за младе –Улагање и оснаживање, 2009
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„Стратегија за развој и здравље младих у Републици Србији»23, као документ од
националног значаја, јесте део стратегије развоја целокупног здравственог система. Међутим,
представља и инструмент за мобилизацију не само здравственог сектора, већ и свих чинилаца
друштва као партнера у очувању здравља младих, решавању проблема и спречавању понашања које
је ризично по здравље. Стратегија обухвата циљеве, активности и очекиване резултате у
унапређењу здравља младих, укључујући и оспособљавање младих за бригу о сопственом здрављу.
Такође подразумева и унапређење квалитета, ефикасности и доступности здравствене заштите, као
и изналажење нових приступа за постизање бољег здравља младих. Наведена стратегија препознаје
неопходност успостављања националних приоритета у области здравља младих, који би послужили
за креирање активности у области промоције здравља, са специјалним нагласком на младе људе као
носиоце. Такође, партнерство са младим људима је један од кључних фактора који овај документ
препоручује. Са обзиром на то да су идентификовани индикатори за праћење здравља младих на
Националном нивоу, постоји могућност мерења успешности постојећих услуга и сервиса. Тек кроз
евалуацију и примењивање добијених резултата у пракси биће могуће унапређење и подршка
индивидуалним и колективним здравим стиловима живота, адекватним здравственим и социјалним
услугама. Такође, ово би омогућило и ефективније коришћење здравствених служби. Активности
које су овако постављене и спроведене омогућиле би следећи корак у Стратегији који је неопходан
за колективно унапређење здравља младих, што је свакако дефинисање индикатора за праћење
детерминанти здравља и фактора ризика везаних за здравље младих. Неопходно је напоменути да
овај документ препознаје и идентификује правце развоја служби и сектора који су у функцији
промоције здравља младих, а затим и жељене исходе у односу на постављене циљеве које би
требало реализовати кроз активности свих субјеката друштва. Такође идентификује главне носиоце
активности на републичком и локалном нивоу који би помогли осмишљенијем коришћењу ресурса,
омогућавајући интерсекторску кооперацију и координацију као и области унутар којих је потребна
координација између здравственог и других сектора да би се постигли задати циљеви.
Циљеви Стратегије за развој и здравље младих
Спровођењем ове Стратегије, очекивани исходи су у мерилу са европским стандардима24.
То је промоција здравих стилова живота, очување и унапређење здравља младих. Затим, постизање
вишег нивоа једнакости младих у здрављу, као и преусмеравање здравствене заштите од клиничког
приступа према промоцији здравља, интерсекторској сарадњи, укључивању заједнице, активном
учешћу младих и развоју индивидуалне одговорности за здравље.
Према томе, дефинисани су Стратешки исходи25 који се огледају у порасту процента не
само информисаности младих о здравственом систему, постојећим услугама, већ и у порасту
процента коришћења свега наведеног. Такође, успостављење јасног и континуираног система
сталног мониторинга, евалуације и унапређења квалитета рада служби за здравствену заштиту
младих је још један од важних очекиваних стратешких исхода. Очекиван је и пораст процента
општина на територији целе Републике Србије при којима постоје службе за здравствену заштиту
младих са верификованим минимумом квалитета рада, као и пораст процента општина на
територији Републике Србије на којима постоје циљане интервенције за здравствену заштиту
посебно осетљивих, маргинализованих и социјално угрожених младих са верификованим
минимумом квалитета рада.
Република Србија дефинисала је и индикаторе за праћење здравственог стања и
здравственог понашања младих26, који гласе:
„1. Здравствено понашање младих се разматра кроз проценат сексуално активних младих који
користе кондом и друге поуздане/савремене мере контрацепције приликом сексуалног односа, затим
праћењем преваленције злоупотребе психоактивних супстанци међу младима (дуван, алкохол,
таблете, марихуана и остале дроге) и процента младих који су доживели насиље/злостављање.“
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Стратегија за развој и здравље младих у Републици Србији („Службени гласник „ РС, бр.55/05 и 71/05)
За више информација консултовати извештај Европске Комисије о спровођењу активности практичне политике ове
институције „Заједно за здравље – стратешки приступ за ЕУ 2008 - 2013“
25
Стратегија за развој и здравље младих у Републици Србији, (Службени гласник РС, бр. 55/05 и 71/05)
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Институт за Јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, финални извештај, Београд, јун 2009
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„2. Здравствено стање младих се прати кроз стање ухрањености младих, узрасно-специфичну стопу
намерних прекида трудноће и специфичну стопу фертилитета, инциденцију сифилиса, гонореје,
АИДС-а, гениталне хламидијазе, хепатитис Б и Ц вирусне инфекције, преваленцију ХИВ
инфекције, хепатитиса Б, хепатитиса Ц и гениталне хламидијазе у посебно осетљивим
популационим групама младих, као и праћењем стопа самоубистава младих.“
„3. Степен коришћења служби за младе се разматра кроз проценат општина на територији
Републике Србије на којима постоје саветовалишта за младе у склопу примарне здравствене
заштите, као и кроз проценат младих који су посетили саветовалишта за младе и задовољни су
њима.“
С обзиром на чињеницу да је у АП Војводини донет први Акциони план политике за младе,
постоји вишегодишње искуство у креирању активности, идентификовању циљева који су усмерени
на популацију младих. Одржавање здравственог стања је континуиран процес, те су неке од
активности, као и неки од циљева, исти и могу се наћи у сваком Акционом плану. Општи циљеви
АППМ у АП Војводини за период 2011-2014 односили су се на промоцију и развијање здравих
стилова живота, затим чување и унапређење репродуктивног здравља младих и са тим у вези и
заштита од полно преносивих инфекција и ХИВ/АИДСа. Унапређење сервиса за младе се такође
нашло у циљевима, као и заштита од фактора који неповољно утичу на здравље младих, заштита од
ПАС, дувана и алкохола. Још један изузетно важан и препознат циљ који је идентификован као
потреба на којој је неопходно радити и бавити се њом, односи се на чување и унапређење
менталног здравља младих. Овако дефинисани, они су у складу са основни циљевима националне
Стратегије за здравље и развој младих.
Ослањајући се на анализе коришћених докумената, комуникације са релевантним
секретаријатима и институцијама надлежним за питања здравља младих, у области здравља за
период 2015-2020, биће извојени следећи приоритети на којима ће се заснивати и Локални акциони
план за младе општине Сремски Карловци:
Репродуктивно здравље и полно преносиве болести
Пораст сексуалне активности међу младима се наводи у свим истраживањима, као и све
већи број оних који прво полно искуство доживљавају у раној адолесценцији, односно пре 16-те
године живота, самим тим снижавајући статистички просечан узраст остваривања првог полног
односа. Претпоставља се да је и у Србији, у складу са савременим светским тенденцијама, сексуална
активност адолесцената у порасту. У истраживању27 којим је обухваћено 5385 студената прве и
треће године студија из пет универзитетских центара у Србији установљено је да је сексуално
искуство доживело 67,75% младића и 43,2% девојака. Нема повећања коришћења заштите од полно
преносивих болести, док је уочена стагнација ширења ХИВ трансмисије код раније тзв. ризичних
група (оболели од хемофилије, хомосексуалци итд), док је трансмисија сексуалним путем у порасту
те је група младих посебно у ризику.
Општина Сремски Карловци и Карловачка гимназија заједно са Покрајинским
секретаријатом за спорт и омладину су 2012. године покренули пилот пројекат „Здравствено
васпитање о репродуктивном здрављу“. Крајњи циљ пројекта јесте увођење здравственог васпитања
о репродуктивном здрављу као обавезан предмет у редован образовни систем. У школској
2012/2013. години програмом је било обухваћено десет средњих школа на територији Војводине и
1200 ученика других разреда, док је у већ школској 2013/2014 пројектом обухваћено 65 средњих
школа у Војводини за ученике другог разреда. У сарадњи са Институтом за јавно здравље
Војводине реализоване су едукације вршњачких едукатора који су радили у првој години пројекта,
односно професора, педагога и психолога који су се прикључили пројекту наредне 2014/2015
школске године. Са Институтом је спроведено и истраживање о знању, ставовима и искуствима
средњошколаца у вези са сексуалним здрављем28. Резултати истраживања су показали, између
осталог, да су најчешћи извори информисања о сексуалном животу средства јавног информисања,
да је приближно сваки осми ученик првог разреда сексуално активан; главни разлози за ступање у
нежељен сексуални однос у овом узрасту су жеља да се угоди партнеру (59% – чешће младићи),
утицај алкохола (18% – чешће младићи), партнеров притисак (10% – три пута чешће девојке) и
27

Цуцић и др., 2000
Ауторке: др сц. мед. Снежана Укропина, проф. др Александра Капамаџија, Проф. др Марија Зотовић Костић, фебруар
2013, податке обрадио Институт за јавно здравље Војводине
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други разлози (11% – око три пута чешће девојке). Што се тиче општег знања о сексуалном
здрављу, на скали од 0 до 27 ниједан ученик није постигао максималaн број бодова, при чему је
просечан резултат износио 9. Највећи број ученика je имао ниво знања мањи од 10 (55%), при чему
је најчешћи укупан збир знања био 10. Ово истраживање оправдало је потребу увођења сексуалног
васпитања у средње школе у Војводини. Такође, основни резултати евалуације прве године
реализације пилот пројекта "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу" показали су да је
програм био успешан, јер није утицао на већу учесталост ступања у сексуалне односе и повећање
броја сексуалних партнера међу учесницима програма.
У Сремским Карловцима, код младих који су овај програм похађали, установљен је
значајан утицај на повећање знања у вези са сексуалним и репродуктивним здрављем, како код
ученика који су учествовали у програму, тако и код оних који нису, а похађају исти разред.
Повећала се пропорција ученика који имају позитивне ставове о аутономности одлука у
партнерским односима, односно који сматрају да је у реду одбити нежељен сексуални однос, као и
тражити од партнера/ке да користи контрацепцију и спроведе преглед на сексуално преносиве
инфекције. Оно што је веома важно, повећала се пропорција ученика који користе кондом као
претежно контрацептивно средство при сексуалном односу са новим партнером29.
Ментално здравље младих и посебно осетљиве групе30
„Лоше ментално здравље младих један од водећих ризика по здравље младих“31. На ово
указује Стратегија за развој менталног здравља, која наводи податке да постоји све већа стопа
поремећаја понашања, болести зависности, депресије и самоубистава, као и ниска стопа
контрацептивне заштите са све већим порастом сексуално преносивих инфекција. Посебно се
издвајају следеће рањиве групе са којима се ретко спроводе програми који задовољавају
задовољење специфичних потреба као и програми намењени менталном здрављу младих. „То су:
млади без родитељског старања, бескућници, смештени у васпитне установе, сиромашни, они који
нису обухваћени школским системом, припадници националних мањина, верских заједница, млади
са потребом за посебном подршком, избегла и расељена лица.“32
Млади са психичким поремећајима
Према подацима Светске здравствене организације од 3–12% младих има озбиљан
психички поремећај, а 20% младих до осамнаесте године има неки од облика развојних,
емоционалних или понашајних проблема. Најчешћи облици психичких поремећаја код младих су:
депресија, анксиозност, злоупотреба психоактивних супстанци, анорексија, булимија, опсесивнокомпулсивни поремећај, поремећај контроле нагона, поремећај (тешкоће) прилагођавања,
специфичне тешкоће учења и поремећаји понашања.
Болести зависности
За тешке поремећаје физичког и психичког здравља младих заслужне су и болести
зависности, које успоравају и озбиљно угрожавају психо-физички развој младе особе.
Према истраживању33 у периоду од годину дана пре тренутка испитивања чак 51%
становника Србије користило је психоактивне супстанце. Удео становништва које је узимало
психоактивне супстанце веће је у популацијама најсиромашнијих и најниже образованих. Такође,
жене су у поређењу са мушкарцима значајно чешће извештавале да су у протеклих годину дана
узимале психоактивне супстанце. У популацији становника старости између 15 и 24 године има
28% оних који су конзумирали психоактивне супстанце у периоду од годину дана пре испитивања,
док је удео ових особа у популацији становника старости између 15 и 34 године 34.7%. Подаци34
везани за злоупотребу психоактивних супстанци (ПАС) и болести зависности у Републици Србији
29
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нису потпуни. Сва досадашња истраживања и анкете, и ако методолошки неуједначена, указују на
чињеницу да је број корисника ПАС међу популацијом младих у порасту (без обзира на субгрупе
које постоје у овој популацији), такође узраст у ком се догађа први контакт са ПАС је снижен, док је
комбиновање две или више ПАС све учесталије.
Једна од реализованих активности АППМ у АПВ за период 2011-2014 је формирање
Покрајинског савета за борбу против дрога, донет је Акциони план за борбу против дрога у АПВ за
период 2011-2014, који је реализован током четири године.
Поремећаји исхране
Непостојање одговарајућих и континуираних програма едукације и непосвећивање времена
овој теми у оквиру образовног система и медија, у директној су вези са неинформисаношћу младих
о последицама неправилне исхране. Здрава исхрана је често окарактерисана као скупа, док је брза
храна најприступачннија младима.
Према истраживању из 2013. године35, просечан индекс телесне масе младих је значајно
виши од просечног индекса телесне масе у односу на 2006. године. Највећи проценат младих,
тачније две трећине њих, нормалне је ухрањености (66.7%) што представљазначајно мањи удео у
поређењу са 2006. годином (71.4%). Потхрањених је 5.1%, а умерено гојазних 14.5% и ту не постоје
разлике у поређењу са 2006. годином. Међутим, приметан је значајно већи проценат гојазних (13.7%
у поређењу са 8.5% 2006. године). Очекивано, међу најсиромашнијима, највише је потхрањене деце
и младих (11.5% у поређењу са 5.1% на нивоу просека).
Физичка (не)активност
Истраживања показују да је бављење школским спортом позитивно повезано са укупним
нивоом физичке активности код деце и младих и другим позитивним здравственим понашањима36 .
Физичка активност изразито доприноси не само физичком, већ и менталном здрављу, као и
когнитивном, социјалном и емотивном развоју сваког детета. Физичко васпитање је једини школски
предмет који је усмерен на физичку активност, физички развој и здравље младих и, не случајно,
једини је предмет поред математике и матерњег језика који има континуитет од првог до осмог
разреда током обавезног основношколског образовања у Републици Србији, са основним циљем
стварања здравог и радно способног становништва, ток су такмичења и одличја тек у другом плану.
У АП Војводини не постоји навика младих људи да се самоиницијално баве било којом
врстом рекреативне физичке активности. Спортом се углавном баве од ране младости и кроз период
адолесценције. Свест о неопходности постојања физичке активности скоро да уопште не постоји.
Препозната је и неопходност организовања другачијег система такмичења који је прилагођен
потребама и интересовањима младих док је развој физичког васпитања виђен кроз побољшање
програма, простора и опреме, статуса предмета физичког васпитања и радне обуке наставника. Што
се тиче континуираних и организованих спортских активности, на Универзитету о њима готово да
и не можемо говорити. Иако је Физичко васпитање постојало као обавезан предмет на Универзитету
(1963. године је уведено као обавезно а укинуто је 1998.), оно данас не постоји у оквиру званичног
образовног плана и програма намењеног високошколским установама. „Закон о Универзитету“
донет 28. маја 1998. не наводи „Физичку културу“ ни као предмет нити као добровољну активност и
даје увертиру свим новим законима (чак и тренутно актуелном „Закону о високом образовању“) да
физичку активност у потпуности изостави као обавезну.
Услед свега наведеног опало је учешће младих у грани спорта која је препозната као
универзитетски спорт. „Универзијада“ представља крајњу инстанцу такмичења у овом рангу.
Студенти се баве спортом услед похађања спортских активности у неком од локалних клубова, а не
зато што имају своје универзитетске лиге и сл. Иницирањем поновног увођења предмета Физичке
културе као обавезне на Универзитету, била би пружена прилика младима који нису у могућности
да похађају спортске активности у клубовима то учине у оквиру редовног образовног програма.
Национални просветни савет је на 97. седници 29. 10. 2013. године усвојио нови документ37
и мере за унапређивање наставе физичког васпитања у ком се наводи да ће се часови „Физичког
35

“IPSOS Strategic marketing“ – истраживање здравља становника Републике Србије, 2013
Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,
2013
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Званичан интернет портал Националног просветног савета (искуцати адресу у претраживачу као што је и наведена – у оба
писма)- http://www.nps.gov.rs/dokumenta/мере-за-унапређивање-физичко-2
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васпитања“ вратити на факултете по изналажењу институционалног и финансијског модела који би
то омогућио. Здравствено стање младих једне земље основна је полазна тачка за њен даљи развој.
Жељено стање коме тежимо јесте да што већи број младих, али и оних који се баве зрављем младих,
буде укључено у реализацију циља – што бољег здравственог стања младе популације кроз
иноватнивне програме и подршку здравствним услугама и сервисима. Након спроведеног
истраживања Покрајинског секретаријата за спорт и омладину којим је било покривено 86%
васпитно-образовних установа у АП Војводини, након систематских прегледа школараца и података
Завода за спорт и медицину спорта АПВ, Покрајински секретаријат је школски спорт дефинисао као
један од приоритета. Наиме, ови подаци су показали да у Србији 74% становника није довољно
физички активно; у погледу моторичких способности наши основци заостају за својим вршњацима
у Европи; 1/3 младих је прегојазно; свако пето дете је гојазно, а деформацију кичменог стуба има
сваки десети основац и сваки пети средњошколац. Физичка неактивност представља четврти по
значају фактор ризика када је реч о хроничним, незаразним болестима, одмах после пушења,
хипертензије и високог нивоа шећера у крви38. Због свега наведеног, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину је израдио Стратегију развоја школског спорта у АПВ за период 2013-2017, којим
је школски спорт одредио као приоритет у односу на врхунски. Акционим планом Страгегије
школског спорта дефинисано је низ активности у циљу реактивирања и оживљавања школског
спорта, школских такмичења и ваннастваних секција, стављања комерцијализације фискултурних
сала под контролу, а масовнијег враћања широке популације ученика свих профила и способности и
њихових наставника у сале оживљавањем спортских секција, као и новим садржајима и секцијским
понудама у оквиру школских и ваншколских активности, током редовних школских дана, али и
викендима, у време летњег и зимског распуста... Стратегијом је, такође, након 25 година поново
успостављена Спортска Олимпијада школске омладине Војводине – СОШОВ, која је одржана у мају
2014. године. Кроз успостављање система школског спорта, брига о здрављу младих је стављена као
у први план, као и едукације на тему фер плеја и здравих стилова живота уопште.
Сматрамо да је неопходно даље развијање сарадње свих релевантних актера на овом пољу
како би се што боље одговорило на потребе нарочито маргинализованих група младих када је у
питању здравље, здравствено васпитање и ментална хигијена. Поред тога, неопходно је радити и на
развијању здравог окружења које подразумева заједницу без предрасуда и смањеног нивоа
дискриминације, како према младима из маргинализованих група, тако и у општој категорији
младих. Ово је могуће постићи коришћењем комуникационих канала, нових метода и методологија
које су пријемчиве младима, заједници али и професионалцима из ове области.
Са обзиром на то да је ПССО одувек постављао стандарде у раду са младим људима,
предложене активности су виђене као главна карика између здравственог система и самих младих.

4.3.2. Социјална политика према младима
Социјална политика према младима обухвата адекватно препознавање и реаговање у вези
са околностима и потенцијалним проблемима које имају млади.39 Социјална политика је као област
веома широка и подразумева бригу за младе, нарочито младе из маргинализованих група као што
су: млади са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, LGBTIQ, девојке, млади са психичким проблемима,
млади родитељи, млади на институционалном смештају, итд. Социјална политика према младима
подразумева оснаживање младих за самостално и одговорно проналажење решења које ће
допринети њиховој потпуној интеграцији у друштво.40
Европска унија је низом докумената41 дефинисала положај младих као изазов и ставила га у
фокус планова за наредни период. Према једној од комуникација Европске комисије,42 међу
кључним иницијативама ЕУ у области образовања и омладинских политика биће „обезбеђивање да
свака будућа иницијатива ЕУ која се тиче младих обухвати предлоге који ће имати за циљ, између
осталог, борбу против сиромаштва и социјалне искључености угрожених младих, путем
38

WHO, 2008
Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2005 - 2008, Покрајински
секретаријат за спорт и омладину АП Војводине
40
Национална стратегија за младе за период 2009-2014
41
Еуропска стратегија за младе –Улагање и оснаживање (2009) Еуродеск Хрватска, Агенција за мобилност и програме ЕУ,
програм „Млади на дјелу“
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Европска платформа за борбу против сиромаштва и социјалне искључености:европски оквир за социјалну и територијалну
кохезију. Обавештење Европске комисије Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и
Комитету региона (2010) Европска комисија, Брисел
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неформалног учења и партиципативних метода.“ У истом документу се истиче да је свака пета
млада особа у ЕУ незапослена и у ризику од сиромаштва, док је свака десета млада особа која је
запоослена и даље у ризику од сиромаштва. Поред тога, издвајају се екстремно социјално
искључене групе попут Рома, особа са инвалидитетом, миграната... У области социјалне заштите и
приступа основним услугама наводи се да „...упркос успеху система социјалне заштите да одговоре
на најхитније потребе након избијања кризе, значајан проценат људи са ниским примањима има
слаб приступ мрежама социјалне заштите“. Стога се акценат ставља на „већу ефикасност путем
консолидације услуга и њихове боље испоруке, уз мобилизацију већег броја актера и
инструмената.“ Као кључни изазови за јавне политике идентификовани су „превенција, која
представља најефикаснији и најодрживији начин борбе против сиромаштва и социјалне
искључености и рана интервенција, да би се избегло да људи који падну у сиромаштво остану
заробљени у све тежим и проблематичнијим социо-економским ситуацијама“43. Према Студији о
индикаторима омладинске политике у Републици Србији44, у оквиру области која се бави
социјалном инклузијом, Европска стратегија за младе поставља циљ „спречити друштвену
искљученост и сиромаштво младих људи и пренос таквих проблема између генерација. Такође,
треба јачати узајамну солидарност између друштва и младих. Потребно је промовисати једнаке
могућности за све и борити се против свих облика дискриминације“.
Област у Националној стратегији за младе која се бави социјалном политиком према
младима је дефинисана као „Животне шансе свих група младих и ризици од социјалне
искључености и неједнакости". За однос државе према младима посебно је важно да узме у обзир и
уважи разлике које постоје у шансама за развој и живот различитих група младих. У прегледу и
анализи стања неопходно је уважити неједнаке животне шансе рањивих група младих и могуће
ризике социјалне искључености и неједнакости оних који живе у посебно тешким условима или пак
у удаљеним и забаченим крајевима. У Републици Србији постоје и регионалне разлике које се
огледају у могућностима за образовање и запошљавање младих, као и у доступности културних и
спортских садржаја. Постоје различите раљиве групе младих.
Млади Роми који у популацији младих од 15-20 година чине 5,7% према подацима и
проценама Републичког завода за статистику, упадљиво су мање обухваћени на свим нивоима
школовања од њихових вршњака у општој популацији. Основну школу, од деце евидентиране у
ромским насељима, похађа 66,2% (наспрам 94,4% остале деце у Републици Србији), а велики број
рано напушта школовање (посебно девојчице); у средњу школу уписује се свега 14,1% младића
Рома (наспрам 82,4% осталих) и 5,9% девојака Ромкиња (наспрам 88,9% осталих). Међу онима који
накнадно (друга шанса) завршавају основну школу, такође је највише Рома (8,5% мушкараца и 8,6%
жена). Међу уписаним студентима је веома мали број Рома (школске 2006/2007 године износи око
0,06%).
У Републици Србији живи између 700.000 и 800.000 особа са инвалидитетом, од чега је
20,6% оних који су млађи од 24 године. Подаци из три одвојена истраживања говоре да највећи
број особа са инвалидитетом завршава школовање на нивоу средње школе (у укупном узорку особа
са инвалидитетом то износи 62,9%), док их је на високим школама и основним студијама знатно
мањи број (25,5%). Такође, значајан број младих из ове групе завршава школовање у специјалним
школама. У поменутим истраживањима је назначено да дискриминација према овој групи младих
још увек постоји, иако је сада мања. Посебно су осетљиве поједине групе младих девојака, односно
жена. Према подацима MICS5 истраживања45 (2014), на узрасту од 15 до 19 година стопа рађања код
адолесценткиња ромске националности је 152, а у општој популацији 22. Пре 15-те године је у брак
ступило 16.9 % Ромкиња, у односу на 0,8% девојака из опште популације. Младе Ромкиње су у
погледу образовања једна од најискљученијих група младих. Према истом истраживању, само 15%
Ромкиња завршава средњу школу, у односу на 93% девојака из опште популације, или 28% момака
ромске националности. Такође је важно истаћи да се у Републици Србији и кроз формални систем
школовања (где преовладава женска радна снага; ниво и начин уџбеничког представљања полних
улога) и друге образовне програме, још увек стереотипно приказују жене и мушкарце, те да је
потребна већа заступљеност садржаја о равноправности полова (родној равноправности).
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Стратешки оквир омладинске политике у Републици Србији - изазови и перспективе (2013), Београдска отворена школа,
Министарство омладине и спорта
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Србија – Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2014, Главни налази (2014), Републички завод за
статистику и УНИЦЕФ
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И млади родитељи, посебно младе самохране мајке, представљају ризичну и искључену
групу када је у питању процес образовања. Ова проблематика повезана је и са сиромаштвом и води
у нови круг сиромаштва (лоши услови за развој деце у следећој генерацији).
Закон о социјалној заштити усвојен 2011. године46 отвара шири простор за развој услуга на
локалном нивоу, у смислу плурализације пружалаца услуга, транспарентнијег оквира за
финансирање, инсистирања на партиципацији корисника итд. Међутим, остао је проблем
недовољних финансијских средстава за успостављање услуга које ће на примерен начин одговорити
на испитане потребе корисника, а међу њима и младих, посебно младих из различитих
маргинализованих група. Одрживост већ успостављених услуга је под знаком питања а
успостављање нових услуга или проширивање постојећих на већи број корисника или нове циљне
групе веома тешко. Према Анализи положаја младих у стратегијама Владе Републике Србије и
новијим социолошким истраживањима47 „...значајну структуралну препреку интеграцији младих
представљају слаби системски механизми.“ Конкретно, ова анализа указује на недовољну
повезаност секторских политика, као и недовољно доступне, ефикасне и ефектне програме подршке
младима у различитим областима. У области социјалне политике посебно се истиче потреба за
мерама подршке породицама са децом, као и мере подрше становању, запошљавању итд.
У овом поглављу је анализа стања постављена у две перспективе: положај посебно
маргинализованих група младих и идентификовани кључни проблеми младих.

4.3.3. Посебно маргинализоване групе младих
Млади из посебно маргинализованих група: млади са инвалидитетом
Иако у Србији, па ни у Војводини не постоји ниједна установа која располаже
свеобухватним базама података, процењује се да у Србији живи између 700 и 800 хиљада особа са
инвалидитетом, односно да 10 % популације чине особе са инвалидитетом. У многим стратегијама
које су усвојене, особе са инвалидитетом су наведене као једна од најмаргинализованијих група
становништва. Млади са инвалидитетом су у посебно тешком положају услед веома лошег социоекономског статуса. У најтежем положају су млади са инвалидитетом који живе у руралним
крајевима и они који припадају и другим рањивим категоријама становништва. Сиромаштво се
продубљује као последица потешкоћа при запошљавању, школовању, савладавању архитектонских
баријера, доступности информација итд. У домену здравља, један од највећих проблема су
недоступност здравствених служби и превентивних програма здравља.48
Млади из посебно маргинализованих група: Роми и Ромкиње
Према резултатима пописа становништва из 2011. године, у АП Војводини се 42.391
грађана изјаснило као припадници ромске националне мањине што је 1,25% укупног становништва.
У Сремским Карловцима овај број износи 17 становника. Но, према неким проценама, број
припадника ромске националне мањине је три до пет пута већи од броја утврђеног званичном
статистиком, јер многи живе у нерегистрованим насељима, нису пријављени и немају сталну
адресу, немају лична документа, изјашњавају се као припадници других националних група итд.
Млади ромске националности спадају у једну од најрањивијих група становништва у Војводини па
и у Сремским Карловцима. Поред тога што најчешће живе испод границе сиромаштва, велики
проблем представљају и следеће баријере: рано напуштање школе, језичке баријере, просторна,
културна и политичка дискриминација, социјална изолација и сегрегација. Припадници ромске
националности живе 12,4 година краће од опште популације и имају 4 пута већу стопу смртности
као последица хроничних болести. Пројектом којим су уведене здравствене медијаторке, направљен
је велики помак, али и даље постоји велики број особа ромске националности које нису у
могућности да користе здравствену заштиту.49
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Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011)
Стратешки оквир омладинске политике у Републици Србији-изазови и перспективе (2013). Београдска отворена школа,
Министарство омладине и спорта, доц др Душан Мојић, мр Слободан Мрђа
48
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
49
Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији; Остваривање и праћење стандарда квалитета здравствене
заштите Рома у србији - Анализа и препоруке (2013), Центар за права мањина, Београд; Сиромаштво, незапосленост и
социјална искљученост Програм Уједињених нација за развој
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Млади из посебно маргинализованих група: девојке
Младе жене у Војводини су у неповољнијем положају у односу на младе мушкaрце. Оне
имају неповољније услове при одабиру занимања, проналажењу посла и другим аспектима битним
за живот и развој младе особе. Теже се запошљавају и послови које обављају су мање плаћени. У
додатном ризику од сиромаштва су младе самохране мајке и жене које припадају и другим рањивим
категоријама (жене са инвалидитетом, Ромкиње...). Младе жене су у већој мери изложене и насиљу.
Разлика између полова је посебно уочљива у домену сексуалног насиља, и по многим
истраживањима свака осма девојка је била сексуално узнемиравана, док је у мушкој популацији
број случајева сексуалног узнемиравања и злостављања минималан. Здравље младих жена је
посебно угрожено недостатком образовања о репродуктивном здрављу и недовољним подстицањем
девојака на бављење спортом.50
Млади из посебно маргинализованих група: LGBTIQ
Иако не постоје прецизни подаци, процењује се да у Србији живи 240.000 особа које
припадају овој групи становништва. Велики број особа из ове популације спознаје своју сексуалну
оријентацију управо у периоду младости. Иако постоји законски оквир за поштовање основних
људских права LGBTIQ особа, дискриминација ове популације је веома изражена. Хомофобија,
трансфобија и систематско кршење права на слободу окупљања, говор мржње, отворени видови
насиља мотивисани нетрпељивошћу према овој популацији, а неретко и избацивање из куће и са
посла и даље су учестали облици дискриминације. Што се тиче здравственог стања у 2013. години,
ова популација је чинила 70% од укупног броја новооткривених случајева који имају ХИВ. LGBTIQ
популација је и под повећаним ризиком у односу нa ментално здравље, где један од већих проблема
предствља депресија и ризик од самоубиства. У односу на младе који припадају овој групи
неопходно је посебну пажњу усмерити на вршњачко насиље.51
Млади из посебно маргинализованих група: млади на институционалном смештају и млади који су
измештени из установа социјалне заштите52
Национална стратегија за младе наводи да је у Републици Србији у установама за децу и
младе без родитељског старања смештено 1450 деце и младих. Према проценама, близу 60%
корисника домова су адолесценти, од којих се сваки десети налази у завршној фази пред излазак из
дома и осамостаљивање. Нажалост, млади у домовима, за разлику од њихових вршњака из
природних породица, нису довољно оспособљени за самосталан живот. Недостатак основних
просоцијалних вештина, као и пасиван приступ у задовољавању личних потреба, већину чини
недовољно спремним за интеграцију у заједницу. Млади предуго остају у установама, излазе из њих
по стицању пунолетства, односно завршетка школовања, најчешће су без организоване подршке за
обезбеђивање адекватног смештаја и заснивања радног односа. Млади који су измештени из
установа социјалне заштите или из нефункционалних биолошких породица или су услед смрти
родитеља смештени у хранитељске породице, сигурно спадају у посебно рањиву групу младих,
често са ниским самопоштовањем, непрерађеним губицима, са недовољним препознавањем
сопствених снага и капацитета, подложнији лошим утицајима из потребе припадања групи.
Потребан је посебан програм оснаживања, ослањања на личне снаге, усмеравање на позитивне
видове подршке који би био намењен овој маргинализованој групи младих.

4.3.4. Кључни проблеми младих
Млади са проблемима у понашању и сукобу са законом
У систему социјалне заштите и званичним евиденцијама центара за социјални рад, у групи
која је названа „деца и омладина са поремећајима понашања“ обухваћена су како деца и омладина
50
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности; Стратегија у области
равноправности полова у Аутономној Покрајини Војводини
51
Извештај о имплементацији Препоруке CM/Rec (2010) 5 Комитета министара земљама чланицама о мерама за борбу
против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета у Србији; Скућимо заједницу, Анализа
стања и примери добре праксе психосоцијалне и здравствене подршке LGBTIQ популацији у Србији
52
Подаци добијени од Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију АП Војводине
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која су само једном починила прекршај или кривично дело, тако и она која се више пута јављају као
починиоци кривичних дела и прекршаја Карактеристике поремећаја понашања такође могу бити
симптоми за друга психијатријска стања. Поремећај понашања представља једну широку,
недовољно спецификовану категорију проблема који се као дијагноза даје малолетним лицима, јер
се ради о личности која је у процесу развоја или формирања, односно у развојном периоду
детињства и адолесценције. Укупан број евидентиране деце и омладине са поремећајем понашања у
2010. години у Војводини износи 8.187 лица, према подацима из ''Анализе извештаја о раду центара
за социјални рад у АП Војводини 2010'' Покрајинског завода за социјалну заштиту. Укупан број
евидентиране деце и омладине са поремећајем понашања у периоду 2008-2010 године према
наведеним подацима се повећава53. Према истом извору, од 2008, до 2010 године, број почињених
кривичних дела од стране деце и младих и изречених санкција (нема података издвојених за само за
популацију младих) повећава се за око 5% из године у годину. Према Стратегији за младе
Републике Србије 2008-2014, у Србији су млади од 14 до 27 година починиоци око 60% укупних
кривичних дела, а ако се та граница помери до 35 година, онда је то готово 80% укупно почињених
кривичних дела. На основу расположивих информација на нивоу АП Војводине, може се закључити
да је потребно у наредном периоду наставити подршку пројектима и програмима којим се
превенира и сузбија развој антисоцијалних образаца понашања деце и омладине као што су дневни
боравци, центри и клубови за младе.
Насиље у породици, родно засновано насиље и вршњачко насиље*
На основу различитих истраживања која су спроведена у Србији, свака четврта жена је
претрпела неки вид насиља. Према Истраживању вишеструких показатеља које је спровео
Републички завод за статистику у сарадњи са УНИЦЕФ-ом 2014. године, може се видети податак да
је проценат жена које мисле да муж/партнер има право да удари или истуче своју жену у општој
популацији 3,8%, док је код Ромкиња тај рпоценат 37,0%.
Најчешћи облици насиља међу младима су насиље у породици, родно засновано насиље и
вршњачко насиље, а истраживања говоре да је насиље међу младима у порасту. Насиље у породици
је насиље које је усмерено ка члановима одређене породице и увек представља злоупотребу моћи и
контролу. У Војводини, као и у већини заједница у свету, моћ и контролу најчешће имају мушкарци,
те услед тога су насиљу у породици најчешће изложени жене, деца, млади, болесни, особе са
инвалидитетом и други чланови/це породице који имају мање моћи.
Насиље у породици такође често помињемо у контексту родно заснованог насиља управо
зато што у највећој мери погађа управо жене. Дакле, када говоримо о насиљу у породици
неизоставно говоримо и о дискриминацији жена и угрожавању женских људских права. Родно
засновано насиље није искључиво везано за насиље у породици, оно се јавља и у заједници
(силовање, трговина женама, узнемиравање на раду...), у институцијама и државним органима (у
школама, домовима, затворима...) и у ситуацијама ратног конфликта (понижење, злостављање,
ропство...).
Специфичан облик насиља коме су пре свега подложни деца и млади јесте вршњачко
насиље које се најчешће одиграва у васпитним и образовним установама. У односу на раније
године, утврђено је да се, као резултат превентивних мера у школама, физичко и вербално насиље
донекле смањило, социјало насиље (искључивање, игнорисање...) не јењава, док је виртуелно
насиље у порасту. Сваки облик насиља несумњиво оставља последице по здравље младих. Поред
тога што насиље има директне последице по здравље (нпр. повреде), изложеност насиљу повећава
ризике по ментално здравље и касније практиковање ризичних понашања (депресија, покушаји
самоубиства, психосоматске сметње, коришћење психоактивних супстанци...). У посебном ризику
су млади који припадају рањивим категоријама становништва, јер услед дискриминације и других
отежавајућих фактора теже користе постојеће механизме заштите.54
53

Информација о потреби додатних облика подршке деци и омладини са поремећајем понашања која се налазе у систему
социјалне заштите на територији Аутономне Покрајине Војводине (2010), Покрајински секретаријат за здравство, социјалну
политику и демографију
* У делу текста "Социјална политика према младима" проблеми насиља третирају се из аспекта ове области. У одељку
"Безбедност младих" неки од проблема које обрађујемо овде, сагледавају се у контексту безбедности.
54
Одлука о програму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у Аутономној Покрајини Војводини
за период од 2014. до 2020. године; (2014) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АП
Војводине; Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима;
Насиље у партнерским односима и здравље (2005) Аутономни Женски Центар
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Злостављање и занемаривање
Злостављање и занемаривање које је постало социјално видљивије, представља велики
друштвени проблем који погађа како младе у породицама, тако и младе у установама за децу
лишену родитељског старања, ромску популацију, избегла и расељена лица и остале категорије
посебно осетљивих, маргинализованих и социјално угрожених. Обједињени подаци о учесталости
злостављања не постоје ни на нивоу државе нити на нивоу појединих сектора. Свака институција
независно од области (здравство, социјални рад, полиција, судство) која се бави збрињавањем
жртава злостављања има своје податке. Велики број удружења бави се овом проблематиком, али ни
они немају јединствену базу података. Поред тога проблем је у неуједначености едукације и
доктринарних ставова у овој области.
Млади су злостављани најчешће унутар породице, али и у школи, на јавним местима, у
друштву вршњака и у институцијама у које се смештају особе са инвалидитетом или млади у сукобу
са законом. Влада Републике Србије усвојила је 2005. године Општи протокол за заштиту деце од
злостављања и занемаривања, који је обавезао све система да усвоје посебне протоколе о поступању
у ситуацијама злостављања и насиља. Ови протоколи штите и популацију младих до 18 или преко
18 година, уколико су под старатељством. На локалном нивоу ради се на подизању међусекторске
сарадње на виши ниво како би се координираним акцијама проблем што боље превенирао, међутим
озбиљни резултати и даље изостају.
Трговина људима
Трговина људима представља продају и куповину особе, њену експлоатацију кроз употребу
силе, претње, преваре или на други начин са циљем остварења зараде. Под трговину људима
потпада сексуална експлоатација, принудни рад, принудно просјачење, илегално усвајање,
принудни бракови, трговина органима и други облици. Иако не постоји стереотипни профил жртве,
чешће су то особе из маргинализованих друштвених група и особе слабијег социо-економског
положаја. Услед тога, млади који су у ризику од сиромаштва су под повећаним ризиком од уласка у
ланац трговине. Такође је установљено да преовлађује унутрашња трговина, с обзиром да су жртве
трговине у Србији најчешће управо из Србије.
Као примери добре праксе рада са младима на проблему трговине људима, показале су се
превентивне активности које за циљ имају да младе људе информишу о проблему трговине људима,
да им се скрене пажња на све опасности које овај проблем носи, али и да им се укаже на могућности
превенције и начине заштите који им стоје на располагању.55
Укључивање свих младих, нарочито младих из рањивих група у ширу друштвену
заједницу је жељено стање коме тежимо. Ово се може остварити кроз оснаживање младих,
промовисање и развијање услуга за младе, сензибилизација професионалаца који се баве младима и
развој међусекторске сарадње. Потреба да се успоставе и/или унапређују одрживе и доступне услуге
за младе из различитих рањивих група је веома изражена и на њу нам указују подаци из анализе
тренутног стања о положају ових група. Међусекторска сарадња подразумева укључивање свих
сектора (јавног, приватног и невладиног) у креирање и реализацију различитих услуга за
побољшање положаја и здравља младих. Потребно је развијати разноврсне и одрживе механизме
сарадње ових сектора који ће довести до веће ефикасности услуга и давати боље резултате.
Интерсекторска сарадња институција и омладинских организација ће допринети бољој анализи
потреба младих, а самим тим и адекватнијем одговору на њихове потребе.
Када говоримо о потребама младих из рањивих група, важно је да увидимо све њихове
потребе које се не односе само на потребе за образовањем, запошљавањем и здрављем, већ и за
конзумирање културних садржаја, учешће у спортским и рекреативним активностима, путовањима,
и др. Доступност поменутих садржаја и услуга је као хоризонтална тема интегрисана у све садржаје
овог акционог плана.
Заједница без предрасуда и смањена дискриминација према младима из рањивих група је
такође приоритет. Важно је наставити, још снажније и на иновативан начин радити на едукацији
младих из опште популације на смањивању предрасуда према младима из рањивих група и борити
се против дискриминације. Потребни су нам професионалци који у различитим системима раде са
младима, а који су у довољној мери осетљиви и упознати са специфичностима младих који долазе
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из рањивих група. Поред тога веома је важан и систем који је усмерен на младе, а самим тим и њима
више доступан. Зато су потребни савременији начини комуникације са младима и садржаји који ће у
први план као носиоце ставити саме младе жене и мушкарце.

4.4. Култура и информисање младих
4.4.1. Култура
Према истакнутом теоретичару студија културе Рејмонду Вилијамсу, култура је један од
три појма у енглеском језику које је најтеже дефинисати. И заиста, у литератури се среће толико
велики број дефиниција да није тешко изгубити се у њима.56 На UNESCO конференцији посвећеној
културној политици а одржаној 1982. године објављено је да: култура даје човеку способност да
размишља о себи. Кроз културу се човек изражава, постаје свестан себе, препознаје своје
недостатке, испитује своја достигнућа, неуморно тражи нова значења и ствара дела којима
превазилази своја ограничења (UNESCO 1982 п. 190, Левис и Милер, 2003:2)57. Културу можемо
дефинисати у веома широком контексту, и она постоји у облицима који су многострани и стално се
мењају зависно од места, укуса и раздобља. Култура је део прошлог, садашњег и будућег личног и
колективног наслеђа, којем свако наредно покољење даје свој допринос. На одређени начин, она је
одраз сваког друштва. За нас је важно да, када културу посматрамо у контексту младих људи,
приметимо да млади кроз своју културну праксу и своју способност за иницијативу, истраживање и
иновацију изграђују и играју улогу у свим културним развојима58.
Култура је препозната као важан део инструмената и програма политике Европске уније.
Лисабонски уговор, који је ступио на снагу 2009. године, обавезује ЕУ да у свим активностима
узима у обзир културу како би се поспешило поштовање међу културама и промовисала
разноликост. У ЕУ Стратегији за младе 2010-2018, други општи циљ је охрабривање младих људи
да активно учествују у друштву, што се свакако односи и на културну и друштвену партиципацију
младих. У оквиру популације ЕУ једна трећина младих је изјавила да се бави културним
активностима у слободно време, било да иду на плес, певање, баве се фотографијом и сл. Такође,
уживају у различитим културним догађајима међу којима су најзаступљенији одласци у биоскоп и
на концерте, али су активни и у невладиним организацијама, те је свака четврта млада особа у ЕУ
током 2011. године била укључена у волонтерске активности.59 Овим подацима у прилог говори и
чињеница да је једно од главних подручја деловања ЕУ Стратегије 2010-2018 и област Креативност
и култура, кроз коју настоји да оствари низ циљева. Комисија остваривање ових циљева спроводи и
кроз програм Креативна Европа, као и програм Еразмус плус.60
У Републици Србији је 2009. године усвојен Закон о култури61. У Националној стратегији
за младе 2009-2014, међу приоритетним областима постоји област која се односи на слободно време
младих у којој се спомиње доста проблема у области културе. Међутим, културна производња и
потрошња као засебна област не постоји. Као основ за прецизније дефинисање активности из ове
области представља проблем то што не постоји национална стратегија развоја културе која је
предвиђена кровним Законом о култури из 2009. године, а која је и даље у процесу израде.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину показао је јасно опредељење и одлучност
када је култура и креативност младих у питању да започне процес развоја мера које би довеле до
бољег положаја младих у овој области. Стога се она нашла и у АППМ у АП Војводине за период
2011-2014, али је као и током претходног Акционог плана (2005-2008) била спојена са слободним
временом младих. Током имплементације АППМ за период 2011-2014 реализовано је укупно 47
пројекта. Остварени циљеви су се углавном односили на подршку програмима и пројектима младих
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и за младе у области савременог уметничког стваралаштва, у области културних делатности
аматерског културног и уметничког стваралаштва, мултикултуралним и интеркултуралним
програмима и оснаживању омладинских клубова (школских омладинских клубова), а само током
2013. године било је реализованих пројеката који су се бавили младима из маргинализованих група.
Потреба за културном партиципацијом и стваралаштвом једни су од приоритета и на
локалним нивоима, где скоро сваки град/општина у АП Војводини има локални акциони план за
младе. Неке локалне самоуправе имају и своју Стратегију културног развоја за период 2010-2015.
Културна потрошња је саставни део слободног времена младих, а последња истраживања
показују да млади у Србији62 и АП Војводини не посећују баш често догађаје из области културе.
Укупно посматрано, 83,5% младих ретко или никада не посећује музеје, 75,4% никада или ретко
посећује галерије, 72,5% ретко или никада не посећује културно-историјске споменике и
археолошка налазишта. Такође, 69% младих ретко или никада не посећује позоришне представе, а
69,2% књижевне вечери, док 67% никада или ретко одлази у биоскоп. Млади су
најзаинтересованији за одлазак у клубове (62,9%). Група младих која одлази у културне институције
и посећује културне програме чини 10% (статистичка процена) ове популације, а 3% до 5% од њих
партиципира у јавном кул. животу барем једном месечно, док 12,7% младих чини групу повремених
посетилаца. (Мрђа, 2011).63 Млади који ретко посећују институције културе и културне догађаје
најчешће то чине због недостатка слободног времена (39,3%), недостатка интересовања (17,0%),
недостатка новца (16,4%), звог неодговарајуће понуде (14,2%). (Мрђа 2011; Мрђа 2011;
истраживање обухвата и универзитете у Војводини)64.
Културно стваралаштво младих је значајно за свако друштво јер на тај начин умногоме
може да допринесе културном развоју средине и шире друштвене заједнице. Подаци су показали да
се 13,4% младих повремено бави неком формом књижевног стваралаштва, око 8,5% неком од
визуелних уметности, 7,8% неком формом музичких активности.65
Општи профил културне потрошње и културне продукције младих у Републици Србији и
АП Војводини је поприлично јасно издиференциран, а главни извори диференцијације су социоекономски статус, односно материјалне могућности родитеља, место порекла и становања. Што се
средстава за задовољавање потреба из области културе тиче, 65,9% младих може месечно да издвоји
мање од 2.000 динара за задовољење културних потреба, тако да можемо констатовати да је
стандард популације младих у Србији једна од важних ставки које утичу на квалитет и обим
културног живота ове популације.66 Овај податак можемо исто тако да применимо и на младе у
Војводини с обзиром да подаци из Локалних акционих планова и одређених истраживања (попут
истраживања спроведеног у Панчеву67) говоре о томе да је новац један од значајно битних разлога
зашто млади не посећују културне догађаје. Такође, у унутрашњости је далеко мања културна
понуда него у већим градовима68. Исто тако, велики утицај на стварање вредносног система и
развијање културних потреба има образовање.
Култура је веома уско повезана са напретком и прогресом у друштву, једним од централних
појмова науке о друштву и политици. Културни активизам у свом опусу садржи учешће друштвене
групе или појединца у стварању културних вредности. Како би млади учествовали у стварању
културних добара, потребно је информисати их о значају њиховог ангажмана и тиме повећати
њихову мотивацију за укључивање у културне активности. Неопходна је координација и сарадња
свих структура различитих институција, као и њихово прилагођавање новим начинима рада и
комуникације, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу. Вишеструки значај
овакве сарадње огледа се и у чињеници да млади и омладинска удружења уносе иновације и у рад
самих установа културе и других институција, које могу користити младалачку енергију и
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креативност и иновирати своје програме и начине организације. Постоји потреба за израдом
стратегије социо-културне анимације као засебног дела стратегија за младе на свим нивоима (или
као део акционог плана), што би допринело већем ангажовању младих у процесима културне
производње и потрошње.

4.4.2. Информисање младих
Информисаност младих се описује као могућност приступа потпуним, објективним,
разумљивим и поузданим информацијама о свим питањима и потребама које млади изразе. Неко ко
је млада особа не може користити одређену услугу или учествовати у некој активности, ако не зна
да она постоји, не може да користи своја права и одговорности као грађанин/ка или корисник, као
запослена или незапослена особа ако није адекватно информисана. Квалитетно информисање је
основни предуслов за лични и друштвени развој младих, за развијање њихових пуних потенцијала
као појединаца/ки и активних грађана/ки, и предуслов за побољшање општег квалитета живота
младих људи. Квалитетно информисање се заснива на потреби младих да буду информисани и
прилагођавању средства информисања захтевима ове популације.69
Европска унија је кроз своја документа подржала важност информисања младих особа. Оно
је своје место нашло у Универзалној декларацији људских права, у Конвенцији о правима детета,
Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода. Постало је индикативно да
ефективног учешћа младих нема уколико они нису информисани о могућностима које су им
доступне, на локалном, регионалном, националном, европском и светском нивоу.
Информисање младих се према Европској агенцији за информисање и саветовање младих70
може поделити на опште и специфично. „Опште“ информисање младих покрива све теме које
интересују младе људе, и може да укључи спектар активности: информисање, саветовање, подршку,
обуку и тренинге, умрежавање и упућивање на специјализоване сервисе. Са друге стране,
специфично информисање односи се на информисање младих у специфичној области деловања.
Теме које овакав вид информисања често укључује су: каријерно и правно саветовање, информације
о студијама и стипендијама, пословима и обукама, здрављу итд. Ове активности могу пружати
информативни центри за младе или информативни сервиси за младе у оквиру организација или
Канцеларија за младе, електронски или путем других канала информисања.
Савет Европе информисаност види као кључ за партиципацију младих и изградњу
демократског друштва.71 Неопходно је да млади буду информисани да би се активно укључили у
друштво и начинили га бољим местом за себе и друге. Велику важност информисање има и у
области запошљавања, где омладински информативни центри нуде релевантне информација за
тражиоце посла о тренутном кретању пословних понуда и могућностима. Партиципација младих и
запошљавање су препознати у Стратегији за младе Европске уније72, а информисање је пут до
њиховог остварења. Комитет Министара73 је такође резимирао да се остварење демократије и
основних слобода и људских права заснива на комплетним, објективним, поузданим и разумљивим
информацијама. Млади људи их користе да би могли да учествују у друштву, остварујући активну
партиципацију. ERYICA – Европска Агенција за информисање и саветовање је значајна за
прeпознавање нових токова у информисању младих, мапирању проблема и развоју стратегија које се
тичу ове области. Агенција је истакла значај формирање инфо центара, значај информисања путем
интернета, али и информисања “лицем у лице” које представља могућност и за обављање
саветодавне улоге.
Закон о младима препознаје значај информисања и потребу да се млади информишу и
издају публикације (Чл. 20). Информисање младих је једна од области која је била део Нациoналне
стратегијом за младе за период од 2009-201474. Стратешки циљ НСМ гласи „Благовремено и
свеобухватно информисање младих је битан предуслов за успешно остварење циљева Стратегије.“
На основу законских аката у Србији, можемо закључити да информисање представља темељ
неопходан за остварење свих других стратешких циљева.
Национална стратегија за младе у оквиру наведног стратешког циља подржава изградњу
система информисања младих на свим нивоима и у свим областима. Издваја се важност
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информисања младих о могућностима и перспективама у локалној средини, као и доступност
информација. Са друге стране истакнута је потреба да се ради са младима у циљу повећања њихове
информатичке писмености. Посебне теме у којима би информисање требало унапредити су повезане
са запошљавањем (информисање младих о избору занимања, могућностима запошљавања и
перспективама на тржишту рада) и одрживог развоја (градити глобалне електронске мреже међу
омладинским организацијама које промовишу одрживи развој). НСМ наводи да медије, а најчешће
телевизују и новине, прати велики број младих. Ипак, они веома ретко пажњу посвећују
информативним и политичким програмима, а више од половине њих уопште не прати вести.
Поставља се питање колико су садржаји у медијском простору погодни и прилагођени младима.
Национална стратегија указује на значај креирања и обогаћивања садржаја медијских кућа који
имају образовни карактер, а примерени су овој друштвеној групи. Иако медији представљају
значајан фактор у развоју младих и целокупног друштва, приметно је да је недовољна пажња
посвећена медијском описмењавању ове групе.
Млади у области информисања имају двоструку улогу. Они су примаоци информација,
циљна група којој се медији, организације, државе обраћају. Са друге стране једнако значајна, али
мање препозната, је њихова улога аутора, креатора, односно преносиоца информација.
Информисаност младих је била заступљена у ранијим Акционим плановима политике за младе у АП
Војводини у области Мобилност и информисање младих. Циљеви су били усмерени ка
обезбеђивању правовременог и квалитетног информисање младих о локалним, регионалним и
Европским, као и у областима: студије, запослење, каријера и професионални тренинзи, али и
практична питања из свакодневног живота. Kao значајно је издвојено и учешће младих у креирању
јавних програмских садржаја од значаја за младе и информатичка писменост.
Развој нових технологија је са собом донео информације које су доступније младима.
Истраживање "Млади и нови медији у Србији"75 је показало да млади као главни извор информација
користе интернет, затим телевизију, а на последњем месту су дневне новине. Већ тада је уочен
пораст коришћења смарт телефона у приступу информацијама које је тада користило нешто више од
четвртине популације. Претпоставка је да се овај број убрзано повећава чинећи информације
доступнијим. Од друштвених мрежа међу младима је најпопуларнији Facebook, а прати га употреба
Тwitter – a.
Број и присутност информација може да наведе на погрешан закључак да су млади више и
квалитетније информисани, ипак ово најчешће није случај. Наиме развој канала информисања, осим
бенефита са собом носи и изазове. Колико год апсурдно звучало, без обзира на повећан број врста,
канала и начина информисања (пре свега, мисли се на електронско информисање), у пракси се
показало да млади и даље не располажу са довољним бројем информација, које битно могу да им
отворе и олакшају нове могућности и погодности. Дакле, остаје проблем приближавања и
упознавања младих са информацијама тј. приближавања коришћења информативних канала и
информација.
Европска Агенција за информисање и саветовање је препознала неколико значајних
проблема у савременом информисању младих на нивоу Европе, а који се очитавају и на подручју
Војводине. Показало се да млади не могу увек да се носе са великим бројем информација, односно
знатан број информација до којих долазе чини да теже препознају релевантну и за њих значајну
информацију или извор од ког долази. Различити канали информисања и могућност да сви
пласирамо информацију чини да се младе особе често суочавају са контрадикторним и
променљивим садржајима. Ово спречава младе да донесу на објективним подацима засноване
одлуке или квалитетно задовоље своје потребе. Други део уочених проблема се односи на саме
младе. Европска Агенција за информисање и саветовање настоји да ради на освешћивању младих за
улогу аутора информација и преносиоца, али и ризика коришћења нових технологија, посебно у
циљу заштите података.
Поред савремених технологија, битно је улагати и у информисање „лицем у лице“. Овај
канал комуникације је чак значајнији него раније, јер је социјална инклузија младих продужена и
комплекснија. Ово се посебно одражава на информисање о осетљивим питањима, као што је
здравље и информисање рањивих група којима је потребно прилагодити информације.
Током реализације Акционог плана за политике за младе у претходном периоду, подржани
су између осталог и web портали чија је улога била управо информисање младих о општим, али и
специфичним питањима. Ови портали су уређивани од стране младих који су желели да садржаје од
важности пренесу другима. Такође, образовани су инфо пултови који су најчешће пратили неке
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специфичне проблеме или информацијске садржаје – волонтеризма, мобилности, локалних
манифестација и слично. Информације су од младих биле усмерене ка младима.
АП Војводина је подржала информисање на покрајинском нивоу и путем портала
omladina.infо, који обухвата информације обезбеђене од државне администрације и од значаја за
младе и привредне субјекте. На овом порталу се налазе базе података, истраживања и документи
који садрже релевантне податке о актерима омладинске политике у Војводини. На овај начин се
олакшава проток информација између формалних институција, удружења и младих и за младе.
Једна од база података која се налази на овом порталу, односи на удружења младих и за младе, а
важна је јер подразумева напредну претрагу по свим критеријумима, што битно олакшава њихову
евентуалну сарадњу. ПССО је такође подржао оснивање и рад Војвођанског омладинског центра
(ВОЦ), чије је формирање било предвиђено НСМ и АППМ у АП Војводини. Од 2011. године ВОЦ
представља простор намењен удружењима млади и за младе, ради спровођења едукација, семинара
за младе из области информисања, здравља, запошљавања, екологије, образовања и свих других
области битних за младе.
У великом броју Канцеларија за младе, формиран је Каријерни инфо кутак. На овај начин
одговара се на специфичну потребу младих да буду информисани о запошљавању, које се најчешће
наводи као област за коју млади не добијају довољно информација. У Новом Саду је основан
Омладински инфо центар – Инфополис.76 Поред пружања информација кроз друштвене мреже, он
даје младима могућност да лично дођу у простор и добију садржаје који ће им омогућити да остваре
своје потребе или донесу битне животне одлуке. Успешном се показала сарадња локалних и
регионалних медија.77 На локалу млади су информисани путем медија у емисијама које су сами
креирали, а које су најчшће биле присутне на радиу. Међутим, упитан је број младих до којих ови
садржаји долазе. Једини могући проблем јесте немогућност увида у број младих који ове програме
прате преко локалних медија. Млади најбоље знају који садржаји их занимају, стога је потребно
подржати пројекте који имају за циљ укључивање младих у креирање, вођење и уређивање
информативних, забавних рубрика и емисија у медијима. На Форуму младих Војводине се такође
разговарало о значају информисања,78 а издвојен је значај прилагођавања медијског програма
потребама и интересовањима младих, те је предложено да у наредном периоду буду подржани
програми који имају едукативну компоненту, промовишу културу и уметност и интеркултуралност.
Потребно је више пажње посветити едукацији запослених у средствима информисања о
аспектима омладинског информативног рада и поштовању свих принципа омладинског
информативног рада из Европске повеље за информисање младих.79 Постојеће омладинске
организације и даље свој рад, због ограничених капацитета, усмеравају само на мали број младих
људи, док се остали информишу путем електронских медија који нису специјализовани за
омладински информативни рад.
Информисаност је од пресудног значаја за активизам и партиципацију младих. Ипак, овај
део информисања је недовољно заступљен у АП Војводини. Млади су недовољно информисани о
својим правима, могућностима, правним оквирима, дужностима, као и раду органа намењених
младима, омладинских организација, ученичких и студентских парламената. Често институције
своје информације нуде на језику и каналима комуникације који су неприлагођени младима.
Савремене технологије су омогућиле да информације буду доступне великом броју младих,
као и да млади буду креатори информација. Међутим, приметан је јаз између капацитета и знања
младих о значају, принципима и путевима информисања и броја садржаја који расте из дана у дан. У
току претходних година направљен је помак који се тиче информисања младих из области
запослења, студирања и мобилности употребом veb платформи, друштвених мрежа, али и
информисањем уживо. Ипак информације се свакодневно мењају и развијају, те овај процес никад
није завршен. Са друге стране мали број младих је информисан о својим правима, могућностима,
видовима партиципације и активном укључивању у друштво. Такође, информације за младе од
стране институција често нису прилагођене младима. Приметан је недостатак едукативних
материјала на српском језику који се тичу квалитетног информисања младих. Сарадња младих и
локалних медија се показала успешном, те је потребно радити на одрживости и промоцији ових
програма.
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Циљеви за период 2015 – 2018 за област Информисање младих
Општи циљ:
Обезбеђено благовремено и квалитетно информисање младих.
Специфични циљеви:
1. Подстицати квалитетне видове информисања младих
2. Подстицати младе за креирање и пласирање информација

4.5 Активизам и слободно време младих
4.5.1. Активизам младих
Партиципација дефинише различите облике учешћа грађана у заједници и чини основу
демократског друштва. Активизам младих представља све улоге које млади остварују у друштву, а
којима утичу на заједницу, залажу се за једнака права и могућности, развијају своје потенцијале.
Активизам младих је формално дефинисан и обезбеђен кроз законске акте, а суштински оствариван
кроз појединачне и групне иницијативе младих на локалном, регионалном и државном нивоу.
Активни млади су равноправни учесници у свим областима друштвеног живота, који са правима и
могућностима преузимају и одговорност за будућност заједнице.80 Што се животна доб младих
подиже, веће су могућности њихове партиципације и укључивања у различите активности које су од
значаја за њихов положај и друштвену заједницу.
Стратегија за младе Европске уније истиче да интеграција младих води личном испуњењу,
социјалној кохезији и активном грађанству. Управо партиципација, односно активизам младих
представља једну од осам најважнијих области Стратегије за младе Европске уније, према
резолуцији Савета ЕУ81.
Омладинска политика Савета ЕУ се заснива на обезбебеђивању једнаких могућности за
развој знања, вештина и компетиција младих за њихово активно учешће у свим аспектима друштва.
Савет ЕУ је у оквиру Декларације82 дефинисао приоритете омладинских политика. Они обухватају
промоцију активног учешћа младих у демократским процесима и структурама и подржавање
једнаких могућности за учешће свих младих људи у свим аспектима њиховог свакодневног живота.
Начело активног учешћа младих представља једно од шест начела Закона о младима83 и
упућује да „сви, а посебно субјекти омладинске политике, обезбеђују подстицајно окружење и дају
активну подршку у реализацији омладинских активности младих, предузимању иницијативе и
њиховом смисленом укључивању у процесе доношења и спровођења одлука које доприносе личном
и друштвеном развоју, а на основу пуне обавештености младих.“ (Чл. 8). Развој активизма и
залагање за учешће младих у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу
потреба младих и у партнерству са младима, представља циљ Националне стратегије за младе. Овај
документ препознаје значај и недостатак мотивисаности и образованости младих за активно учешће
у друштву. Такође, истиче потребу за унапређивањем квалитета и равномерне распрострањености
програма који доприносе активнијем учешћу младих у друштву, као и промовисање важности
сарадње омладинских организација, умрежавања и успостављања поверења. Ова потреба
препозната је и у Сремским Карловцима, са обзиром на то да је ниво умрежености локалних актера
низак и да на томе треба радити и створитзи одржив систем комуникације.
Активизам младих је био препознат и заступљен Акционим плановима политике за младе у
Аутономној Покрајини Војводини (2005-2008 и 2011-2014) и подржан кроз дефинисане циљеве у
оквиру области „Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва,
волонтеризам“. У АП Војводини је такође, кроз различите форме подржано учешће младих, а то су:
Савет за младе у АПВ, Форум младих, Канцеларије за младе, ученички и студентски парламенти,
удружења за младе и удружења младих. Свака од набројаних форми пружа могућности, али указује
и на велике изазове са којима се млади суочавају.
Савет за младе у општини Сремски Карловци постоји и први пут је формиран 23. 12 2008.
Године. Савети за младе су предвиђени Законом о младима а њихова основна функција је
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подстицање и усклађивање активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске
политике, као и предлагање мере за њихово унапређење. Савет за младе АПВ основан je 2012.
године. Чланови овог тела су они који директно могу да утичу на доношење одлука (потпредседник
Покрајинске Владе, заменици и помоћници ресорних секретаријата), представници младих (Кровна
организација младих) и локалних Савета за младе по ротационом принципу, како би била
заступљена Бачка, Банат и Срем. Општина Сремски Карловци, има свог представника у овом телу,
координатора локалне Канцеларије за младе. Овакво чланство је предвиђено да би Савет заиста
имао ингеренцију да непосредно утиче на инкорпорирање омладинске политике у јавне политике.
Тело чије је формирање иницирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину, а у циљу
обезбеђивања активног учешћа младих у планирању и спровођењу омладинске политике, је и
Форум младих АПВ. Форум је широка платформа активног учешћа младих у планирању и
спровођењу политике за младе. У његовом раду учествују представници различитих структура и
сектора релевантних за живот младих – удружења, синдиката, предузетника и предузећа, медија,
образовних, научних, културних, здравствених и институција социјалне заштите, подмладака
политичких партија итд. – на покрајинском и локалном нивоу. Форум је обезбедио простор за
размену искустава и међусекторску сарадњу у областима омладинске политике; указивање на
потребе и потенцијале младих и упућивање препорука покрајинским органима (Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину и другим покрајинским Секретаријатима) и телима (Савету за
младе Војводине, Комисији за реализацију Акционог плана политике за младе АПВ), као и
Саветима за младе на локалном нивоу.
Канцеларија за младе општине Сремски Карловци је орган локалне самоуправе коју она и
образује, а задужено је за креирање и спровођење омладинске политике на локалном нивоу.
Канцеларија за младе иницира и успоставља сарадњу са релевантним партнерима, подстиче
активизам младих, пружа подршку иницијативама младих и удружењима за младе.84 Према
последњим подацима ПССО из 2013. године на територији Војводине постоје 33 канцеларије за
младе85, с тим што овај податак данас треба узети са резервом. Наиме, број Канцеларија на
локалном нивоу, квалитет рада и функционисање прилично је флуктурно, јер њихово финансирање
још увек није дефинисано у свим локалним самоуправама. Велик број Канцеларија за младе
посвећено обавља своју улогу пружајући подршку младима у оквиру својих локалних средина. Са
друге стране, врло су учестале промене координатора Канцеларија за младе, што утиче како на
континуитет, тако и на квалитет рада Канцеларија за младе. На локалном нивоу, у Војводини је
основано 18 Савета за младе. Оно што је наведено као проблем код функционисања и праћења рада
Канцеларија за младе, може да се примени и код локалних Савета. Дакле, честе промене састава,
односно чланова Савета које су углавном везане за изборе, њихова недовољна мотивисаност, али и
(не)знање о томе шта је функција Савета и која је њихова улога. Стога је значајна улога Савета
занемарена, а њихов рад није довољно видљив и транспарентан.
Ученички парламент такође постоји у Сремским Карловцима у оквиру Карловачке
гимназије. Што се тиче Републике Србије и АП Војводине, они се налазе у оквиру образовних
институција и омогућавају ученицима да се удружују, заступају интересе свих ученика у школи и
учествују у доношењу одлука које се њих непосредни тичу.86 У Србији и Војводини су у највећем
броју основани углавном током школске 2003/2004. године. Закон о основама система образовања и
васпитања је обавезао образовне установе да обезбеде услове и оснивају ученичке парламенте.
Према резултатима истраживања које је спровео Покрајински секретаријат за спорт и омладину
2011. године,87 активности ученичког парламента углавном се своде на хуманитарне активности и
стандардне састанке. Већина ученика није упозната са радом парламента, а готово половина
ученика није задовољна радом школског парламента. Млади би желели да се парламент у већој
мери бави проблемима који су важни за њихову школу, као и оним које имају сами ученици, а мање
програмским садржајима. По мишљењу испитаних ученика/ца незаинтересован професорски
колектив доприноси пасивности младих. Успостављање Студентског парламента је једна од
основних претпоставки за активно учешће студената у раду високошколских установа и њихово
третирање као равноправног партнера заједно са државом и професорима. Закон о високом
образовању88 предвиђа да је Студентски парламент један од органа високошколске установе и
високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте. Постојање и непосредно
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бирање чланова Студентског парламента доприноси активном учешћу младих на овом пољу. Ипак,
активности парламента су усмерене ка организовању различитих ваннаставних активности и
дружења. Проблеми Студентских парламената веома су слични онима са којим се суочавају
парламенти ученика. Нису освешћени о свом значају, нити их друге значајне студентске
организације укључују у свој рад. Чланови, професорски колектив и студенти не виде студентски
парламент као представничко тело који се залаже за права и унапређење статуса студената.
Подмладак политичких странака постоји у оквиру свих парламентарних странака и они су
видљиви током различитих промотивних акција матичних странака. Ипак, најчешће нису покретачи
активности - самосталних акција које би биле усмерене од младих ка младима, не користе
могућност да својим ангажовањем утичу на положај вршњака и унесу проблеме, са којима се млади
суочавају, у програм својих странака. У већој мери представљају још један вид ширења страначких
ставова, без прилагођавања циљној групи. Велики проблем представља само виђење политичког
ангажмана међу младима, поготово средњошколцима, којима је овај начин активирања најчешће
стран и осећају отклон.89 Уколико желимо већи ангажман младих у политичким процесима
потребно је приказати политику као средство остваривања промена усмерених ка добробити
целокупног друштва. Приметно је, а и сасвим логично, да се са старошћу повећава интерес младих
за учешће у политичким процесима.90
ЗОМ је уредио оснивање и правни положај удружења, тачније поделио их је на удружења
младих, удружења за младе и неформална удружења (Чл. 13). „Удружење младих је удружење које
је уписано у регистар и делује у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај
удружења, а чије чланство чини најмање две трећине младих и чији су циљеви или област
остваривања циљева усмерени на младе, у складу са овим законом. Удружење за младе је свако
друго удружење које је уписано у регистар и делује у складу са законом којим се уређује оснивање и
правни положај удружења, а чији су циљеви или област остваривања циљева, поред осталог,
усмерени и на младе, у складу са овим законом. Млади могу да се удружују и у неформална
удружења чији су циљеви или област остваривања циљева усмерени на младе, у складу са овим
законом, а која делују у складу са законом којим се уређује оснивање и правни положај удружења.“
Током реализације претходних Акционих планова, како у Војводини тако и у Сремским
Карловцима, подржани су пројекти ради подизања капацитета удружења и индивидуа, кроз
оснаживање младих за писање пројеката и управљања пројектим циклусом. У наредном периоду је
потребно и даље развијати капацитете омладинских удружења за рад на питањима значајим за
младе и са младима. Заједнички именилац свих активности спроведених до сад на нивоу целокупне
Војводине, усвојен током протеклих година је недостатак простора за рад са младима91. Закон за
младе предвиђа да у остваривању омладинске политике поред удружења и неформланих група
учествују и савези. Кровна организација младих Србије (КОМС) је савез удружења који је усмерен
на унапређење положаја младих у друштву и подизање свести јавности на локалном и националном
нивоу о позицији младих у земљи и успостављању институционалног тела за бригу о младима.92
Према ЗОМ омладински рад представља „онај део омладинских активности које се
организују са младима и за младе, заснивају на неформалном образовању, одвијају у оквиру
слободног времена младих и предузимају ради унапређивања услова за лични и друштвени развој
младих у складу с њиховим потребама и могућностима и уз њихово добровољно учешће“ (Чл. 3,
тачка 4). Омладински рад је подржан кроз рад Националне асоцијације практичара/ки омладинског
рада (НАПОР) који ради на едукацији, стандардизацији и подржавању омладинског рада у
заједници, тј. усвојени су стандарди у области принципа, етике и квалитета омладинског рада.93 У
Војводини НАПОР броји 32 чланице, од којих је 10 акредитовано, а препознат је и од стране
државних институција. Универзитет у Новом Саду је 2011. године покренуо индердисциплирани
мастер програм за будуће омладинске раднике.94 Развој и подршка омладинског рада се наводи као
значајан циљ Европске стратегије за младе. Ови закључци су изнети и на Форуму младих
Војводине, који су сачинили препоруку да се изврши спрега „између чланства у НАПОР-у и
конкурисања за пројекте који се тичу омладинског рада. Тиме би се осигурао квалитет програма,
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као и стандардизација, како програма омладинског рада, тако и улоге омладинског
радника/раднице“.95
Активизам младих је у АП Војводини подржан кроз различите форме партиципације. Ипак
и поред могућности и обезбеђеног механизма да се млади активно укључе у рад, доношење одлука,
учешће у реализацији различитих политика и стратегија, и даље постоји тзв. „пасивност“ младих.
Дакле, неопходно је пронаћи начине да допремо до младих, да их мотивишемо да се укључе у
друштво, да им покажемо и докажемо да је то заиста суштински у интересу побољшања њиховог
положаја, те да није само декларативног карактера и pro forme. Активизам и партиципацију младих
је потребно промовисати у оквиру локалне заједнице сремскокарловачке и на начин који је
прилагођен младима, користећи капацитете образовних установа и институција у којима се пружа
подршка младима (из опште популације и оних који раде са припадницима угрожених група),
омладинских формалних и неформалних група.
Активизам младих у оквиру удружења младих и за младе, волонтерских и других акција,
програма неформалног образовања, учешће у раду политичког подмлатка, ученичких и студентских
парламената није довољно признат и прихваћен. Неопходно је препознати значај ових активности за
развој активизма код појединаца, али и друштва у целини. Посвећивање пажње квалитету и
квантитету догађаја у којима се укључују млади као равноправни актери и развој система
награђивања ће подстицати младе да наставе са укључивањем. Приметна је потреба за унапређењем
постојећих механизама партиципације младих. Неопходно је уједначити капацитете у оквиру
Канцеларија и локалних Савета за младе и пружити им подршку за активно деловање. Омладинска
удружења представљају стожер знања и програма, а често су заједно са неформалним групама
активни учесници у креирању политика и решавању питања која се тичу младих. Стога је потребно
оснажити их и дати им континуирану подршку за рад: кроз едуковање и обезбеђивање простора за
реализацију активности. Препорука је и надаље подржавати рад неформалних група, које су
недовољно развијене.
У претходном периоду подржано је сензибилисање наставног особља и подржавање
ученичких парламената. Ипак, овај процес је комплексан и потребна је дуготрајна континуирана
посвећеност да би се направиле видљиве и суштинске промене у раду парламената. Професорски
кадар у образовним установима у великом броју случајева не види значај ученичких и/или
студентских парламента и не пружа им подршку. Такође, значајно је информисање самих ученика и
студената о томе шта је ученички, односно студентски парламент и како им он може бити користан;
стварање тзв. „микро“ лидера у сваком одељењу како би они утицали на понашање осталих у
разреду, њихово информисање и мотивисање, што би утицало да заједничко учешће буде веће. Све
ово захтева постојање одређених лидерских знања, односно подршку обукама за младе лидере.
Циљеви за период 2015 – 2018 за област Активизам младих
Општи циљ:
Развијен активизам младих у свим сегментима друштва
Специфични циљеви:
1. Развијати капацитете актера омладинске политике и механизме учешћа младих на локалном
нивоу.
2. Подстицати и подржавати програме у којима су млади активно и равноправно укључени у све
сегменте планирања и реализације
3. Унапредити активизам младих у образовним институцијама кроз рад ученичких и студентских
парламената
4. Подстицати активизам младих у функцији развијања међусекторске сарадње на свим нивоима и у
свим областима

4.5.2. Слободно време младих
Слободно време подразумева време које млади креирају и користе га по сопственом
нахођењу. Начин провођења слободног времена је једна од одређујућих карактеристика стила
живота младих, односно кроз слободно време одвија се значајан део социјализације младих – део
који их приближава њима самима, али и друштву у коме живе. Дакле, слободно време представља
95

Извештај са Форума младих Војводине, 21.12.2012. год.
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/Dokumenta/Omladina/IPA/IzvestajForumMladih.doc

49

све битнији чинилац (само)васпитања појединца, али оно и поред позитивног утицаја на развој и
васпитање личности може постати и полигон непродуктивности, уколико није квалитетно усмерено.
Основне димензије слободног времена могу се поделити на: 1. друштвене односе (посећивање
пријатеља у јавним, приватним просторима, изласци), 2. употребу медија (читање новина, гледање
ТВ програма, коришћење Интернета), 3. културне активности (писање, читање, посећивање
институција културе...), 4. пасивни одмор - одмарање, играње игрица на рачунару.96 Такође, млади
своје слободно време проводе и у физичким активностима, односно спорту и рекреацији.
Европска комисија промовише дијалог између младих и доносиоца одлука у циљу
повећања активног грађанства, социјалне интеграције и сигурног укључивања младих у развој
политике Европске Уније. Ови приоритети чине кључни део ЕУ Стратегије за младе 2010-2018, где
је слободно време младих препознато у корелацији са другим битним циљевима. Тако се на пример,
међу циљевима који се односе на партиципацију младих, волонтерске активности, креативност и
културу, могу наћи активности које утичу и на то како ће млади провести своје слободно време.
Комисија остваривање ових циљева омогућава кроз програме попут програма Еразмус плус97, EUChina High Level People-to-People Dialogue98, програм Креативна Европа99 и других билатералних
догађаја између земаља чланица и оних које нису чланице Европске Уније и које промовишу
интеркултурни дијалог и разумевање међу младим људима.
У Националној стратегији за младе се у претходном периоду међу приоритетним областима
налазила и она која се односи на квалитет провођења слободног времена младих, с обзиром на то да
активности у слободном времену у великој мери доприносе емоционалном и социјалном развоју
младих. Према подацима из Националне стратегије за младе за период 2009-2014 готово половина
средњошколаца (47%) слободно време проводи у неструктурираном дружењу са вршњацима. Поред
вршњака, средњошколци слободно време радо и често проводе уз телевизор (45,8%), уз мобилни
телефон (32,8%) или уз компјутер (28,6%).100 Сваки пети средњошколац бави се спортом, мали број
средњошколаца у слободно време чита књиге или прати догађаје из културе, а још мањи број бави
се неким видом стваралачких активности. Према подацима из НСМ из перспективе младих,
најзначајнија препрека за квалитетно провођење слободног времена јесте недостатак новца, а овај
разлог је много важнији за студенте (наводи га 65% студената) него за средњошколце (35%).
Покрајински сектретаријат за спорт и омладину јасно је назначио колико је важно
предузети све мере да програми намењени слободном времену не постану средства индоктринације
младих или њиховог искључивања из других аспеката социјалног живота. Имплементацијом свих
програма који су се односили на тему како млади проводе своје слободно време у највећој мери су
били у вези са културном партиципацијом младих. Сремски Карловци и институције и организације
које се налазе на територији општине више пута су били корисници покрајинског и републичког
буџета намењених имплементацији активности овог типа. Пројекти на нивоу покрајине су имали за
циљ да омогуће креативно изражавање младих и да их подстакну да развијају уметничко и
аматерско стваралаштво у служби интеркултуралног и мултикултуралног дијалога у АП Војводини.
Ово је подразумевало реализацију читавог низа активности, као што су различите музичке,
позоришне, фотографске радионице, едукације на тему креативног писања, израде 3Д мапа и сл.,
посредством којих су млади на квалитетан начин проводили своје слободно време, стекли нове
вештине, знања и искуства потребна за даљи развој идеја. Према истраживањима које је спровео
ПССО - Коришћење слободног времена младих у АП Војводини, у студентском узрасту најчешћа
активност је слушање музике (78%), затим дружење (73%), па изласци (55%) и гледање ТВ програма
(45%). Следи читање, помагање родитељима у кућним пословима и културне активности. Међу
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понуђеним, најмање је заступљено чланство у омладинским и студентским удружењима и
активности у КУД-овима. Што се тиче културне партиципације (у ужем смислу) најчешћа активност
у слободном времену младих је гледање ТВ програма и слушање музике (42,5%), затим читање
књига (35,3), па бављење уметношћу (11,6%). Најмање распрострањена активност из домена
културне партиципације је одлазак у неку од институција културе (облик јавне културне потрошње),
(Мрђа, 2011).101
Уколико се осврнемо на податке спроведених истраживања и евалуационе показатеље
реализације Акционог плана политике за младе у АПВ за претходне три године, активизам младих
не може увек да буде подстакнут и инициран само од стране самих младих, те је због тога важно
подстицати младе на акцију. Потребно је информисати их о значају њиховог ангажмана и тиме
повећати њихову мотивацију за укључивање у различите друштвене активности, што се може
постићи активним укључивањем и сарадњом свих структура различитих институција. На овај начин
млади би постали свеснији својих могућности и утицало би се на квалитет и начин провођења
слободног времена, чиме би се посредно избегли ризични облици понашања и утицало на
безбедност младих.
Циљеви за период 2015 – 2018 за област Слободно време младих
Општи циљ:
Побољшане могућности за квалитетно провођење слободног времена младих.
Специфични циљеви:
1. Подржавати и доприносити квалитету и разноврсности активности у оквиру слободног времена
младих
2. Пружити подршку и обезбедити просторно-техничке услове за самоорганизовање младих

4.6. Волонтеризам и мобилност младих
4.6.1. Волонтеризам
Волонтирање представљаа један од основа цивилног друштва, афирмишући оно
најплеменитије у човеку – пацифизам, слободу, једнаке могућности, безбедност и правду за све
људе. У ери глобализације и непрестаних промена, свет постаје све мањи, међусобно зависнији и
комплексинији. Волонтирање је начин на који се јачају и чувају основне људске вредности:
заједништво, брига и помагање; пружа могућност сваком појединцу да постане и буде одговоран
члан заједнице, да помажући другима учи и стиче вредна искуства; волонтирање је начин да се
успоставе везе које умањују разлике међу људима и кроз заједнички рад стварају услове за
102
заједнички живот .
Европска стратегија за младе наводи у циљевима да је потребно подржати омладинско
волонтирање развијајући волонтерске могућности за младе људе, олакшавајући волонтирање
уклањањем препрека, подизањем свести о важности волонтирања, препознавањем волонтирања као
важног облика неформалног образовања и јачањем прекограничне мобилности омладинских
103
волонтера.
Волонтирање доприноси Европској стратегији раста 2020, где је циљ подићи стопу
запослености на 75% у ЕУ до 2020. године, помажући људима да стичу нове вештине и да се
прилагоде променама на тржишту рада. Такође, волонтирање директно доприноси кључним
циљевима политике ЕУ, као што су социјална инклузија, запошљавање, образовање, развијање
вештина и грађанства.104
У оквиру Националне стратегије за младе волонтеризам младих обухваћен је у области
активног учешћа младих у друштву. У НСМ се наводи да у Србији не постоје специфични извори
информација о броју волонтера, волонтерских програма нити о учешћу младих у волонтерским
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активностима. Један од специфичних циљева наводи да је потребно успоставити механизме за
подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада. Једна од мера наведеног специфичног
циља наводи и да је потребно подржати процесе израде прописа којима се уређују питања у вези са
волонтеризмом и волонтерским радом, са циљем обезбеђивања минимума права које гарантује
држава за волонтере и организаторе волонтирања. У складу са овом мером усвојен је Закон о
волонтирању 2010. године. Општа оцена, која прати овај закон и око које су волонтерске
организације сагласне јесте да уводи неоправдано високе административне обавезе и пратеће
трошкове за организаторе волонтирања.105 Такође, у оквиру нацрта Националне стратегије за младе
2015-2020 као специфични проблем се наводи правни оквир за волонтирање, који је недаекватан и
не ствара стимулушућу средину за остваривање друштвене функције волонтирања међу младима.
Истраживања јавног мњења о положају и потребама младих у 2012. години показују да
волонтеризам још увек није постао уобичајна и раширена појава, како међу општом популацијом,
тако и међу младима. Резултати су показали да постоје неке значајне разлике у оквиру старосних
група када је у питању волонтерски ангажман. Најмлађи испитаници, до 19 година, најмање су
волонтирали до сада, док је највише волонтирала група од 25 до 29 година, имајући у виду да су
106
често мотиви волонтирања могуће запослење.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину спровео је истраживање о степену активизма
средњошколаца у АП Војводини. Млади који су учествовали у истраживању, између осталог и ђаци
Карловачке гимназије, волонтирање су дефинисали на неколико начина, али у суштини оно за њих
107
представља добровољни рад без накнаде, односно неплаћени рад.
Резултати тог истраживања
показали су да већина младих (75%) жели да волонтира, што имплицира да млади и поред тога што
мисле да приликом волонтирања не добијају никакву новчану надокнаду, желе да раде и на тај
начин стекну праксу и допринесу друштву. Међутим, постављено је и питање да ли знају које су
њихове могућности за волонтирање и свега њих 28% је одговорило позитивно, док је 70,4 %
одговорило да не зна за те могућности. Како је истакнуто у истраживању, овај податак је важан јер
упућује на то да би требало подржати пројекте промоције волонтерског рада на локалном нивоу.
Волонтеризам и волонтерски рад представља један од најефекисанијих облика учешћа
грађана/ки у процесима развоја неке земље. Волонтирање као модел друштвеног ангажовања има
огроман потенцијал у спровођењу активности усмерених на смањење сиромаштва, одрживи развој и
социјалну инклузију. Доношење закона о волонтирању довело је до тога да волонтеризам буде
признат и препознат као важан сегмент развоја друштва и грађанске свести у Републици Србији.
Међутим, како се у нацрту Националне стратегије за младе наводи, правни оквир је неадекватан и
не стимулише довољно волонтеризам међу младима. Осим тога, доступни подаци показују да
значајна већина младих није информисана о могућностима волонтирања, те је потребно спроводити
активности у вези са промоцијом волонтерског ангажмана. Потребно је подстицати волонтеризам
како би се свест опште популације грађана, не само младих подигла на виши ниво.
Циљеви за период 2015 – 2018 за област Волонтеризам младих
Општи циљ:
Развијена свест младих, чланова локалне заједнице и доносилаца одлука о значају и важности
волонтеризма.
Специфични циљеви:
1. Подржати активно укључивање младих у волонтерски рад и информисање о могућностима
волонтирања у земљи и иностранству
2. Подржати волонтерске програме установа и организација
3. Подржати оснивање и рад локалних волонтерских центара

4.6.2. Мобилност младих
Мобилност младих је могућност младих људи да се крећу између различитих места у својој
земљи и ван ње, у циљу постизања личних развојних циљева, самосталности, ради волонтирања и
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омладинског рада, учешћа у образовним програмима, стручног усавршавања, запослења и
108
каријерних циљева, стамбених прилика и активности, које су у вези са слободним временом.
Прилике за мобилност младима су доступне широм Европе. Еразмус+ је нови програм ЕУ
за побољшање вештина и запошљивости кроз едукацију, тренинге у области спорта и омладине. У
периоду 2014-2020 програм ће пружити могућности за преко четири милиона младих у Европи да
уче, учествују на тренинзима, стичу радно искуство и волонтирају у иностранству. Млади из Србије
моћи ће да користе могућности овог програма од марта 2015. године. Први циљ деловања Еразмус+
програма тиче се мобилности појединаца, а подржава мобилност ученика и особља, које
подразумевају могућности за студенте, приправнике, младе и волонтере, као и професоре,
наставнике, тренере, омладинске раднике, образовање запослених у институцијама и цивилном
друштву, како би учили или стекли професионално искуство у другој земљи. Erasmus Mundus
програм подразумева заједничке магистарске дипломе и захтева висок ниво интегрисаних
међународних студијских програма, насталих конзорцијумом институција високог образовања, које
додељују пуне школарине најбољим мастер студентима широм света. Поред тога, ту су Ерасмус+
кредити за мастер студије који подразумевају да студенти високог образовања из програмских
земаља, кредитно подржани програмом, стекну потпуну мастер диплому. У овом случају студенти
би требало да се обрате националним банкама или агенцијама за студентске кредите.109
Осим програма Европске уније, млади имају могућност да раде и путују и уз помоћ
компаније Work and Travel Group, која студентима и младима од 18 до 35 година омогућава
упознавање са значајем програма културне размене, стручне праксе, радних програма у Америци и
широм света, као и значај усавршавања страних језика.
Национална стратегија за младе за период 2009-2014110 наводи да је ширењу ксенофобије
допринела и ограничена слобода кретања у региону. Међутим, 2009. године Савет Европске уније
објавио је документ о визној либерализацији за земље западног Балкана, на основу којег је
19.10.2009. године ступио на снагу безвизни режим са Европском унијом и укидање виза за
путовања у државе чланице ЕУ које су део тзв. Шенгенског простора. Осим тога, разлози за
незаинтересованост младих да буду мобилни, наведени у Стратегији и данас су актуелни. Лоша
материјална и социјална ситуација младих, непостојање адекватне инфраструктуре и спора
реформа, доводе до ксенофобије. Са друге стране, ова ситуација допринела је великој
заинтересованости знатно већег броја младих не само ка покретљивости из мањих средина у веће и
према другим државама у циљу образовања, културне размене, туризма, међународне сарадње, већ
и ради сталне промене боравка.
Национална стратегија за младе 2015-2025 кроз специфичне циљеве дефинише проблеме
који се тичу мобилности младих. Специфични проблеми јесу непостојање услова за мобилност
младих у погледу финансијских могућности, подршке породице и околине и процедура приликом
мобилности.
Резултати истраживања рађених 2011. године о мобилности младих у Србији, па тако и у
Војводини, показали су да више од половине испитаника (53,7%) у току 2010. године није путовало
у иностранство, а у популацији оних који су путовали њих 60% је било свега једном у иностранству.
Свега 3,27% је уопште имало искуство боравка у некој страној школи или факултету, остали су
путовали туристички. Подаци такође показују да је само 9% младих спремно да се школује у
иностранству, а 2,8% је сигурно да ће у будућности то и реализовати. Најпривлачније су европске
земље, а тек потом оне прекоокеанске. Истраживање је показало су да фактори који олакшавају
мобилност интернет и визна либерализација, а слабије институције и програми. Са друге стране,
фактори који отежавају мобилност су финансијске тешкоће и неспремност на раскидање примарних
111
веза.
Истраживање је показало да 16,3% младих не би било спремно да промени место боравка,
ако би им се пружили бољи животни услови у другом месту у Србији или иностранству. Као
најзначајнији фактор који утиче на неспремност да се промени место боравка, показао се степен
задовољства сопственим животом. Као најважнији разлог одласка из земље, испитаници су навели
економске чиниоце (81%), за половину испитаника (49,9%) основни мотив је бољи животни
стандард, а за трећину (31.1%) могућност лакшег проналаска посла. За одлазак у иностранство,
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највише испитаника (47.5%) би искористило родбинске и мреже пријатеља. На институционалну
подршку школе/факултете, односно компаније или амбасаде ослонила би се четвртина испитаника
(27,8%). Резултати те студије показују да преко 80% младих у Србији није информисано о
постојању програма који би им омогућили мобилност (Tempus, Bazileus, Еразмус+). На узорку од
550 високо образованих испитаника, њих 15 је учествовало у једном од ових пограма, што значи да
је 2,73% младих имало прилику да искуси академску мобилност. Студија показује да је веома низак
степен препознавања постојећих канала за мобилност последица, пре свега, високе
неинформисаности младих у вези са програмима који постоје и за које могу да аплицирају. После
финансијских проблема, као доминантни разлог сваки четврти испитаник наводи личну
незаинтересованост за студије у иностранство, а тек потом комплиоване процедуре, недостатак
информација и недовољно познавање језика. Добијени подаци о мобилности младих у Србији нису
на завидном нивоу. Резултати истраживања показују да је ниска стопа младих спремна да искористи
могућност упознавања друге земље, њене културе и језика кроз волонтерско ангажовање. Такође,
подаци о броју студената који су укључени у процес академске мобилности поражавајуће је низак.
И поред увођења безвизног режима, општа материјална и социјална ситуација младих је на ниском
нивоу, што утиче на то колико млади користе могућност да буду мобилни. Неопходно је улагати у
информисање младих о могућностима мобилности, заинтересовати их примерима добре праксе,
указати им на значај и сопствене бенефите који могу остварити коришћењем доступних програма
мобилности. Потребно је оснажити младе, улагати у њих и створити повољне услове да развијају
своје вештине, да раде и активно учествују у друштву, а од кључног је значаја да свака млада особа
добије могућност да искаже своје потенцијале.
Циљеви за период 2015 – 2018 за област Мобилност младих
Општи циљ:
Повећано учешће младих у процесу мобилности
Специфични циљ:
1. Подржати мобилност младих и информисање у овој области

4.7 Безбедност младих

„У објективном смислу безбедност се мери одсуством претњи за усвојене
вредности, а у субјективном одсуством страха да ће те вредности бити
угрожене.“
Арнолд Волферс
Људска безбедност112 је безбедност која у свом најширем смислу обухвата знатно више од
непостојања насилних сукоба. Она обухвата људска права, добру власт, могућност образовања и
здравствену заштиту, обезбеђује да сваки појединац има могућност и избор да реализује своје
потенцијале, слободу од немаштине, слободу од страха и слободу будућих генерација да наследе
здраву животну околину – то су међузависни грађевински материјали од којих се изграђује људска,
и према томе, национална безбедност. Побољшањем безбедности се утиче и на смањење
сиромаштва, постизање економског просперитета и спречавање сукоба. Одсуство било ког облика
ускраћености, одсуство страха и слобода будућих генерација да наследе здраво природно окружење
– међусобно су повезани саставни делови људске безбедности и стога националне безбедности.
Безбедност представља начин заштите виталних вредности како друштва, тако и појединца.
Сигурност, по Маслову113, представља једну од најважнијих људских потреба. Безбедност је такође
препозната као кључна друштвена вредност кроз бројне међународне документе.
“Свако има право на слободу и безбедност личности” наводи се у Европској конвенцији за
заштиту људских права и основних слобода,114 док Европска стратегија безбедности115 безбедност
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види као предуслов развоја. Да би се одређена заједница сматрала безбедном, осим одсуства
конфликта, мора неговати вредности као што су: поштовање људског интегритета и достојанства,
слободе, једнакости, мањинских права, неповредивост имовине.
Према концепту људске безбедности116 у чијем фокусу је појединац, институције су дужне
да грађанима обезбеде сталну заштиту уместо повремене, односно да делују превентивно, а не
реактивно. То подразумева институционалну одговорност да се развијају програми и услуге који
одговарају потребама локалне заједнице и у интересу су чланова заједнице. Основне компоненте
људске безбедности према УН, које су 1994. године започеле развој овог концепта, јесу „слобода од
страха“ и „слобода од оскудице“. Концепт људске безбедности посматра стање у више различитих
области које утичу на стање безбедности у локалној заједници:
Економска безбедност обухвата проблеме незапослености, задржавања радног места, лоших услова
на раду, неједнакости прихода, социјалног осигурања и бескућништво.
Безбедност хране односи се на проблеме физичког и економског приступа исправној храни.
Здравствена безбедност обухвата последице изазване инфективним и паразитским болестима, ХИВ
и другим вирусима, загађеним ваздухом и водом, као и неодговарајућег приступа услугама
здравствених служби.
Безбедност животне средине односи се на уништење локалних и глобалних еко-система,
несташицу пијаће воде, поплаве и друге природне непогоде, нерационално крчење шума и загађење
воде, ваздуха и земљишта
Лична безбедност обухвата опасност од физичког насиља које могу да врше различити актери – од
државе до породице, затим безбедност на раду и саобраћају
Политичка безбедност обухвата опасност од репресивних мера при чему постоји могућност
угрожавања и кршења људских права.
Национална стратегија за младе истиче безбедност младих као један од најважнијих
принципа. Према ЦАПИ истраживању из 2012. године, које је спровело Министарство омладине и
спорта, 86,5% становништва АП Војводине сматра да држава не води довољно рачуна о безбедности
младих.
Безбедност младих нашла се као засебна област у АППМ у АП Војводини, па програми
подршке за унапређење безбедности младих постају равноправно заступљени као и друге области
обухваћене овим документом. Кроз имплементацију овог документа, организовани су едукативни
кампови, радионице, анкете, трибине на тему безбедности саобраћаја, обуке вршњачких едукатора,
предавања на тему насиља у партнерским везама, трговине људима, насиљу на спортским
догађајима, електронском насиљу, као и насиљу у школама, креирање база података, мапирање
безбедних и небезбедних локација у сарадњи са Полицијском управом, истраживања, промотивне
кампање... Подаци из извештаја о реализацији АППМ у АП Војводини јасно указују на велики
пораст интересовања младих за безбедност. Остварене активности имале су за циљ промовисање
културе ненасиља и унапређење безбедности у школама, ангажовање и учешће младих у
конкретним акцијама на локалном нивоу, усмерене ка унапређивању безбедности младих, креирање
безбедног окружења на интернету и превенцију електронског насиља, повећање безбедности
младих на јавним местима, превенцију и сузбијање насиља у породици, као и подржавање
истраживања о насиљу међу младима и над младима.
Као најприсутније запажани у анализи стања и положаја младих са аспекта безбедности,
посебно ћемо се осврнути на насиље на интертнету, спорту, у саобраћају, вршњачко насиље и
насиље у породици. Када посматрамо младе у Србији, у њиховом садашњем друштвеном контексту,
уочава се да се њихов лични развој одвија у условима све веће несигурности и бројних претњи
безбедности. Најзначајније изазове, претње и ризике по безбедност младих представљају криминал,
превасходно вршење кривичних дела од стране малолетних учиниоца и трговина људима, насиље
које се најчешће јавља у породици, међу вршњацима, на интернету и на спортским приредбама и
саобраћајне незгоде. Присутност сталних безбедносних претњи један је од основних извора
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конфликата, нарочито у областима мултиетничке разноликости. Насиље младих људи представља
један од највидљивијих облика насиља у друштву. Употреба насиља да би се разрешили конфликти
цени се и претпоставља помирљивом понашању или „млаким“ реакцијама као немужевним. Тај
процес социјализације насиља, којим се оно легитимизује и нормализује, има далекосежне
импликације на начин на који се схвата и доживљава интеракција између мушкараца и жена.
Према истраживању положаја и потреба младих Министарства омладине и спорта у 2013.
години висок проценат испитаника (84%) сматра да држава не води довољно рачуна о безбедности
младих, 12% сматра да је брига државе о безбедности младих довољна, док свега 4% испитаника
нема став по овом питању. Приметно је да најмањи проценат испитаника старости између 40 и 60
година има позитиван став по овом питању. Како родитељи младих спадају већином у ту категорију
испитаника, јасно је да досадашњим деловањем државе нису уверени у одговоран приступ
питањима безбедности младих. Ипак, за прецизно фокусирање будућих активности било би важно
утврдити шта испитаници перципирају као претњу за безбедност младих, као и које мере би по
њиховом мишљењу биле ефикасне у решавању овог проблема. Већина испитаника види интернет
(69%) и друштвене мреже попут Фејсбука (66%) као претњу безбедности младих. У просеку више
жена мисли да је интернет претња (72.3% a 65.3% мушкараца), док већи постотак мушкараца (60.8%
жена према 71.3% мушкараца) сматра да су друштвене мреже претња за безбедност младих у
Србији. И остали социодемографски индикатори показују статистичку значајност у овом случају.
Приметно је да са годинама расте проценат испитаника који сматрају да интернет и друштвене
мреже не представљају претњу безбедности младих (што може бити и последица мањег познавања
интернета и информационих технологија у старијим генерацијама). Такође, виши степен школске
спреме и социоекономски статус повезани су са већом перцепцијом претње и угрожене безбедности
младих на Интернету и путем друштвених мрежа.
Већи проценат испитаника у АП Војводини (25.5%) сматра да млади имају довољно знања
и вештина да се заштите од опасности на интернету. Ово може бити и последица спровођења већег
броја превентивних програма везаних за заштиту од злостављања на интернету, који се спроводе у
АП Војводини у већем обиму. Коришћење интернета представља веома распрострањену појаву
међу младима која поред свих својих погодности носи и одређене безбедносне ризике. Да је
интернет претња по безбедност младих сматра 69,2% грађана Војводине док 65% њих мисли да
млади не умеју адекватно да се заштите од опасности које интернет носи. Непријатност на
интернету и/или електронско насиље доживело је 30.35% младих у Војводини. Највише
непријатности млади доживљавају на друштвеној мрежи Фејсбук 68,04%.
Деликвенција представља угрожавање основних друштвених вредности кршењем
моралних, прекршајних и кривичних норми. Насиље представља злоупотребу силе или претње у
циљу повређивања или застрашивања особе или уништења имовине. Према подацима Републичког
завода за статистику број малолетних учинилаца кривичних дела за 2013. годину, у АП Војводини
укупно износи 1057 кривичних дела, од којих више од 50% (641) су дела учињена против имовине,
око 13% (138) су дела учињена против јавног реда и мира, око 2% (20) су учињена против
безбедности јавног саобраћаја, око 2% (19) против здравља људи, око 2% (19) против правног
саобраћаја, око 2% (18) против правосуђа, око 1% (10) против брака и породице (насиље у
породици), око 1 % (10) остала кривична дела из посебних закона, испод 1% (7) против животне
средине, испод 1% (6) против опште сигурности људи и имовине, испод 1% (4) против привреде,
испод 1% (2) против човечности и других добара заштићених међународним правом (трговина
људима), испод 1% (2) против државних органа, и по једно кривично дело учињено против
интелектуалне својине, против безбедности рачунарских података, и против уставног уређења и
безбедности Републике Србије.
Када је реч о вршњачком насиљу, више од две трећине испитаника сматра да млади нису
адекватно заштићени од вршњачког насиља. Са растом социоекономског статуса испитаника
(примања) смањује се и проценат оних који сматрају да млади нису у довољној мери заштићени од
ове врсте насиља. Око 85% испитаника сматра да је малолетничка деликвенција узела маха и да
држава није у стању да се на адекватан начин избори са њом према истраживању о положају и
потребама младих спроведеног од стране МОС 2013. године. Млађа група испитаника види проблем
малолетничке деликвенције у нешто мањој мери као изражен (81% у односу на 86 и 88 % у другим
групама испитаника), са друге стране нема статистички значајних разлика по годишту када су у
питању ставови везани за деловање државе у домену малолетничке деликвенције – мишљење да се
држава не бори на одговарајући начин против овог друштвеног проблема врло је хомогено у свим
социоекономским категоријама испитаника. Вршњачко насиље најчешће почиње у детињству а
врхунац достиже на адолесцентском узрасту. Према истраживању које је спроведено међу
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средњошколцима у три града у Војводини (Нови Сад, Панчево и Зрењанин) 24% испитаника је
претрпело неки облик физичког насиља док је 51% претрпео неки облик вербалног насиља.

На основу истраживања „Индекс безбедности младих у АП Војводини“ које
је спроведено 2013. године од стране Независне омладинске организације Руме у
сарадњи са партнерским организацијама на узорку од 1780 младих од 15 до 30
година, може се закључити да је сваки четврти средњошколац био жртва
вршњачког насиља – 26,67%. Већина од 81,01% тврди да никада није вршила
насиље над другим особама, док скоро свака пета особа узраста од 5 до 18 година у
АП Војводини признала је да је вршила неки облик насиља над другима. Скоро
сваки пети средњошколац у АП Војводини – 22,50% се плаши да ће бити
малтретиран или нападнут у школи, док већина средњошколаца сматра да се у
њиховим школама догађа насиље над појединцем или групом због етничке
припадности 62,77%. Интересантан је податак да 42,44% ученика не зна коме треба
да се обрати у случају насиља у школи.
Насиље на спортским приредбама се најчешће везује за хулиганизам навијачких група.
Постконфликтни период у Србији представља плодно тле за развој и појаву екстремистичких
навијачких група које под окриљем навијања за одређени спортски клуб пропагирају мржњу,
шовинизам и насиље. Припадност навијачким групама у Новом Саду и Сремским Карловцима је
највише изражена код средњошколаца, око 9%, док код особа старијих од 25 година свега 2%,
наводи се у „Индексу безбедности младих у Војводини“ из 2013. године. Процењује се да је у
Србији тренутно око 6000 особа активно у навијачким групама од којих се процењује да је око 77%
насилно или потенцијално насилно. Најчешћи разлог припадности младих навијачким групама је
последица нездраве социјализације од стране породице и окружења. Обесхрабрује чињеница да
већина младих у Војводини сматра да се насиље приликом организовања спортских манифестација
не може трајно спречити. Већина од 63,86% негативно је одговорила на ово питање. Млади су става
да су потребније строже законске мере и тај став дели 46,38%, скоро једна трећина младих у
Војводини сматра да је на спортским манифестацијама потребно присуство већег броја припадника
органа реда и тај став дели 31,28%.
Закон о безбедности саобраћаја, донет 2010. године, захваљујући пооштравању санкција,
знатно је смањио број страдалих у саобраћајним незгодама, лоша путна инфраструктура, слаба
техничка контрола возила као и недостатак безбедносне културе код возача и даље сврстава Србију
међу саобраћајно најнебезбедније земље Европе. Према подацима Агенције за безбедност
саобраћаја у 2012. години је од укупног броја страдалих возача у саобраћајним незгодама, 35%
возача млађих од 30 година. Најчешћи узроци саобраћајних незгода код младих возача су вожња у
алкохолисаном стању, непоштовање саобраћајних прописа и ограничења брзине. Распон годишта 14
до 35 година носи 90% криминала и насиља у Србији. Према истраживању положаја и потреба
младих Министарства омладине и спорта у 2013. години у оквиру сегмента безбедности испитани
су и ставови везани за понашање младих у саобраћају. Испитаници који сматрају да се млади не
понашају довољно одговорно у саобраћају чине 82% као и да су изложени у већој мери опасностима
у саобраћају него што је раније то био случај 81%. Евидентно је да постоји широка и уједначена
перцепција младих као недовољно одговорних у саобраћају са једне стране, али и угрожених у
саобраћају, са друге стране.
Одрастање у земљама које су у транзицији довело је до тога да млади данас представљају
најрањивију групацију у друштву по питању безбедности. Застарео образовни систем и утицај
масовних медија узрокују код младих непознавање различитих култура и вредности што се често
манифестује нетолеранцијом и ксенофобијом. Лоша економска ситуација и висока стопа
незапослености је чест узрок вршења кривичних дела младих. Овим Акционим планом, потребно је
пружити подршку младима, јер није реч само о њиховом бољем животу, већ и о будућности локала.
Системска, организована и стална подршка младима значи квалитетну будућност локалне средине,
њен даљи економски развој, повећање наталитета и стварање услова за бољи живот младих.
Циљеви за период 2015 – 2018 за област Безбедност младих
Општи циљ:
Унапређени услови и оснажени млади за развијање безбедносне културе.
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Специфични циљеви:
1. Институционално оснаживати сектор безбедности и повећати мултисекторску сарадњу у циљу
унаређења, остваривања и заштите људских права и права младих
2. Развијати безбедносну културу младих, подстицати и стварати безбедније школско окружење,
окружење на спортским манифестацијама и на јавним местима
3. Подстицати и креирати безбедније окружење на интернету и превенцију електронског насиља
4. Континурано превенирати сузбијање вршњачког насиља и насиља у породици
5. Подстицати и стварати безбедније окружење младих у саобраћају
6. Подстицати истраживања о насиљу

4.8 Заштита животне средине и одрживи развој
4.8.1. Животна средина
Под животном средином подразумева се окружење сваког живог бића, односно изузетно
сложен сплет односа целокупне живе и неживе природе. Она је извор природних ресурса (вездуха,
воде, земљишта, шума, стена и минерала, биљних и животињских врста) и њен квалитет директно
или индиректно утиче на живот човека и његово здравље. Закон о заштити животне средине
дефинише животну средину као скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни
односи чине окружење, односно простор и услове за живот.117 Заштита животне средине
подразумева скуп теоријских знања, практичних активности, превентивних и санитарних мера, које
за циљ имају адекватно управљање, експлоатацију и очување постојећих природни ресурса,
смањење загађења, успостављање принципа одрживог развоја и проналазак компромиса између
екологије и економије, односно између животне средине и привредног развоја.
Здрава животна средина је право сваког човека загарантовано Уставом118 и законима како
на националном119 тако и на међународном нивоу,120 при чеми су сваки појединац и друштво у
целини одговорни за њену заштиту и очување. Ово право налази се у основи свих осталих права, јер
је за њихово остваривање од пресудног значаја здрава животна средина.
Животна средина се појављује као један од приоритета омладинске политике на европском
и светском нивоу. Млади су препознати као важна карика у решавању проблема животне средине са
којима се суочава данашње становништво на планети, и као такви представљају ресурс, извор идеја
и промена које човечанство треба да учини како би уопше могли говорити о његовој будућности.
Многи документи попут споразума, конвенција, декларација, стратегија на европском и светском
нивоу управо истичу улогу младих у решавању проблема одрживог развоја и климатских промена.
Европска комисија, у оквиру Стратегије за младе Европске уније за период од 2010-2018121
дефинише очување животне средине као један од приоритета у оквиру Акције 8 – Млади и свет.
Улога ЕУ у погледу деловања у овој области јесте да пружи подршку младима за сарадњу са
регионима изван Европе и омогући им укључивање у процесе израде глобалних политика на теме
као што су климатске промене, УН Миленијумски циљеви развоја, људска права, „зелени’’ облици
потрошње и производње и сл. Конкетно, то значи: подизање свести младих о глобалним питањима;
пружање могућности младима за размену мишљења са креаторима политика на глобалном нивоу;
подстицање младих за волонтирање на пројектима заштите животне средине („зелено
волонтирање“) и усвајање зелених норми понашања (рециклирање, уштеда енергије, употреба
хибридних возила др.). Остарење ових постављених циљева Комисија постиже, између осталог,
путем партнерстава са Саветом Европе тј. годишњих симпозијума на којима су учесници млади,
креатори омладинских политика, млади истраживачи и омладински радници; тематске активности
кроз програм Ерасмус+ који пружа могућност младима широм Европе да сарађују на теме као што
су заштита животне средине, учешће грађана, људска права; билатерални догађаји између земаља
ЕУ и оних које нису у ЕУ, како би се промовисао инеркултурални дијалог и разумевање међу
младима. Истраживање Европске комисије 'Евробарометар', које се односило на партиципацију
117
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европске омладине у демократском животу, спроведено у априлу 2013. године, показује да постоји
тенденција пораста броја младих између 15 и 30 година који учествују у раду неке организације која
се бави питањима животне средине, односно климатских промена у односу на 2011. годину.122
Како је питање животне средине постало приоритет протеклих деценија, препознат је значај
младих и у овој области123. Велика важност у разноврсним програмима ЕУ придаје се климатским
променама (као највећем глобалном друштвеном, економском и еколошком проблему), одрживом
развоју, активном учешћу младих у политичком ангажовању и доношењу одлука у области животне
средине, као и повезаности између здравља младих и животне средине. Стратегија „Европа 2020 стратегија за паметан, одржив и укључив развој“124 као један од стратешких приритета наводи
одржив раст и развој, тј. представља визију ЕУ која се плански бори против климатских промена у
којој постоји тенденција раста употребе обновљивих извора енергије и повећање енергетске
ефикасности. Како би се ови циљеви испунили, покренута је водећа иницијатива Ресурсно ефикасна
Европа која разрађује специфичне акције. У оквиру ове водеће иницијативе наводи се да је важно
европску економију одвојити од претеране потребе природних ресурса, посебно истичући
декарбонзацију економије и повећање употребе обновљивих извора, модернизацију саобраћаја и
промоцију енергетске ефикасности. Ова иницијатива, заједно са иницијативом Млади у покрету,
чији је циљ побољшање квалитета образовања и пружање разноврсних могућности младима да уче,
представљају будућност одрживог развоја Европе. У области одрживог развоја, омладинска
политика Европске уније кроз Извештај за младе Европске комисије за 2012. годину125 препознаје
област одрживог развоја, зашите животне средине и промоције „зеленог“ начина живота. Чак 28, од
33 државе обухваћене овим извешајем, наводи да су њихове Владе предузеле одређене мере
подстицања младих људи на учешће у процесу „зеленог волонтеризма“ и „зелених“ облика
понашања: међународни програм еко-школа, омладинске асоцијације еколога без граница, зелени
покрети, такмичења, еко-пријатељске идеје, промоција грађанског учешћа и друштвени активизам, а
многе државе имају и своје акционе планове у области едукације о одрживом развоју.
Европски омладински форум прихватио је неколико тачака из УН Миленијумских
циљева126 развоја и припремио омладинске делегате за међународне догађаје у вези са климатским
променама и одрживим развојем. Међу новим програмима ЕУ за младе, за период од 2014-2020
године налазе се програм „Живот“127 са два подпрограма - Животна средина и Акција за климу, који
имају за циљ: побољшање енергетске ефикасности, заштита и унапређење квалитета животне
средине, опорављање и спречавање губитка биодиверзитета, унапређење развоја, примене и
спровођења Политике ЕУ за заштиту животне средине и климатске промене као и промоција
интеграције еколошких и климатских питања и циљева у другим политикама ЕУ, јавном и
приватном сектору, подршка бољем управљању животном средином и климатским променама на
свим нивоима. У оквиру кампање „Еколошко право и партципација младих“ истиче се значај
утицаја омладине на креирање нових законских регулатива, њихово укључивање у акције и кампање
за ефикаснију заштиту животне средине као и промоцију еколошког права тј. постизање
препознавања права на здраву и чисту животну средину као основног људског права што ће утицати
на доносиоце одлука и учинити људе одговорнијим према природи.128 Кроз формиране базе
података, као нпр. ENHIS база,129 прате се јасни индикатори животне средине који представљају
ризик по здравље младих.
Према Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2014. годину у поглављу 27животна средина и климатске промене, у областима животне средине и климатских промена,
остварен је изузетно мали напредак, те да је потребан додатни напор како би се постигло даље
усаглашавање са политиком ЕУ у области животне средине, климатске акције и цивилне заштите.
Посебно се истиче потреба за стратешким плановима, мониторингом и акцијама на пољу
климатских промена, као и појачавање учешћа јавности у процесу доношења одлука.130 Заштита и
очување животне средине представља основу функционисања Европске уније и све будуће државе
чланице имају обавезу да унапреде стање у овој области. Оно што предстоји Србији у даљем
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процесу евроинтеграција јесте да прилагоди своје правне акте стандардима Европске уније у
области заштите животне средине што ће захтевати велики број ресурса, а првенствено време, новац
и знање. У цео овај процес кључно је омогућити едукацију, информисање и партиципацију младих.
Национална стратегија за младе Републике Србије препознала је младе као потенцијал који
је у могућности да одговори на промене, изазове и проблеме у животној средини. Стратегија је
сагледавала проблеме животне средине у контексту младих кроз низак ниво свести и знања младих,
неинформисаност и неукључивање у процес доношења одлука и решавања проблема у области
заштите животне средине, као и велике ризике које тренутно стање животне средине носи по
здравље младих. Из тог разлога један од стратешких циљева био је оснаживати младе за
иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве
животне средине, а као главни предуслови за унапређење стања у овом правцу Стратегија је
истицала образовање, информисање и јачање капацитета младих за активно учешће у доношењу
одлука о животној средини кроз мултидисциплинарни приступ и сарадњу на свим нивоима.
Како би млади адекватно допринели решавању проблема у области заштите животне
средине, информације им морају бити доступне и транспарентне, морају бити образовани и
оснажени, са развијеном мултидисциплинарним знањима и еколошком свешћу, и након тога
укључени у процес доношења одлука, истиче се у како у Акционом плану политике за младе у АП
Војводини за период 2011-2014, тако и у другим документима131. Међутим, управо недоступност
информација, неадекватно образовање, недостатак свести и неукључивање младих у процесе
доношења одлука наводе се као најважнији проблеми са којима се млади сусрећу када је у питању
ова област. У том смислу, истиче се значај сектора образовања младих, формалног и неформалног,
који има задатак да код младих развија еколошу свест, еколошку етику, припреми их и оспособи за
одговорно понашање према животној средини у складу са принципом одрживог развоја.
Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014 предвиђао је
реализацију разноврсних активности битних за постизање одрживог развоја, заштиту животне
средине, коришћење обновљивих извора енергије и примену мера енергетске ефикасности кроз
активно укључивање младих у процес доношења одлука, спровођење конкретних акција и
промоцију позитивних примера, развој капацитета омладинских организација које имају еколошке
програме, њихово међусобно умрежавање, као и повезивање и сарадњу са институцијама. У
периоду од 2011-2013. године, износ опредељених средстава за реализацију омладинских пројеката
у области екологије и одрживог развоја је растао и више хиљада младих имало је индиректну корист
од пројектних активности, што се приписује квалитету реализованих пројеката од којих је често
корист имала читава локална заједница. Млади у Војводини који су били директни корисници
активности у области заштите животне средине, мотивисани су и заинтересовани да допринесу
решавању проблема животне средине, ове проблеме сагледали су из више углова, показали су висок
ниво креативности, и у складу са тим понудили велики број разноврсних и специфичних активности
као решења-радне акције, радионице, кампови, семинари и тренинзи, предавања, перформанси,
фестивали, форуми, мониторинг и мапирање и др. Ове активности у Сремским Карловцима,
организовао је Пкрет горана Војводине унутар Еколошког центра „Радуловачки“. Углавном су
имале едукативни карактер и утицај на развој еколошке свести код младих кроз њихово активно
учешће у програмима очувања и унапређења животне средине, очувања и одрживог коришћења
природних ресурса. Посебан акценат био је усмерен ка заштити и унапређењу животне средине и
очувања природних ресурса. Међутим, процес јачања капацитета и мотивисања младих је
континуиран процес и на њему треба и даље радити како у циљу повећања броја младих укључених
у рад еколошких организација, тако и повећања броја и квалитета рада еколошких организација.132
Број еколошких удружења у Војводини, према подацима Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средне, у 2014. години обухвата 228 активних
еколошких удружења грађана, од тога је 121 из Бачке, 74 из Баната и 33 из Срема, што нас наводи
на закључак да у Војводини постоји неуједначен распоред и капацитет за деловање у области
заштите животне средине.133 Такође, постоји и неуједначен капацитет у оквиру ових области када се
посматра сoциоекономски положај, односно капацитет еколошких организација и заступљеност
активности у селима и градовима.
131

Национала стратегија одрживог развоја, 2008; Национални програм за заштиту животне средине, 2010; Стратегија развоја
образовања у Србији до 2020. године, 2012
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Извештај о реализацији Акционог плана политике за младе у АП Војводини током 2011., 2012. и 2013. године,
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Инжињери заштите животне средине, Новосадски хуманитарни центар, Нови
Сад
133
Регистар невладиних организација, 2014
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Област заштите животне средине препозната је у омладинској политици на покрајинском
нивоу као област интересовања и деловања: истраживањем тима стручњака у оквиру пројекта
„Животна средина у омладинској политици у Србији“ дошло се до података да сви до сада усвојени
ЛАП-ови за младе на територији АП Војводине обухватају аспект заштите животне средине,134 а
више стотина удружења и организација у Војводини као једну од области деловања има екологију и
одрживи развој.135 Међутим оно на чему је потребно даље радити јесте доношење локалних
еколошких акционих планова (ЛЕАП) у чију израду, али и имплементацију треба укључити младе.
Такође, потребно је даље унапређивати информисање и едукацију о еколошким проблемима,
одржавати трибине, јавна заговарања, округле столове као начини активног укључивања младих и
пружања могућности за доношење одлука, подстицати омладински волонтеризам и активизам у овој
области, пружити подршку омладинским пројектима и иницијативама, као и научним
истраживањима и истраживањима у омладинском сектору, промовисати еколошке вредности и
награђивати позитивне примере, те приоритет дати видљивим и одрживим активностима које имају
директан утицај на унапређење стања у животној средини. Креирањем стратешких докумената на
локалном новоу, попут Локалних акционих планова за младе (ЛАП), Локалне стратегије за младе,
Локалне стратегије одрживог развоја, Локални еколошки акциони планови (ЛЕАП) омогућила би се
децентрализација циљева постављених у стратегијама на вишим нивоима (покрајинском,
националном и међународном) и њихово прилагођавање локалним специфичним проблемима и
потребама. У овим документима од кључног је значаја препознавање и афирмација учешћа младих
као неозаобилазних актера у креирању и имплементацији дугорочног плана одрживог развоја
локалних заједница.
Из свега изнетог, закључујемо да системска брига о младима и различити видови
партиципације младих у друштву могу довести до значајних позитивних и кључних промена када је
у питању заштита и очување животне средине. Неке од најважнијих смерница за будуће деловање у
правцу стварања колективне свести и одговорности за животну средину у којој живимо тј. у правцу
унапређења животне средине, коришћења обновљивих извора енергије, примене мера енергетске
ефикасности, решавања проблема климатских промена и постизања одрживог развоја јесу
обезбеђивање квалитетног и свима доступног еколошког образовања и информисања, уз истицање
примера добре праксе и медијску промоцију и популаризацију значаја заштите животне средине,
адекватна подршке за истраживања, мониторинг стања и заштиту животне средине, имплементација
мултидисциплинарних програма и пројеката, како на локалном, тако и на вишим нивоима, усвајање
и имплементација локалних еколошких планова, јачање капацитета (системских, институционалних
и индивидуалних) за сарадњу, деловање и учешће у доношењу одлука у овим областима. У складу
са европским и светским циљевима и правцима деловања у области заштите животне средине,
посебан напор треба уложити у решавање проблема климатских промене и апаптације на исте.
Такође, потребно је посебну пажњу посветити младима који се налазе у областима унутар
заштићених продручја, као и развоју инфраструктуре за образовање младих о животој средини,
одрживом развоју и климатским променама у руралним срединама.
У свему до сада наведеном, за Сремске Карловце, услед географских специфичности,
кључну улогу имају управо млади. Са капацитетима којима располаже Покрет горана Војводине,
Еколошки центар „Радуловачки“ могуће је подстицати и оснажити младе да активно и равноправно
са осталим члановима друштва учествују у креирању безбедне, здраве и одрживе животне средине,
како за садашње, тако и за будуће генерације.
Циљеви за период 2015 – 2020 за област Заштита животне средине и одрживи развој
Општи циљ:
Унапређен однос младих према заштити животне средине и одрживом развоју
Специфични циљеви:
1. Унапредити програме неформалног образовања и информисања младих, промоције и
популаризације ЗЖС и ОР, и обезбеђивати подршку за примену знања и запошљавање младих у
овим областима

134
135

Пудар Драшко, Михаиловић и Драшко, 2013
Мирковић, 2014
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2. Унапредити процес заштите и очувања животне средине и развијати капацитете за активно
учешће младих на пољу ЗЖС и ОР у руралим и неразвијеним срединама и на заштићеним
подручјима
3. Јачати капацитете за активно учешће у доношењу одлука, и унапредити умрежавање и мобилност
младих у области ЗЖС и ОР на свим нивоима

Oдељак 5 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ
5.1

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

I Образовање младих
Општи циљ:
Ефикасно образовање прилагођено свим младима, у складу са европским трендовима, као
и потребама младих
Специфични циљеви:
1.1. Повећати број младих који су обухваћени формалним образовањем
1.2. Повећати број младих који су обухваћени неформалним образовањем
1.3. Унапређивати квалитет образовања кроз интерсекторску и међусекторску сарадњу
1.4. Повећавати број младих укључених у међународне образовне програме и пројекте
1.5. Подстицати и награђивати талентоване младе

II Запошљавање младих
Општи циљ:
Успостављени програми подршке младим људима у превазилажењу проблема и препрека
са којима се суочавају приликом одабира занимања, ступања и опстанка на тржишту рада
Специфични циљеви:
2.1. Системски пратити и процењивати положај младих на тржишту рада
2.2. Успоставити и усвојити концепт заједничке сарадње сва три сектора у области
запошљавања младих
2.3. Развијати програме подршке младима у тражењу посла кроз каријерно саветовање и
едукацију за стицање нових знања и вештина
2.4. Унапредити програме који доприносе стицању професионалног искуства и радног
ангажовања младих
2.5. Промовисати примере добре праксе кроз размену искустава и међуопштинску сарадњу
на нивоу АП Војводине

III Здравље и социјална политика према младима
Здравље младих
Општи циљ:
Подржане и промовисане постојеће и иновативне активности, програми и услуге у области
здравствене превенције и заштите намењене свим младим људима, са акцентом на младе
из маргинализованих група
Специфични циљеви:
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3.1. Промовисати здраве стилове живота, са акцентом на активном укључивању младих у
промотивне активности и индивидуалној одговорности младих за сопствено здравље,
нарочито у односу на репродуктивно здравље, вршњачке односе, основна љуска права
3.2. Развијати образовне програм у области репродуктивног здравља/
3.3. Подстицати коришћење информационих технологија за креирање и спровођење
програма промоције и превенције који су намењени младим људима
3.4. Подстицање програма превенције и заштите здравља младих у области ХИВ и ППИ
3.5. Јачати међусекторску сарадњу између установа и удружења младих и за младе
3.6. Иницирати програме превенције и заштите менталног здравља младих, младих из
маргинализованих и ризичних група
3.7. Превенција болести зависности
3.8. Континуирано развијати здравствени систем усмерен ка младима кроз приступе који
су пријемчиви младима
Социјална политика према младима
Општи циљ:
Унапређени програми, активности и услуге који доприносе већој друштвеној укључености
младих
Специфични циљеви:
3.9. Подстицати испитивања потреба за локалним социјалним услугама и развијати
локалне социјалне услуге за младе из маргинализованих група
3.10. Развијати програме за превенцију свих облика злостављања, насиља и експлоатације
3.11. Оснаживати постојеће и развијати нове приступе у области превенције насиља и
дискриминације

IV Култура и информисање младих
Култура младих
Општи циљ:
Повећана доступност и понуда, унапређен квалитет културне потрошње младих и за младе,
као и оснажени млади за учешће у креирању културне понуде
Специфични циљеви:
4.1. Подстицати и афирмисати стваралаштво младих у свим областима културе и
уметности
4.2. Унапређивати понуду, квалитет и доступност садржаја из области културе
4.3. Афирмисати активности младих и за младе у области изворног народног стваралаштва,
очувања нематеријалног културног и индустријског наслеђа и културе сећања
4.4. Унапредити услове за културне и уметничке активности и сарадњу младих стваралаца

Информисање младих
Општи циљ:
Обезбеђено благовремено и квалитетно информисање младих
Специфични циљеви:
4.5. Подстицати квалитетне видове информисања младих
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4.6. Подстицати младе на креирање и пласирање информација

V Област Активизам и слободно време младих
Активизам младих
Општи циљ:
Развијен активизам младих у свим сегментима друштва
Специфични циљеви:
5.1. Развијати капацитете актера омладинске политике и механизме учешћа младих
5.2. Подстицати и подржавати програме у којима су млади активно и равноправно
укључени у све сегменте планирања и реализације
5.3. Унапредити активизам младих у образовним установама кроз рад ученичких и
студентских парламената
5.4. Подстицати активизам младих у функцији развијања међусекторске сарадње на свим
нивоима и у свим областима

Слободно време младих
Општи циљ:
Побољшане могућности за квалитетно провођење слободног времена младих
Специфични циљеви:
5.5. Подржати и доприносити квалитету и разноврсности активности у оквиру слободног
времена младих
5.6. Пружити подршку и обезбедити просторно-техничке услове за самоорганизовање
младих

VI Област Волонтеризам и мобилност младих
Волонтеризам
Општи циљ:
Развијена свест младих, чланова локалне заједнице и доносилаца одлука о значају и
важности волонтеризма
Специфични циљеви:
6.1. Подржати активно укључивање младих у волонтерски рад и информисање о
могућностима волонтирања у земљи и иностранству
6.2. Подржати постојеће волонтерске програме установа и организација
6.3. Подржати оснивање и рад локалног волонтерског центра
Мобилност младих
Општи циљ:
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Повећано учешће младих у процесу мобилности
Специфични циљ:
6.4. Подржати мобилност младих и информисање у овој области

VII Област безбедност младих
Општи циљ:
Унапређени услови и оснажени млади за развијање безбедносне културе
Специфични циљеви:
7.1. Институционално оснаживати сектор безбедности и повећати мултисекторску сарадњу
у циљу унаређења, остваривања и заштите људских права и права младих
7.2. Развијати безбедносну културу младих, подстицати и стварати безбедније школско
окружење, окружење на спортским манифестацијама и на јавним местима
7.3. Подстицати и креирати безбедније окружење на интернету и превенцију електронског
насиља
7.4. Континуирано превенирати сузбијање вршњачког насиља и насиља у породици
7.5. Подстицати и стварати безбедније окружење младих у саобраћају
7.6. Подржати истраживања о насиљу

VIII Заштита животне средине и одрживи развој
Општи циљ:
Унапређен однос младих према заштити животне средине и одрживом развоју
Специфични циљеви:
8.1. Унапредити програме неформалног образовања, информисања, промоције и
популаризације заштите животне средине (ЗЖС) и одрживог развоја (ОР), и обезбеђивати
подршку за примену знања и запошљавање младих у овим областима
8.2. Унапредити процес заштите и очувања животне средине и развијати капацитете за
активно учешће младих на пољу ЗЖС и ОР у руралим и неразвијеним срединама и на
заштићеним подручјима
8.3. Јачати капацитете за активно учешће у доношењу одлука у области ЗЖС и ОР и
унапредити умрежавање и мобилност младих у овим области на свим нивоима.
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5.2 ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Образовање
Ефикасно образовање
прилагођено свим младима, у
складу са европским
трендовима, као и потребама
младих
Запошљавање
Успостављени програми
подршке младим људима у
превазилажењу проблема и
препрека приликом одабира
занимања, ступања и опстанка
на тржишту рада
Здравље
Подржане и промовисане
постојеће активности,
програми и услуге у области
здравстене превенције и
заштите намењене свим
младим људима са акцентом на
младе из маргинализованих
група
Социјална политика
Унапређени програми,
активности и услуге које
доприносе већој друштвеној
укључености младих
Култура
Повећана доступност и понуда,
унапређен квалитет културне
потрошње младих и за младе,
као и оснажени млади за
учешће у креирању културне
понуде

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТ
Креиран је систем неформалног образовања са понудом у складу са
потребама
Промовисати формално образовање
Даровити млади су препознати као потенцијал и ресурс

Повишен ниво могућности организовања радних пракси на територији
општине Сремски Карловци и суседне општине Нови Сад

Организовање додатних програма неформалног образовања зарад
подизања капацитета младих и лакшег проналска посла

Информисати младе додатно о питањима из области здравља

Промовисати постојеће здравствене услуге

Радити на стварању услова за креирање нових услуга

Мотивисати младе да учествују у културном животу заједнице

Подизање нивоа информисаности младих у Сремским Карловцима
Информисање
Обезбеђено благовремено и
квалитетно информисање
младих

Млади су информисани оп могућностима изградње капацитета као и о
локалним програмима у оквиру којих се могу ангажовати

Мотивисати младе да узму чешће у процесима доношења одлука
Активизам
Развијен активизам младих у
свим сегментима друштва

Предочити могуности за учешће у процесима доношења одлука
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Слободно време
Побољшане могућности за
квалитетно провођење
слободног времена

Волонтеризам
Развијена свест младих,
чланова локалне заједнице и
доносилаца одлука о значају и
важности волонтеризма

Мобилност
Повећано учешће младих у
процесу мобилности

Безбедност
Унапређени услови и оснажени
млади за развијање
безбедносне културе

Заштита животне средине и
одрживи развој
Унапређен однос младих према
заштити животне средине и
одрживом развоју

Одељак 6

Млади су информисани о могућнностима квалитетног провођења
слободног времена

Обезбедити и унапредити услове за волонтиирање

Млади упознати са могућностима и бенефитима мобилности

Развијено безбедно и сигурно окружење за младе људе

Подизање еколошке свести

Организовање едукативних активности из области екологије и одрживог
развоја

АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора)
Овај одељак дефинише улогу и одговорности локалне КЗМ и локалног координатора у
процесу спровођења ЛАПа, односно активности које треба да реализује, и то су:
1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа (у Одељку 6.2)
2. Активности које имају за циљ праћење спровођење ЛАПа (Одељак 9 – ревизија
ЛАПа)
3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ136
У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, као
део препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних
Канцеларија за младе.
Активности за примену стандарда креира локални коордиантор, а у складу са
локалним приликама и задатим индикаторима137.

136

Према приручнику – ”примена анционалне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди
рада локалних канцеларија за младе и компетенције локалних короиднатора”
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Такође, реализација ових активности ће дугорочно обезбедити постизање другог
стратешког циља овог ЛАПа - Успостављање функционалног и ефикасног
институционалног оквира за бављење омладинском политиком на територији општине
Сремски Карловци.
6.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе
Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је неопходно
постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале у оквиру
својих (различитих) локалних могућности. Да би се обезбедио успешан рад локалних
канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда:
(1) добро управљање КЗМ,
(2) активно партнерство са субјектима омладинске политике,
(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и
(4) инклузиван концепт рада.
Минимум испуњења стандарда - Стандарди рада локалних канцеларија за младе
узимају у обзир различитост општина и дефинисањем посебне категорије - Минимум
испуњења стандарда, препоручује се обим активности чија реализација обезбеђује
минимално испуњење стандарда. Како се Минимум испуњења стандарда првенствено
ослања на различите капацитете локалних средина, у одређивању тог минимума локалне
КЗМ подељене су у 3 категорије. Категоризација је спроведена у складу са бројем
становника, јер је установљено да број становника условљава и обим и структуру
успостављених државних институција, односно оних који се баве младима (без залажења у
проблематику успешног рада тих институција). У складу са категоријом, дефинисан је
обим активности.
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Према приручнику – ”Примена стандарди рада локалних канцеларије за младе и компетенције
локалних короиднатора”
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СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом
Минимум остварености
стандарда
на годишњем
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000 становника

КЗМ на
транспарентан
начин ради на
припреми и
спровођењу
омладинских
актвности;
постојећи ресурси
(људски,
технички,
материјални)
користе се на
ефикасан и
одговоран начин,
а одлуке су
утемељене на
утврђеним
потребама младих
у датој средини;
усаглашен
(координисан)
рад осталих
институција (или
субјеката)
омладинске
политике на
локалу као што су
Савет за младе,
Омладински клуб
(ОК)

1.Број запослених у КЗМ/ОК
2.Број неформалних сарадника/сарадница у
КЗМ/ОК
3.Висина обезбеђеног локалног буџета за
имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК
4.Висина остварених средстава из екстерних
извора финансирања
5.Број одобрених пројеката у којима је
ЈЛС/КЗМ носилац апликације, а финансираних
из екстерних извора финансирања (сви извори
финансирања изузев општинског буџета)
6. Број одобрених пројеката у којима је
ЈЛС/КЗМ партнер на пројекту, а финансираних
из екстерних извора финансирања (сви извори
финансирања изузев општинског буџета)
7.Број
медијских
презентација
на
локалним/регионалним медијима (ТВ, радио,
новине)
8.Постоји/не
постоји
систематизација
запослених и утврђене процедуре за
ангажовање и праћење рада сарадника
9. Не постоји одлука о обезбеђеном простору и
покривености материјалних трошкова за
КЗМ/ОК
10. Не постоји буџетска линија која се односи
на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а
11.Спроведено/није спроведено мапирање
локалних ресурса и припремљена анализа
12.Постоји/не постоји годишњи план рада
13.Развијен/није развијен систем праћења рада
ОК
14.Развијен/није развијен систем праћења и
самовредновања квалитета рада

1
4
0,2% ЈЛС буџета
50% у односу на средства
одобрена од стране ЈЛС
(0,1% ЈЛС буџета)
2

1

6

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
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СТАНДАРД 2 – АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У
РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКИХ
АКТИВНОСТИ, КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ
СЕ ТИЧУ МЛАДИХ
Минимум остварености
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
стандарда на годишњем
ЦИЉ
ИНДИКАТОРИ
нивоу
ЈЛС до 25.000 становника
1.Број институција и организација са којима
је остварено партнерство путем споразума о
2
сарадњи/партнерству
КЗМ имају
2.Број заједнички реализованих активности
формиране
са представницима локалних институција
4
стратешке савезе
(школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП...)
са организацијама 3. Број заједнички реализованих активности
из приватног,
3
са представницима цивилног сектора (ЦК,
јавног и
удружења младих, удружења за младе)
непрофитног
4. Број заједнички реализованих активности
1
сектора, у циљу
са привредним субјектима
стварања услова
5. Број реализованих активности са
5
за подршку
присуством медија
младима у
6. Број заједнички реализованих активности
6
организовању,
са неформалним групама младих
друштвеном
7. Број остварених партнерстава са медијима
деловању, развоју
1
(националним, регионалним, локалним)
и остваривању
8. Успостављена/није успостављена база
потенцијала на
омладинских организација и организација
Да
личну и
које се баве младима на локалном нивоу
друштвену
9.Постоје активности усмерене на подршку
добробит. КЗМ
Да
развоју
омладинских организација по
доприносе
питањима
од
значаја
за
њихов
рад
промоцији
омладинског рада 10.Број докумената секторских политика које
1
укључују КЗМ у израду стратегија
и развоју
11.Број докумената секторских политика које
омладинског
1
укључују КЗМ у процес спровођења
сектора
стратегија
12.Број активности реализован у партнерству
2
са другим КЗМ
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СТАНДАРД 3 – ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ
ПОЛИТИЦИ
Минимум остварености
стандарда
на годишњем
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
ЦИЉ
нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000 становника

КЗМ обезбеђује
подстицајно
окружење и даје
активну подршку
младима у
реализацији
омладинских
активности,
предузимању
иницијативе и
њиховом
укључивању у
процесе
доношења и
спровођења
одлука које
доприносе
личном и
друштвеном
развоју;
млади активно
учествују у свим
сегментима
омладинске
политике на
локалном нивоу
(планирање,
спровођење...)

1. Број младих информисаних о активностима
КЗМ/ОК
2. Број младих који користе активности које
спроводи КЗМ/ОК
3. Број младих који учествују у креирању
структуре и обима активности за младе, а
спроводи их КЗМ/ОК, кроз неки од модела
комуникације (анкетирање, евалуација
постојећих услуга, организовање)
4. Број младих који директно реализује
активности КЗМ/ОК
5. Број реализованих иницијатива и активности
иницираних од стране удружења младих и
неформалних група младих
6. Број волонтерки и волонтера који су
укључени у припрему и реализацију активности
коју спроводи КЗМ

7. Број младих који су чланови Савета за младе

8. Број младих који су учествовали у изради и
ревидирању локалних (општинских) докумената
9. Број развијених локалних политика које се
тичу младих, у којима учествују представници
КЗМ/млади
10.Доступан буџет и документа/извештај о
потрошњи средстава издвојених за младе на
локалном нивоу
11.Број постојећих сервиса у ЈЛС
12.Постоји/не постоји годишњи план рада
13.Развијен систем подршке развоју сервиса
(волонтерски, инфо)
14.Постоји локални савез удружења младих/за
младе (кровна организација) у ЈЛС

30% од укупне
популације младих
10% од укупне
популације младих
30% младих из одређене
циљне групе младих
50% омладинских
активности у КЗМ
реализују млади
5
40%-60% од укупног
броја младих укључених
у припрему и реализацију
активности коју спроводи
локална КЗМ/ОК
Минимум 50% од
укупног броја чланова
Савета за младе
5% од укупне популације
младих
1

Да
Да
1
Дa
Да
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Обезбеђено
уважавање
различитости
сваког
појединца и
пружање свим
младима без
обзира на
индивидуалне
разлике,
једнаких
могућности за
учешће у свим
областима
друштвеног
живота

СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА
Минимум остварености
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
стандарда на годишњем нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000 становника
1. Број младих из осетљивих група који су
информисани о постојећим локалним
активностима/услугама намењеним
њиховим потребама
2. Број младих из осетљивих група који
користе услуге/активности КЗМ/ОК
3. Број младих из осетљивих група који су
укључени у процес планирања активности
локалне КЗМ/ОК
4. Број младих из осетљивих група који су
укључени у реализацију активности које
спроводи КЗМ/ОК
5. Број активности за сензибилизацију
младих за проблеме младих из осетљивих
група
6. Број активности које су организоване
преко КЗМ/ОК за оснаживање младих из
осетљивих група
7.Број активности инклузивног типа за
младе
8. Број реализованих пројеката у којима је
КЗМ партнер са удружењима младих/за
младе и институцијама, а који имају за циљ
унапређење положаја младих из осетљивих
група
9. Спроведено/није спроведено истраживање
усмерено на таргетирање рањивих група
младих
10. Спроведена/нису спроведена
истраживања на одређене теме/ у вези с
проблемима појединачних рањивих група
младих

30% од укупне популације
младих из осетљивих група

20% од укупног броја младих
који користе услуге КЗМ
5 % од укупне популације
младих из осетљивих група
5 % од укупне популације
младих из осетљивих група

2

2

2

1

Да

Да

72

6.2 Компетенције локалних коориднинатора - Координатор канцеларије за младе
треба да поседује или да развије следеће опште компетенце:
1. Оптимална координација активности локалне КЗМ - (1) Координатор зна и разуме
улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и спроводи
активности намењене младима у складу са делокругом рада КзМ и стратешким
документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и разуме улогу
различитих иституција које се баве младима на локалном нивоу и активно заговара и
иницира и подржава успостављање сарадње (4) Координатор познаје рад локалне
управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад у локалној управи.
2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) Координатор уме да
управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор има развијене
вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна да идентификује и да
користи алтернативне изворе финансирања
3. Познавање стратешких и законских докумената из области омладинске политике (1)
Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и локална
документа из области омладинске политике (НСМ, ЗоМ, ЛАП), (2) Координатор
поседује основна знања о европским трендовима у области омладинске политике.
4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има
развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2)
Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, анализа и
идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информационих
технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика
5. Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске политике
- (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са младима, (2) Успешно
комуницира, размењује информације и сарађује са локалним и другим институцијама,
организацијама и удружењима која се баве питањима младих, (3) Успешно
комуницира, размењује информације и сарађује са медијима, (4) Успешно комуницира,
размењује информације и сарађује са другим КЗМ, (5) Координатор зна и примењује
вештине преговарања и медијације
6. Планирање у омладинској политици - Координатор је оспособљен за пројектно
планирање и исто примењује у пракси.
7. Рад са младима - Координатор поседује знања и вештине потребне за други ниво
компетенција омладинског радника/це.
8. Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским и
практичним аспектима рада са осетљивим групама младих , (2) Координатор разуме
потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ.
9. Координатор познаје основна документа везана за волонтирање и промовише
волонтерски рад - Координатор познаје основе волонтеризма.
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Oдељак 7

УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ
СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине Сремски
Карловци у потпуности је усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на
иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије.
Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије за
приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја
социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања,
Националном стратегијом привредног развоја Србије, Миленијумским циљевима развоја,
Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом
подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и др.,
као и са одговарајућим међународним документима.
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих,
општина Сремски Карловци полази од општих стратешких циљева дефинисаних
Националном стратегијом, а то су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подстицање младих да активно учествују у друштву;
Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу
одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у
партнерству са младима;
Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима;
Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а
посебно младих који живе у тешким условима;
Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у
различитим областима;
Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и
неформалбног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са
светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији;
Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и
предузетништва младих;
Унапређивање безбедности младих;
Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја
здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима;
Оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним
циљевима одрживог развоја и заштите животне средине.

У току свог рада, Канцеларија за младе Сремски Карловци заједно са Саветом за младе
општине Сремски Карловци, дефинисала је стратешке правце у даљем развоју локалне
омладинске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су усклађени са
наведеним принципима, вредностима и препорукама датим у Националној стратегији за
младе, а од стране Министарства омладине и спорта.
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7.1 Усклађеност са осталим програмима и документима важним за
омладинску политику у Републици Србији
7.1.1. Програм Еразмус+
Еразмус+138 који се спроводи од 2014. до 2020. године, објединио је све досадашње
међународне програме и европске иницијативе у областима образовања, тренинга, младих
и спорта у жељи да свима који се баве овим областима на што једноставнији и лакши
начин омогући да се укључе у реализовање циљева планираних стратегијама Европске
уније. Еразмус+ програм је објединио седам предходно постојећих програма: Програм за
целоживотно учење (Еразмус, Леонардо да Винчи, Comenius, Grundtvig), Млади у акцији и
пет програма међународне сарадње (Еразмус Mundus, Tempus, Alfa i Edulink). За
реализацију седам година програма Еразмус+, Европски парламент је одобрио 14,7
милијарди евра, од тога 10% или 1,47 милијарди евра за пројекте који се тичу младих.
Србија је у Еразмус+ програм укључена као партнерска земља, што ће омогућити
младима и другим циљним групама програма да користе подршку коју Еразмус+ нуди.
Млади из Србије су од самог почетка спровођења програма могли да учествују у
активностима као представници партнерских организација. Очекује се да ће од 2015.
године организације из Србије моћи да буду носиоци активности, те ће имати могућност да
заједно са младима угосте своје вршњаке из Ервопске уније и других партнерских земаља.
Пред младима и њиховим организацијама, али и пред институцијама у Србији
отварају се многобројне могућности које Еразмус+ програм нуди. Колико ћемо бити у
стању да их искористимо, на нама је и на систему подршке, који тек треба да се изгради на
свим нивоима.
7.1.2. Закон о младима РС
Народна Скупштина Републике Србије је, у јулу 2011. године, усвојила Закон о
младима (у даљем тексту: ЗОМ)139. Њиме се “уређују мере и активности које предузимају
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а које имају за
циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање
потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе” (Чл. 1, став 1).
Посебни чланови ЗОМ-а уређују надлежност и овлашћења Аутономне покрајине
Војводине у области омладинске политике. Закон је предвидео израду и реализацију
Акционог плана политике за младе у АПВ - “Аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе утврђују акционе планове за спровођење Стратегије на својој територији и у
свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова” (Чл. 12, став 2).
Највећи значај овог закона јесте у успостављању оквира за системску подршку
младима, а први корак свакако је дефинисање основних појмова и улога. Презицирани су
термини који су се употребљавали у различитим значењима - омладинска политика,
омладински сектор, омладина или млади, субјекти омладинске политике, омладинске
активности, омладински рад, неформално образовање младих.
Основна начела на којима се ЗОМ заснива су: подршка младима, једнакост и
забрана дискриминације, једнаке шансе, јачање свести о значају младих и њиховој
друштвеној улози, активно учешће младих, као и договорност и солидарност.
Такође, извршено је категорисање удружења која спроводе омладинске активности
на: удружења младих (чије чланство чини најмање две трећине младих и чији су циљеви
или области остваривања циљева усмерени на младе) и удружења за младе (сва друга
удружења чији су циљеви и области остваривања циљева, поред осталог, усмерени и на
138
139
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младе). Млади могу да се удружују и у неформална удружења. Сва регистрована удружења
младих и удружења за младе могу се, ради остваривања заједничких циљева и интереса,
удруживати у савезе.
7.1.3. Национална стратегија за младе
Влада Републике Србије је 9. маја 2008. године, усвојила прву Националну
стратегију за младе за период 2009-2014 (у даљем тексту: НСМ), као први стратешки
документ који се односи на младе на националном нивоу, након чега је, 22. јануара 2009.
године, донет Акциони план за његову реализацију и њиме су дефинисане активности и
рокови за остваривање циљева дефинисаних Стратегијом.
Општи стратешки циљеви, дефинисани Националном стратегијом за младе,
подразумевају: подстицање младих да активно учествују у друштву; развијање сарадње
младих и обезбеђивање услова за учешће у доношењу одлука кроз одржив
институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима;
конституисање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима;
остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у
тешким условима; подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих у различитим
областима; унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена
младих; развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и
неформалног образовања који је доступан свим младима, у складу са светским трендовима
у образовању, али у и контексту образовног система у Републици Србији; подстицање и
стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
унапређивање безбедност младих; чување и унапређивање здравља младих, смањивање
ризика за поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима;
подстицање младих на иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима
одрживог развоја и здраве животне средине.
Израда НСМ предвиђена је Законом о младима, као документ који, на предлог
Министарства омладине и спорта, доноси Влада Републике Србије на период од 10
година140.
7.1.4. Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014
Скупштина АП Војводине је Акциони план политике за младе у АП Војводини за
период 2011-1014 (у даљем тексту: АППМ у АПВ) усвојила 25. новембра 2010. године.
Како у том периоду још није био донет Закон о младима, основ за његову израду на
националном ниову била је Национална стратегија за младе, а на европском "Млади у
акцији", ЕУ стратегија "Млади: Улагање и oснаживање", 2010-2018, Декларација
"Будућност омладинске политике Већа Европе: Агенда 2020". Имао је девет области: 1)
Образовање младих; 2) Запошљавање младих; 3) Здравље младих; 4) Култура и слободно
време младих; 5) Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва и
волонтеризам; 6) Мобилност и информисање; 7) Екологија и одрживи развој; 8) Социјална
политика према младима; 9) Безбедност младих.
7.1.5. Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020
Израда и реализација АППМ у АПВ је предвиђена Законом о младима и резултат је
сарадње са невладиним сектором и ресорним Покрајинским секретаријатима, али и
потребе за системским приступом према младима на територији Војводине. До сада су у
АП Војводини реализована два Акциона плана политике за младе у циклусима од по
четири године (2005-2008 и 2011-2014).
140

Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Члан 10.
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Од самог почетка, у Војводини је практикован интензиван мониторинг и
евалуација одобрених пројеката АППМ у АПВ, и то увек у непосредној сарадњи са
удружењем младих и за младе. Тако су и током четворогодишње реализације Акционог
плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014 праћени његови ефекти, те
смо се приликом израде овог Акционог плана за младе руководили врло јасним
препорукама и показатељима ефикасности који су проистекли након евалуација. Осим
ових показатеља, смернице новом АППМ у АПВ дале су Европске стратегије које се
односе на младе, Програм развоја АПВ за период 2014-2020, стратегије из региона, а врло
су важне и препоруке младих добијених у оквиру Форума младих Војводине.
Области Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020 су:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Образовање младих
Запошљавање младих
Здравље младих и социјална политика према младима
Култура и информисање младих
Активизам и слободно време младих
Волонтеризам и мобилност младих
Безбедност младих
Заштита животне средине и одрживи развој.

Средства за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ за период 2015-2020
обезбеђују се из буџета АП Војводине, у складу са Законом о младима (Чл. 12, став 2).
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Oдељак 8 ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ-ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ И
РЕЗУЛТАТА
Системско и благовремено праћење спровођења ЛАПа за младе као и стручна
процена остварених резултата у том процесу, један је од кључних сегмената планског
бављења локалном омладинском политиком.
У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће
обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе
општине Сремски Карловци.
Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године (у периоду октобар
- децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из ЛАПа као и
о постигнутим резултатима у текућој години.
Како ЛАП за младе општине Сремски Карловци садржи детаљне активности за
укупан период трајања ЛАП-а, процес ревизије ће обезбедити релавантне податке за
детаљну израду плана активности за сваку следећу годину.
Процес

Процес
планирања израда ЛАПа
за младе141

Када се ради

Садржај
(1) Даје стратешке правце развоја локалне
омладинске политике за наредних 3
године.

Производ

Једном у 3
године

ЛАП за
(2) Детаљан план активности за прву
младе
годину спровођења ЛАПа
(3) Пројекцију активности за преостале 2
године ЛАпа
(1) Подаци о реализованим активностима
наведеним у ЛАПу
(2) Подаци о оствареним резултатима у
процесу спровођења ЛАПа

Процес
реизије142

Сваке
године

Годишњи
оперативан
(3) Детаљан план активности за наредну
план за
годину (ГОП) базиран на прикупљеним
наредну
подацима и постављеним циљевима у
годину
ЛАПу
* процес ревизије није могућ без
предходно усвојеног и имплементираног
ЛАПа

ЛАП за младе општине Сремски Карловци почиње са имплементацијом по објављивању у
Службеном листу општине Сремски Карловци, прва ревизија ће бити спроведена крајем
2016. године.

141
142

Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАПа”
Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије”
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АНЕКС 1
Табеларни приказ акционог плана политике за младе општине Сремски Карловци

Општи циљ
Ефикасно
образовање
прилагођено свим
младима, у складу
са европским
трендовима, као и
потребама младих

Специфичан
циљ
Креиран систем
неформалног
образовања са
понудом у
складу са
потребама

Промовисати
формално
образовање

Даровити млади
препознати као
потенцијал и
ресурс

Активност
Спровести
истраживање о
потребама младих на
тему додатних
неформалних
едукација, на основу
резултата направити
распоред обука
Увести редовне
промоције
високошколских
установа и европских
програма који се
спроводе у земљи и
иностранству а да
омогућују додатно
формално
образовање
Увести годишњу
награду најбољим
ученицима и награду
за одређена
достигнућа унутар и
ван школског
стистема
Подршка
остваривању
изузетних постигнућа
младих у култури и
уметности и
промоција њихових
успеха

ОБРАЗОВАЊЕ
Индикатори

Документ са
резултатима
истраживања,
годишњи распоред
предавања

Носиоци
активности
КзМ

Број посетилаца
промоције

50.000,00

Извори
финансирања
Локални буџет

Временски
рок
Јануар –
март 2016.

/

/

Током целе
школске
године

Независни
млади
истраживачи

КзМ
Број одржаних
промоција

Износ

Високошколске
установе
Образовне
институиције
Организације

Број и значај
постигнућа
Додељене 4 награде
за најбоље ученике
Додељене 2 награде
за одређена
достигнућа

100.000,00

КзМ

Локални буџет

Септембар
месец

Локална
привреда

Образовне
институције на
локалу
Локалне НВО

79

Општи циљ

Успостављени
програми
подршке младим
људима у
превазилажењу
проблема и
препрека
приликом одабира
занимања,
ступања и
опстанка на
тржишту рада

Општи циљ
Подржане и
промовисане
постојеће
активности,
програми и услуге
у области
здравствене
превенције и
заштите намењене
свим младим
људима са

Специфичан
циљ
Повишен ниво
могућности
организовања
радних пракси
на територији
општине
Сремски
Каровци и
суседне
оппштине Нови
Сад
Организовање
додатних
прграма
неформалног
образовања
зарад подизања
капацитета
младих и лакшег
проналаска
посла

Специфични
циљ

Информисати
младе људе
додатно о
питањима из
области здравља

Активност

Подстицање и
организовање
стручне праксе
Промоција програма
запошљавања и
услуга НСЗ у
сарадњи са
омладинским НВО

Организација
додатних едукација у
циљу лакшег
проналажења посла и
самозапошљавања
(курсеви, обуке,
тренинзи)

ЗАПОШЉАВАЊЕ
Индикатори

Број промоција
Број учесника
Број медијских
кампања

Број одржаних
едукација
Број младих
учесника

Носиоци
активности
КзМ
Омладинске
НВО и НВО за
младе
НСЗ
Медији
Локалне
институције и
организације

/

КзМ
Стручна
удружења
Појединици
НВО
Образовне
активности

350.000,00

ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
ЗДРАВЉЕ
Активност
Индикатори
Носиоци
активности
Организовати
узрасно прилагођене
Број програма
КзМ
превентивне
Број учесника/ца
Дом здравља
Број организација и
Образовне
програме у школи и
институиције
ван ње, засноване на
институција које
вршачком
спроводе програме
образовању усмерене
на информисање о
правилној исхрани и
физичкој активности
Организовати већи

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

Други извори

2015 - 2018

ЈС
Други извори

2015-2018

Извори
финансирања

Временски
рок

ЈЛС
Други извори

2015.-2018.

/
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акцентом на
младе из
маргинализованих
група

Општи циљ
Унапређени
програми,
активности и
услуге које
доприносе већој
друштвеној
укључености
младих

Општи циљ
Повећана
доступност и
понуда,
унапређен
квалитет културне
потрошње младих
и за младе, као и
оснажени млади
за учешће у
креирању
културне понуде

Специфичан
циљ
Промовисати
постојеће
здравствене
услуге
Радити на
стварању услова
за креирање
нових услуга

Специфичан
циљ

Мотивисати
младе да
учествују у
културном
животу
заједнице

број промотивних
програма усмерених
на репродуктивно
здравље, превенцију
болести зависности и
ментално здравље
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Активност
Индикатори
Носиоци
активности
Спровести
Број спроведених
КзМ
информативне
активности
Инститцуије
активности
Број присутних
Организације
младих
НВО
Документ резултата
КзМ
Изврштити
истраживања
Институције
истраживање и
прикупити неопходне
Организације
НВО
податке за оснивање Документ студије
сремскокарловачког случаја на тему
саветовалишта за
оснивања
младе
сремскокарловачког
саветовалишта за
младе

Активност

КУЛТУРА
Индикатори

Креирање и
спровођење
културних садржаја
који прате потребе и
интересовања младих

Број садржаја
Број учесника

Програми подршке
развоја ауторског
стваралаштва младих

Број програма
Број учесника

Носиоци
активности
КзМ
Институције
културе
Удружења
младих и за
младе

Износ

Извори
финансирања
ЈЛС
Други извори

Временски
рок
2015.-2018.

/

ЈЛС
Други извори

2015.2018.

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

/

ЈЛС
Други извори
финансирања

2015.–2018.

/
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Општи циљ
Обезбеђено
благовремено и
квалитетно
информисање
младих

Специфичан
циљ
Подизање нивоа
информисаности
младих у
Сремским
Карловцима
Млади су
информисани о
могућностима
изградње
капацитета као и
о локалним
програмима у
оквиру којих се
могу ангажовати

Општи циљ
Развијен
активизам младих
у свим
сегментима
друштва

Специфичан
циљ
Мотивисати
младе да узму
учешће у
процесима
доношења
одлука

Предочити
могућности за
учешће у
процесима

Активност

ИНФОРМИСАЊЕ
Индикатори

Пронаћи канал
комуникације који је
најадекватнији за
младе из Сремских
Карловаца

Број
новосупастављених
канала
комуникакције

Информисање и
оснаживање младих
за учешће и вођење
активности које
унапређују њихове
капацитете

Број младих који су
учествовали

Активност
Подршка
активностима које
доприносе јачању
капацитета младих за
управљање
пројектним
циклусима,
управљање
организацијама,
умрежавању
ученичких
парламената,
удружења и
неформалним
групама
Подршка
активностима које
доприносе
упознавању младих

Број спроведених
активности

АКТИВИЗАМ
Индикатори

Носиоци
активности
КЗМ
Локални и
покрајински
медији
Институције и
организације
КЗМ
Локални и
покрајински
медији
Институције и
организације

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

/

ЈЛС
Други извори
финансирања

2015.–2018.

ЈЛС
Други извори
финансирања

2015.–2018.

Извори
финансирања

Временски
рок

ЈЛС
Други извори

2015.–2018.

/

Носиоци
активности

Износ

Број активности
Број учесника
Број организација

Омладинске
НВО
Ученички/
студентски
парламенти
КзМ
Институције

/

Број акција,
пројеката и
програма

Омладинске
НВО и НВО за
младе

/
ЈЛС
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Општи циљ
Побољшане
могућности за
квалитетно
провођење
слободног
времена
Оснивање
функционалног
локалног
омладинског
фонда

доношења
одлука

са могућностима
преузимања активне
улоге у процесу
доношења одлука

Специфичан
циљ
Млади су
информисани о
могућностима
квалитетног
провођења
слободног
времена
Оснивање
функционалног
локалног
омладинског
фонда при
локалној
самоуправи,
којим се
менторски и
финансијски
подржавају
пројекти и
активности
појединаца и
група младих
људи

Активност
Креирање
информативних
садржаја о
могућностима
провођења слободног
времена

Основан локални
омладински фонд

КзМ

Други извори

2015.–2018.

Број учесника

СЛОБОДНО ВРЕМЕ
Индикатори

Број креираних
садржаја

Број подржаних
група младих
Број младих
укључених у
процесе
омладинског фонда

Носиоци
активности

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

КзМ
Партнери

/

/

2015.-2018.

/

ЈЛС
Привреда
Други извори

2015.-2018.

ЈЛС
КзМ
Организације и
институције
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Општи циљ

Развијена свест
младих, чланова
локалне заједнице
и доносилаца
одлука о значају и
важности
волонтеризма

Општи циљ
Повећано учешће
младих у процесу
мобилности

Специфичан
циљ

Обезбедити и
унапредити
услове за
волонтирање

Специфичан
циљ
Млади упознати
са могућностима
и бенефитима
мобилности

Општи циљ

Специфичан
циљ

Унапређени
услови и
оснажени млади
за развијање
безбедносне
културе

Развијено
безбедно и
сигурно
окружење за
младе људе

Активност
Подстицати
креирање
волонтерских
програма и позиција
за младе у оквиру
имплементације
културних, спортских
и других
манифестација,
промовисати их међу
младима

Активност
Креирање и
спровођење
креативних
активности које
промовишу
могућности
мобилности у
директном конткату
са младима и путем
интернета

Активност
Спровођење
различитих
едукативних
програма/обука за
младе и
представнике/-це
медија за промоцију
ненасиља, мировног

ВОЛОНТЕРИЗАМ
Индикатори

Број волонтера/-ки
Број институција у
оквиру којих су
волонтерске
позиције креиране

Носиоци
активности

Удружења
Институције
КзМ

МОБИЛНОСТ
Индикатори
Носиоци
активности
Број активности
КзМ
Број младих
Институције
присутних
НВО
Удружења за
Број посета на
интернет порталу
младе и
општине
омладинска
удружења

БЕЗБЕДНОСТ
Индикатори
Носиоци
активности
Број
обука/програма
Број младих
Број медија
Број цивилних
организација
Број институција

Удружења
Инситутице
које се баве
безбедношћу

Износ

/

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

ЈЛС
Други извори

2015.-2018.

Извори
финансирања
ЈЛС
Други извори
финансиреања

Временски
рок
2015.-2018.

Износ

Извори
финансирања

Временски
рок

/

ЈЛС
Други извори

2015.-2018.

/
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образовања и
безбедности младих
у сарадњи са
организацијама
цивилног друштва и
институцијама

Општи циљ
Унапређен однос
младих према
заштити

Повишен ниво
практичних
активности у
области екологије
и одрживог
развоја

Специфичан
циљ
Подизање нивоа
неформалног
образовања
младих на тему
екологије и
одрживог
развоја
Обезбедити
прилику да
млади имају
практично
искуство у овој
области

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Активност
Индикатори
Носиоци
Износ
активности
Реализација
едукативних трибина
и еколошких
радионица

Број успешно
реализованих
радионица и
трибина
Број посетилаца

Еколошка
удружења
КзМ
Институције

/

Акције уређења,
чишћења и
озелењавања
површина

Број акција
Број уређених
површина
Број учесника

Удружења
младих
Удружења за
младе
Омладинске и
еколошке НВО
КзМ
Институције

/

Извори
финансирања
ЈЛС
Други извори

Временски
рок
2015.-2018.

ЈЛС
Други извори

2015.-2018.
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АНЕКС 2
КОРИСНИ ЛИНКОВИ

СО Сремски Карловци – www.sremski-karlovci.org.rs
EACEA – http://eacea.cec.eu.int
Easy Travel Card (ETC) – www.etc.org.rs EC- http://ec.europa.eu/youth/index_en.html Euro 26 –
www.euro26.rs
European Youth Portal – http://europa.eu/youth
Infostud – www.infostud.com
Inter Rail – www.interrail.net
Агенција за заштиту животне средине - www.sepa.sr.gov.rs
Београдски центар за људска права - http://www.bgcentar.org.rs/
Европска омладинска фондација – www.eyf.coe.int/fej/
Мингл – www.mingl.org
Министарство животне средине и просторног планирања - www.ekoplan.gov.rs
Министарство здравља – www.zdravlje.sr.gov.rs
Министарство културе – www.kultura.sr.gov.rs
Министарство омладине и спорта – www.mos.sr.gov.rs
Млади истраживачи Србије – www.mis.org.rs
Мрежа младих југоисточне Европе - www.seeyn.org
Национална служба за запошљавање – www.nsz.sr.gov.rs
Невладина организација посвећена искорењивању свих облика трговине људима www.astra.org.rs
Олимпијски комитет Србије - www.oks.org.rs
Организација за борбу против СИДЕ - www.jazas.org.rs
Педагошко друштво Србије - www.pedagog.rs
Питајте лекара - www.stetoskop.info
Покрајински секретаријат за спорт и омладину www.sio.vojvodina.gov.rs/
Покрет горана Војводине, еколошки центар „Радуловачки“ - http://www.ekoloskicentar.org/
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Србије –www.skolskisportsrbije.org.rs
Саветоваиште против насиља - www.savetovalisteprotivnasilja.org
Све здравствене установе на једном месту - www.svetzdravlja.com
Удружење бекпекера Србије – www.backpackers.org.rs
Феријални савез – www.ferijalci.org.rs
Центар за интеграцију младих - http://www.cim.org.rs/
Центар за образовање и тренинг Европске комисије - http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Центар за подршку женама – www.podrska.org.rs
Центар за права детета http://www.cpd.org.rs/
Центар за развој еколошке свести-www.well.org.rs

Службени лист Општине Сремски Карловци, 18/2015

На основу члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски
Карловци'' број 12/08 и 17/12) Скупштина општине Сремски
Карловци је на својој 22. седници одржаној 3. септембра
2015.године донела

ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина општине Сремски Карловци доноси Локални
акциони план за младе општине Сремски Карловци 2015
– 2018.
2. Овај Закључак и Локални акциони план за младе ће се
објавити у ''Службеном листу општине Сремски
Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 02-4/2015-I/1
3.септембра 2015.године
Сремски Карловци
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ПРЕДСЕДНИК
мр Жарко Димић, с.р.

Службени лист Општине Сремски Карловци, 18/2015

САДРЖАЈ

1.

Локални акциони план за младе Општине Сремски
Карловци 2015 – 2018.

1

2.

Закључак о давању сагласности на ЛАП за младе Општине
Сремски Карловци 2015 – 2018.
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