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1. ПОЗДРАВНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ
УВОДНА РЕЧ
Међународни стратешки документи, закони и стратегије Републике Србије, препознају
младе као једну од најрањивијих друштвених група, посебно у времену интензивних
миграција. Ипак, важно је уочити и нагласити да млади такође представљају и непроцењив
ресурс у контексту развоја сваког друштва, а посебно у друштвима која убрзано старе попут
нашег. Један од најзначајнијих докумената из ове области јесте Европска повеља о учешћу
младих на локалном и регионалном нивоу, која је усвојена од стране Савета Европе сад већ
давне 1992. године, а чија је потписница и Република Србија. Преамбула повеље каже:
„Млади имају право, а требало би да имају и прилику, на пуноправно учешће у одлукама које
утичу на њихов живот, а које се доносе на локалном, покрајинском, републичком или
регионалном нивоу. Младе такође треба подржати и пружити им могућност да се укључе у
све врсте активности“. Наравно, право на учешће не вреди много уколико млади немају
прилику, подршку и знање потребно за реализацију тог права. Европски омладински форум
у својој резолуцији о омладинској политици (донетој 1998. године) дефинише европску
омладинску политику као међусекторску, интегрисану политику усмерену ка младима, са
младима, и која полази од потреба младих људи. Њен циљ јесте да побољша и унапреди
животне услове и учешће младих људи, укључујући читав низ социјалних, културних и
политичких питања која утичу на њих и остале друштвене групе.
Република Србија је почела да институционално уобличава омладинску политику 2007.
године, формирањем Министарства за омладину и спорт. Усвајањем Закона о младима („Сл.
гласник Републике Србије“, број 50/11) уређене су 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 њих.У складу са Законом о
младима, али и Националном стратегијом за младе Републике Србије, те Акционим планом
политике за младе АП Војводине, општина Сремски Карловци је развила и имплементирала
низ институционалних механизама који осигуравају и подржавају развој омладинске
политике на територији општине Сремски Карловци.Обезбедити потребне и неопходне
услове за квалитетан и безбедан живот младих у општини Сремски Карловци је приоритет.
Тим поводом локални акциони план за младе обезбеђује минимум стандарда да се овај
приоритет реализује. Одговорном омладинском политиком потврђујемо да су за нас млади
највреднији ресурс који имамо, они су наша садашњост а заједничким снагама требамо да им
пружимо могућност да постану најсветлија будућност.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
НЕНАД МИЛЕНКОВИЋ
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Општи појмови и скраћенице
ЛАП – Локални акциони план за младе
КЗМ – Канцеларија за младе
ЈЛС – Јединица локалне самоуправе
ДЗ – Дом здравља
ПАС – Психоактивне супстанце
ЦСР – Центар за социјални рад
СОП – Субјекти омладинске политике
ПУ – Полицијска управа
УГ – Удружење грађана
ЛВС – Локални волонтерски сервис
ESC – European Solidarity corps (Еворпске снаге солидарности)

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Општина Сремски Карловци се налази у Војводини на крајњем североистоку Срема на
десној обали Дунава 10 километара југоисточно од Новог Сада а 57 километара
северозападно од Београда, на магистралном путу Београд - Нови Сад. Сремски Карловци су
место богате историје и традиције, духовно, просветно и културно средиште српског народа
у Војводини током XVIII и XIX века. Укупне површине 51 Км2 са 8431 становника.1
Климатски, територија општине карактерише умерено-континетална клима са утицајем
микроклиматских карактеристика Фрушке горе. Природни потенцијали, клима, квалитет
земљишта и водотокови погодују развоју пољопривреде. Земљиште на територији општине
се састоји од више типова земљишта које је веома квалитетно и погодно за бављење
воћарством и виноградарством.
Најзначајнији природни, привредни и туристички потенцијали се огледају у реци Дунаву
који пружа многобројне могућности за развоој спортско креативног садржаја, Стражилову,
најпознатијем излетишту у оквиру Националног парка „Фрушка Гора“, Дворској башти као
најстаријем арборетуму у земљи, специјалном резервату природе под заштитом државе
„Ковиљско петроварадински рит“.

1

СТАТИСТИЧКИ Србије, Београд, годишњак Републике 2018
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2. МЛАДИ У ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Циљна група Локалног акционог плана за младе Општине Сремски Карловци су млади
старости од 15 до 30 година узраста без обзира на друштвено порекло, статус, националну
припадност, сексуално, политичко или било које друго опредељење. Према према Dev Info
бази2, млади од 15 до 29 чине 1348 или око 16% популације.
Према истраживању спроведеном за потребе узраде документа, млади у Сремским
Карловцима своју општину посматрају као заједницу са просечним могућностима за младе. У
односу на друге општине и градове у окружењу, процењују да им Сремски Карловци пружају
подједнаке могућности као и у другим општинама. Млади у Сремским Карловцима истичу да
су задовољни могућностима образовања у свом месту, његовом доступношћу и квалитетом,
а школа и образовање се истичу као важан фактор за лични развој. Такође, млади оцењују да
постоји простор за унапређењем понуде за неформално учење, ваннаставних активности и
културни и активистички програми за младе.
Како би се побољшао квалитет живота у општини, млади предлажу повећан ниво рада на
следећим приоритетним пољима:
1. Могућност бављењања културом и уметношћу
2. Неформално учење, обуке и акције за младе
3. Квалитетом и безбедношћу саобраћаја

2.2. Принципи и вредности
Локални акциони план за младе Општине Сремски Карловци се заснива на неколико
принципа и вредности, а у складу са Националном стратегијом за младе и Акционим планом
политике за младе у Војводини, који су у складу са Уставом Републике Србије, Универзалном
декларацијом о људским правима, Конвенцијом УН о правима детета са Протоколима,
Конвенцијом Савета Европе о људским правима и основним слободама, као и у складу са
циљевима Агенде 2030 за одрживи развој.
Принципи ЛАП-а су:
• Поштовање људских права – 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. Стварају се равноправне
могућности за развој младих, засноване на једнаким правима, а у складу са потребама,
властитим изборима и способностима.
• Равноправност –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
2

хттп://девинфо.стат.гов.рс/СербиаПрофилеЛаунцхер/филес/профилес/ен/1/ДИ_Профил_Сремски%20Карловци
_ЕУРСРБ001002003012.пдф
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равноправности, недискриминације,
друштвеног развоја младих.

слободе,

достојанства,

безбедности,

личног

и

• 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 важан друштвени
ресурс, при чему се исказује поверење и подршка њиховим потенцијалима. Омогућава се и
обезбеђује доступност свих ресурса младима. Обезбеђују се услови за очување здравља
младих и квалитетно провођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено
увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.
• Солидарност –Развија се међугенерацијска солидарност и улога младих у изградњи
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, култура
ненасиља и толеранције међу младима.
• Сарадња –Подржава се и обезбеђује слобода удруживања како са вршњацима тако и са
различитим генерацијама 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 и изградњи бољег квалитета
живота.
• 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.
• 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 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.
• Хармонизација – Локални акциони план политике за младе је усклађен са осталим
стратешким документима који се тичу политике за младе на националном и међународном
нивоу.

3. ЕЛЕМЕНТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Омладинску политику на локалном нивоу спроводи локална самоуправа уз учешће
институција задужених за посебне области од значаја за младе и у сарадњи са цивилним
сектором. Успешно спровођење омладинске политике подразумева унапређење друштвеног
положаја младих и стварање свих релевантних услова за остваривање потреба младих, као и
интереса од значаја за младе. Локална самоуправа са свим осталим субјектима треба да
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створи услове за подршку младима у организовању и активном учешћу у свим процесима
како би унапредили положај младих у локалној заједници.

3.1. Локална самоуправа као субјекат омладинске политике
Прави пут у системској бризи о младима налази се у именовању већника за младе у
општинском већу. Постојање већника задуженог за бригу о младима значи постојање особе
која је директно задужена за системску бригу о младима у општини. Већник треба да буде
упознат са стањем и ставовима младих у средини, заступа интересе младих спровођењем
политика од значаја за младе и обезбеђује адекватан буџет. Особа која врши функцију
већника директно сарађује са Саветом за младе и Канцеларијом за младе. 3

3.2. Савет за младе
У складу са Законом, Савет за младе је саветодавно тело скупштине општине које
подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем
омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере за њено унапређивање. Савет за
младе има две значајне улоге које га чине кључним за функционални развој и спровођење
локалне омладинске политике:
- Савет за младе је тело које омогућује младима да активно учествују у доношењу одлука,
- Савет за младе је тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција
које се у неком делу своје делатности баве младима (локална самоуправа, школе,
Национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, Удружења младих и
Удружења за младе и други).
Оснивање Савета за младе треба да буде дефинисано статутом општине/града, чиме се
обезбеђује легитимитет и јавност рада СМ. Тај начин оснивања савета препоручују МОС и
Стална конференција градова и општина (СКГО) у предлогу Модела статута
градова/општина. Најмање половину чланова Савета за младе треба да чине млади узраста
од 15 до 30 година, представници институција у чијем су делокругу области од интереса за
младе, представници удружења младих, удружења за младе и угледни стручњаци. 4
Савет за младе има задужење да:
1. ствара услове за иницирање израде, дефинисање и праћење спровођења
локалне омладинске политике;
2. прати израду и даје мишљење о посебним локалним акционим плановима,
програмима и политикама у сагласности са НСМ;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе
општине/града;
4. даје мишљење о нацртима прописа и одлука које доноси скупштина у
областима од значаја за младе;
5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске
политике и локалних акционих планова и програма за младе, подноси их скупштини,
председнику општине и општинском већу;
3
4

Одговорна омладинска политика на локалном нивоу, Асоцијација КЗМ, 2016
Примена Националне стратергије за младе на локалном нивоу, Министарство омалдине и спорта, 2012
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6.

подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на младе;

3.3. Канцеларија за младе
Канцеларија за младе као део општинске управе је административно тело које води
системску бригу о младима на локалном нивоу и одговорна је за спровођење локалне
омладинске политике. Општина оснива КЗМ како би обезбедила услове за активно учешће
младих у животу и раду локалне заједнице, али и оснаживање креативног испољавања
младих.
КЗМ у свом раду:
1. Развија, спроводи и прати локалну омладинску политику– иницира израду и
прати спровођење ЛАП локалне стратегије за младе;
2. Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике–
умрежавање, комуникација и координација;
3. Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и
политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање;
4. Прати рад одговорних за рад са младима и трошење градских/општинских
средстава;
5. Подстиче активизам младих, комуницира са младима, удружењима младих и
за младе и обезбеђује учешће младих у процесима доношења одлука;
6. Иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине/града у
програмима и пројектима за младе;
7. Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично
или потпуно финансирају из буџета општине/града;
8. Предлаже буџет за реализацију ЛАП-а;
9. Спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а;
10. Прати остваривање и прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја
за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине;
11. Обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим општинским телима;
12. Редовно прати потребе младих анализом трендова стања и потреба, спроводи
истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници са посебним
освртом на рањиве групе младих и степена и квалитета њиховог укључивања;
13. Води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и
неформалним групама у локалној заједници.5

3.4. Установе за младе
Установа за младе се оснива од стране општине/града за реализацију омладинске
политике и омладинског рада и финансира се из буџета оснивача, а своје активности

5Примена

националне стратегије за младе на локалном нивоу стандарди рада канцеларије за младе и компетенције
координатора, Министарство омладине и спорта Р. Србије и ГИЗ, Београд 2012.
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спроводи у сарадњи са свим актерима омладинске политике. Она може да представља један
вид омладинског центра који своје активности усмерава ка:
1. Промовисању активизма младих и подржавању развоја и рада иницијатива
младих и омладинског сектора на локалном нивоу;
2. Развијању програма неформалног образовања на теме од интереса за младе,
препознате у ЛАП;
3. Спровођењу
најразличитијих
услуга
препознатих
као
потребе
младих/омладинског сектора (истраживачки рад, организатор културног живота,
ваннаставних активности, сервис за пружање услуга удруженим младима, програми у
спровођењу мера активног запошљавања итд.);
4. Подржавању и спровођењу програма међународног омладинског рада и
мобилности младих;
5. Учествовању у изради ЛАП и имплементацији програма из ЛАП у сарадњи са
КЗМ и Саветом за младе и ОЦД

3.5. Цивилни сектор ка осубјекат омладинске политике
Преузимање одговорности од стране појединца у процесима доношења одлука и његов
активизам кроз самоорганизовање суштина су удруживања и развијања организација
цивилног друштва. Млада особа треба да утиче на одлуке о личном развоју, али и о развоју
заједнице и друштва уопште.
Иницијативе цивилног друштва чине организације и групе људи који креирају конкретне
циљеве деловања унутар демократског система и раздвојене су од политичког и економског
друштва. Оне могу бити неформалне и формалне.

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.
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3.6. Друге локалне институције које се директно или индиректно баве
младима
Осим наведених актера на локалном нивоу, никако се не могу занемарити друге
институције које се директно или индиректно баве младима. Оне су од виталног значаја за
целокупни обухват младих у омладинској политици на локалу. Под другим институцијама се
подразумевају основне и средње школе, домови здравља, полицијске управе, филијале
националних служба за запошљавање, музеји, библиотеке, спортске и друге културне,
здравствене институције и установе. КЗМ као чвориште институционалне омладинске
политике би требало да са свим наведеним актерима успоставља контакте, поставља и
развија сарадњу у циљу пуне подршке младима на локалном нивоу.

4. РЕВИЗИЈА ЛАПа
Канцеларија за младе општине Сремски Карловци је извршила ревизију Локалног
акционог плана за младе Општине Сремски Карловци у периоду септембар – децембар 2018.
године. Ревизија ЛАП-а је рађена на основу препорука које су добијене од стране Немачке
организације за интернационалну сарадњу (ГИЗ) у партнерству са Министарством омладине
и спорта Републике Србије.

4.1. Зашто ревизија ЛАП-а?
Процес ревизије ЛАП-а чини скуп активности којима се анализирају постигнућа,
идентификују критичне тачке плана и критичне тачке реализације и редизајнирају процеси
који не дају оптималне резултате.
Ревизија акционих планова за младе је једна од фаза циклуса планирања у области
омладинске политике. Процес ревизије ЛАП-а представља анализу постигнутих резултата у
оквиру процеса имплементације ЛАП-а од стране различитих актера као и мишљења младих,
и на основу те анализе креирање препорука и корективне мере, како би ефекти локалне
омладинске политике били оптимални.

4.2. Методологија
Методологија ревизије ЛАП-а подразумева три фазе:
1. Прикупљање података и аналитичка обрада података
2. Квалитативна анализа података – креирање препорука и корективних мера
3. Измене, допуне и усвајање препорука - ревизија ЛАП-а и израда акционог плана за
наредни период
У оквиру ове три фазе, реализовани су следећи кораци:
-Обезбеђивање подршке од стране руководства локалне самоуправе
-Доношење Одлуке Председника о вршењу ревизије ЛАП-а за младе и
именовање Радне групе за ревизију и израду ЛАП-а
-Припрема процеса прикупљања података
-Прикупљање података
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-Израда нацрта ЛАП-а на основу добијених резултата и препорука
-Достављање ЛАП-а Скупштини на усвајање

4.3. Комисија за ревизију и израду ЛАП-а за младе
Решењем Председника Општине број020-21/2018-I2 од 23. октобра 2018. године, формирана
је радна група за израду ревизије ЛАП-а за младе од 6 чланова:
1. Дајана Пуповац
2. Михајло Фекете
3. Маја Манојловић
4. Вера Јанковић
5. Филип Савић
6. Бојана Мандарић

4.4. Истраживање
Инструмент за истраживање је био анкетни упитник којим су испитани следећи
елементи: информисаност младих, обухват и укљученост младих, ставови о приоритетима
омладинске политике на нивоу локалне заједнице и потребе на нивоу активности.
Истраживањем је обухваћено 96 младих узраста од 15 до 30 година који живе на
територији општине Сремски Карловци, односно око 7% укупне популације младих.
Узорак је чинило 31.2 % испитаника мушког и 68,8% испитаника женског пола.
Испитаници су према старости подељени у 3 категорије: мање од 18 година, од 18-26година,
од 26-30 година. Највећи број испитаника сачињавају млади од 15 до 18 година (76,0%
испитаника).

Фреквенција

Проценти

15 - 18 година

73

76.0 %

од 18 - 26 година

20

20.8 %

од 26 – 30 година

3

3.2 %

Укупно

96

100.0 %
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Највећи део испитаника јесу млади у току средњошколског образовања (4. степен) 72,9 %,
док је мањи број испитаника који су завршили више степене формалног образовања или су у
току школовања на факултетима и вишим школама.
Фреквенција

Проценти

Основна школа

3

3.2 %

Средња школа (3. степен)

8

8.3 %

Средња школа (4. степен )

70

72.9 %

Виша школа

5

5.2 %

Факултет

8

8.3 %

Постдипломске студије

2

2.1 %

Укупно

96

100.0 %

Највећи део узорка испитаника који су учествовали у истраживању су у процесу
образовања, ђаци и студенти (91.7%), док је око 6% запослених у приватном или државном
сектору.
Упитник је дистрибуиран насумичном методом уз подршку анкетара сваком испитанику.

4.5. Резултати добијени на основу обраде упитника6
Процес истраживања кроз анкету и путем две фокус групе је циљао на три референтне
тачке – ниво информисаности младих по свим приоритетима, број младих, односно обухват
младих активностима субјеката омладинске политике и ниво укључености односно
партиципације младих у различитим процесима, програмима и пројектима.
Анализа података добијених путем анкете и фокус група истиче низак ниво
информисаности младих, недостатак омладинских гласила, неуједначен приступ
информисању и недостатак вештина о тражену и коришћењу информација. Информисање је
опште место не само у Сремским Карловцима већ и у читавој земљи и на нивоу Европе.
Информисање се прожима кроз све приоритете као проблем, односно да је на ниском нивоу а
једнако и подаци добијени путем анкете и фокус група иницирају покретање активности
које би се бавиле овом темом. Овој теми је потребно прићи са посебном пажњом, са посебним
истраживањем о потребама младих и информативним потребама, креирањем механизама,
програма и пројеката како би се млади у већој мери инфромисали.

6

Резултати спроведеног истраживања су у форми прилога овом документу
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Укљученост младих је посебан елемент који је истражен кроз упитник. Тек 10% младих
испитаника је члан неког удружења, 8% је изјавило да су чланови неке неформалне групе на
нивоу општине док је 15% младих члан неке политичке партије. Слично је и са чланством у
студентским и ученичким парламентима, око 12% младих испитаника су чланови ових
група.
Истраживање је посебно затражио мишљење младих о томе како да се унапреди учешће
младих у активностима намењених њима. Већи број младих као неопходност наводи
фунцкионисање омладинског клуба као централног места у општини што говори о
истакнутој потреби младих за местима која би се специфично усмерила на активности
младих особа а тиме се повећала и њихова укљученост.
Елемент укључивања младих треба да се наставља на информисање и ослони на друге
елементе омладинске политике (Савет за младе). Заједничким радом на овом елементу и у
сарадњи са Радном групом за израду овог документа, као и уз активно учешће локалних
актера који се директно или индиректно баве младима у општини Сремски Карловци
можемо очекивати даљи напредак у квалитету живота младих.
Млади су одговарали на питање које су то активности за које би били заинтересовани
односно које би похађали уколико би биле реализоване од стране КЗМ унутар њихове
општине. Одговори су укључени у табеларни приказ акционог плана.

4.6. Анализа ЛАП-а и препоруке
Локални акциони план за младе 2019-2022 се ослања на претходни документ (ЛАП за
период 2014-2018) уз конкретизацију активности плана на специфичније, реалније,
мерљиве и достижније активности. На овај начин, можемо обезбедити праћење ефектата и
резултата рада. Препорука за усклађивањем низа неусаглашености су узете у обзир, али још
увек постоји простор за унапређење активности и механизма праћења и вредновања
промена. Веома је важно узети у обзир искуства и праксе из других општина и градова у
Покрајини и Републици на примени ЛАП-а за младе. Промене су се показале као видљиве и
значајне како за појединце тако и за заједницу, али су доста споре. Константним
усклађивањем потреба младих, учешћа партнера на локалном нивоу као и адекватним
коришћењем ресурса, може се очекивати даљи развој и напредак ове области.
Препорука се односи на корекцију циљева и усклађивање са активностима, као и
равномерније укључивање свих приоритета. Потребне су одређене корективне мере како би
био постигнут баланс између појединачних области.
Оставља се простор за примере добре праксе из других општина. Примери добре праксе
су више него добродошли у области која је према свом постојању врло млада. Размена
искустава општина и градова би била посебна препорука у оквиру ове теме.
Локални акциони план би требало да предвиди расписивање конкурса за
имплементацију ЛАП-а, односно његових појединих сегмената. Конкурсну документацију
требало би усмерити у правцу удружења младих и за младе као реализаторе
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имплементације. Отварањем конкурса се шаље позив на партнерски однос са локалном
самоуправом, повећава се степен поверења и остварује се транспарентност процеса.

5. АНАЛИЗА И АКЦИОНИ ПЛАН ПО ОБЛАСТИМА
У процесу ревизије Локалног акционог плана за младе општине Сремски Карловци,
утврђено је постојање потребе за раздвајањем приоритета у складу са Националном
стратегијом за младе, као и за додавањем нове приоритетне области која се односи на
међусекторску сарадњу на нивоу општине.

5.1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ
Када говоримо о образовању треба да имамо на уму да је то процес којим се прикуплљају,
стичу и развијају знања, вештине и компетенције, вредности и ставови младих. Образовање
се може одвијати кроз формалне институције у одређеном временеуе, али исто тако оно
може бити и целоживотно и не мора бити ограничено престанком формалног образовног
система нити узрастом. Три су основне компоненте образовања - формално, неформално и
информално.
Формално образовање је институционално образовање које се дешава унутар
институција које припадају систему формалног образовања. У процесу формалног
образовања, образовна институција је та која контролише циљеве и средства учења.
Неформално учење је сваки вид образовања који се спроводи ван формалног образовног
система (школе или факултета). Неформалним учењем стичу се знања, вештине и
компетенције усмерене на развој личних потенцијала и вредности, као и на побољшање
конкурентности на тржишту рада. Активности у неформалном учењу одвијају се према
принципима добровољности и активног учешћа.
Информално учење подразумева процес учења који се одвија континуирано, неплански,
током читавог живота при чему појединац стиче ставове, вредности, вештине и знања чији
су извори различити утицаји и ресурси у сопственој средини, као и из свакодневних
искустава (породица, група вршњака, комшије, сусрети, библиотека, мас-медији, посао,
игра).
Систем образовања је први и најважнији елемент животне и развојне инфраструктуре
сваког друштва и државе, јер његов укупан ефекат одређује квалитет и ефекте коришћења
свих других система, ресурса и квалитета живота. 7
Национална стратегија за младе, као први корак у 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.
Истраживање спроведено за потребе ревизије ЛАП-а показује да су млади у истој мери
задовољни понудом и квалитетом образовања у Сремским Карловцима али у истој мери се
7

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.
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дају препоруке за побољшање. Око 60% испитаника само је једном или није никада
учестовало у програмима неформалног образовања – семинарима, тренинзима и
радионицама. Овај податак отвара широко поље за рад и увођење нових активности
неформалног учења. Испитаници истичу да су им потребна знања и вештине из области
запошљавања, личних вештина, вештина комуникације и толеранције и социјалне
укључености.

5.1.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Образовање у Сремским Карловцима доступно свим младима у складу са њиховим
потребама
Специфични циљеви:
1. Повећати број младих у неформалном образовању
2. Поспешивање партиципације младих у образовном систему
3. Подизање капацитета локалних удружења и организација да се баве неформалним
образовањем
4. Подстицати и награђивати младе таленте

5.2 ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ
Запошљавање младих је један од приоритета Националне стратегије за младе.
Запошљавање, самозапошљавање и предузетништво су издвојени као посебна област. Према
УН стратегији за младе усвојеној 2018. године издваја се оснаживање младих кроз
достојанствен рад и препознате су активности које говоре о креирање система подршке
младима за лакши улаз у свет рада и препознавање самозапошљавања.
Кроз истраживање у оквиру ревизије ЛАП-а је истакнуто да испитаници нису упознати са
програмима рада који се нуде и припремају младе за рад (72.9%) док чак код 88.5%
испитаника не постоји воља за започињањем самосталног посла тј.самозапошљавањем
младих.
Истраживање даље потврђује да младима недостају програми и активности који би пренели
основне вештине за тражење посла – писање ЦВ-а и мотивационог писма и понашање током
интервјуа што су базичне вештине комуникације које су неопходне на почетку развоја
каријере.
Такође, међу препознатим проблемима у области запошљавања мадих је недовољан ниво
едукације о предузетништву, као начину самозапошљавања, што је један од узрока
неразвијеног предузетничког духа младих, иначе у нашој средини. Поред тога, постоји и
недовољна информисаност младих о програмима за подстицање запошљавања,
самозапошљавања, преквалификацији, и доквалификацији и расписаним конкурсима за
посао.
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Област запошљавања на основу добијених података би могла да се препозна
каооминантан проблем данас када су млади у питању и прожима све аспекте њихових
живота. Млади препознају значај сопственог запослења, важно је понудити им адекватна и
атрактивна решења, сараднју, ослонац и отворену комуникацију како бисмо подстицали
развој младе особе као појединца и даље обезбедили развој друштва.

5.2.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Успостављена подршка младима за улазак у свет рада
Специфични циљеви:

1. Покренути одржив програм каријерног вођења и саветовања младих
2. Повећати ниво информисаности младих о програмима рада
3. Подржати програме удружења за програме запошљивости младих
4. Пружити подршку програмима за промоцију
развоја омладинског
предузетништва

5.3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ
Здравље младих се односи на системску бригу очувања здравља младих (физичко и
ментално) и превенцију понашања које је ризично. У односу на целокупно становништво,
млади су најмање угрожени здравственим проблемима, тако да код њих више пажње би
требало дати промоцији здравих стилова живота и превенцији болести. Ова област
подразумева рад на унапређењу здравља младих, оспособљавању младих за бригу о
сопственом здрављу и промоцији здравих стилова живота. Здравље многих младих људи је у
опасности због стреса, лоше исхране, недостатка физичке активности, полних односа без
заштите, конзумирања алкохола, дувана и цигарета. Циљ који је постављен у Европској
стратегији за младе је подстицање здравих стилова живота, бављење физичким
активностима, као и подстицање сарадње стручњака из области здравља и рада са младима,
спортских организација, Заједнички задатак је спречавање проблема и превенција болести..
Према доступним подацима8 више од две трећине одраслог становништва у Србији је
физички неактивно. У Србији је гојазан скоро сваки пети одрасли становник (21,2%), сваки
трећи становник пуши (34,7%), око 40% свакодневно или повремено конзумира алкохол, а
скоро половина становништва има хипертензију (46,1%). Укупно 40% становника ЕУ
изјављује да се бави спортом бар једном недељно, док се спортом у Србији једном недељно
бави само око 10% становника.
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Према истраживању у оквру ревизије ЛАП-а, око 60% младих се бави спортом
професионално или рекреатвно и за себе сматра да је физички активно. Што се тиче
информисања о програмима превенције болести, скоро 70% младих није чуло ни за један
програм превенције у општини. Учесници фокус група наводе да је потребно активирати
сарадњу институција, удружења младих и осталих удружења како би обезбедили
координисану промоцију здравих стилова живота, превентивних активности и активности
промоције спортских активности.

5.3.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Унапређено здравље младих у Сремским Карловцима
Специфични циљеви:

1.
Подржати програме и пројекте који промовишу здраве стилове живота
2.
Подржати едукативне програме у области репродуктивног здравља и
штетности ПАС
3.
Подржати програме заштите менталног здравља младих
4.
Оснаживати међусекторску сарадњу између организација и институција које
се баве здрављем младих

5.4. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ
На УНЕСКО конференцији посвећеној културној политици одржаној 1982. године је
објављено 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. 9
Култура је препозната као важан део 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 вредност
разноликости.
Истраживања рађена у Србији, показала су да млади не учествују довољно у креирању
културних садржаја, као и да не постоји њихова уједначена понуда. На нивоу земље, чак 81%
младих не учествује у културним активностима док 70% младих сматра да нема довољно
доступних културних садржаја за младе. Готово су идентични резултати истраживања у
оквиру ревизије ЛПА-а у Сремским Карловцима. Интересантно је да чак 97.9% младих у Ср.
Карловцима нису учествовали у креирању културних садржаја у својој општини.
Решења која су понудили учесници фокус групе су: већа транспарентност културних
дешавања, актуелнији канали информисаности младих, разноврснија понуда културних
9

УНЕСЦО, 1982, Левис и Милер
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садржаја за младе и подстицање младих да квалитетно проводе своје слободно време кроз
културне догађаје.
Стратешки циљ
Обезбедити доступност, број и квалитет културних садржаја за младе
Специфични циљеви:
1.
Подстицати и афирмисати модерно и традиционално стваралаштво младих у
свим областима културе и уметности
2. Унапредити понуду, квалитет и доступност културног садржаја за младе
3. Унапредити информисаност младих о културним садржајим могућностима за
провођење слободног времена
4. Подстицати сарадњу младих уметника из Сремских Карловаца са младим ствараоцима
из других општина и земаља.

5.5. ВОЛОНТИРАЊЕ И АКТИВИЗАМ МЛАДИХ
Волонтирање је основа на којој се гради цивилно друштво и требало би да буде
подстицано у друштву, а посебно код младих. Волонтирање треба промовисати као
нешто што заједничким залагањем доноси добробит целокупном друштву, као нешто
што омогућава да се ствари покрену. Волонтерски рад афирмише племените особине у
човеку, хуманост, солидарност, безбедност и правду. Волонтирање директно доприноси
социјалној инклузији, бољем запошљавању, квалитетнијем образовању,
развијању
разноврсних вештина појединца и посредно утиче на развој целог друштва.
Према НСМ потребно је успоставити механизме за подстицање, организовање и
вредновање волонтирања. Посебно, као специфичан проблем се наводи правни оквир који је
неадекватан и који не ствара стимулишућу средину за остваривање друштвене функције
волонтирања код младих.
Истраживање за потребе ревизије ЛАП-а показује да је 43.8% младих некада волонтирало
у организацијама или институцијама. Што је изнад уобичајеног просека у покрајини и целој
земљи.
Волонтирање представља један од најефикаснијих облика учешћа свих грађана у
процесима развоја неке земље. Има огроман потенцијал у спровођењу активности усмерених
на смањење сиромаштва, одрживи развој и социјалну инклузију.
Начело активног учешћа младих представља једно од шест начела Закона о Младима10 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“
(члан 8). НСМ истиче потребу за унапређењем квалитета и равномерне распрострањености
програма који доприносе активним учешћем младих у друштву, као и промовисање

10

Закон о младима, Службени гласник РС, бој 50/11
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важности сарадње омладинских организација, умрежавања и успостављања поверења. Ова
потреба је препозната и у Сремским Карловцима. Истраживање је показало да је ниво
умрежености локалних учесника низак. Учесници су посебно истакли да је потребно
стратешки развити одрживе механизме комуникације и сарадње свих учесника омладинске
политике на локалном нивоу.
Даље, истраживање показује да тек четвртина младих препознаје ученички парламент
као место активног учешћа у доношењу одлука, 65% испитаника није никада чуло за
Канцеларију за младе, док је учешће у различитим организацијама на нивоу просека за
покрајину и земљу, само 10% младих испитаника су чланови неког удружења, политичке
партије, неформалне групе или ученичког парламента.
Активним учешћем, млади са својим правима, обавезама и могућностима, могу да буду
равноправни учесници у свим областима друштва и тако преузимају одговорност за
будућност заједнице.
Стратешки циљ
Унапређени услови за волонтирање и развој активизма младих у општини Сремски
Карловци
Специфични циљеви:
1. Подржати волонтерске програме удружења младих и за младе
2. Подржати едукативне програме у области волонтерског менаџмента
3. Подржати програме признавања и награђивања волонтерских активности младих
4.
Подржати оснивање и рад локалног волонтерског сервиса Општине Сремски
Карловци
5.
Подржати оснивање и рад локалног омладинског клуба Општине Сремски
Карловци
6.
Подржати програме и пројекте који подстичу активно учешће младих у
заједници
7.
Подстаћи комуникацију и сарадњу локалних субјеката омладинске политике

5.6. ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ
Национална стратегија за младе Републике Србије препознаје информисање као темељ
неопходан за остварење свих других стратешких циљева. Добро осмишљено и квалитетно
постављено информисање младих даје резултате скоро у свим осталим пољима - здравље,
запошљавање, образовање, култура, слободно време и др. Анализа истраживања за потребе
ЛАП-а, говори да млади Карловчани генерално немају довољно развијену свест о важности
информисања за њихово функционисање и живот уопште. Подизање свести о важности
информисања и као и боља промоција активности за младе требају бити задатак не само
Канцеларије за младе већ свих субјеката омладинске политике који се директно или
индиректно баве младима и у чијем је опису рада информисање младих.
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Према Европској агенцији за информисање и саветовање младих11, информисање младих
се може поделити на „опште“, које покрива све теме које интересују младе људе и може да
укључи спектар активности попут информисања, саветовања, подршке, обуке и тренинге,
умрежавања и упућивање на специјализоване сервисе. Са друге стране је „специфично
информисање“ које најчешће укључује каријерно и правно саветовање, информације о
студијама и стипендијама, пословима и обукама, здрављу и слично. Ове активности се могу
пружати кроз информативне центре или сервисе за младе у оквиру организација,
омладинских центара и клубова, канцеларија за младе, путем електронскиих или
традиционалних канала.
Млади у области информисања имају двоструку улогу. Они су примаоци информација,
циљна група којој се медији, организације и држава обраћају а са друге стране, је њихова
улога аутора, креатора, односно преносиоца информација. Информисаност је од пресудног
значаја за активизам и учешће младих. Савремене технологије су омогућиле да информације
буду доступне великом броју младих, као и да млади буду креатори информација, Међутим,
постоји јаз између сазнања младих о значају, принципима и путевима информисања и броја
садржаја који расте из дана у дан.
Информације се свакодневно мењају и развијају, те је процес информисања младих
сваким даном креативнији и захтевнији.
Истраживање у оквиру ревизије ЛАП-а је такође показало да је информисаност младих
област којој је потребно посветити више елемената наредног ЛАП-а и да се информисаност
младих прожима кроз све области.

Стратешки циљ
Унапређење нивоа информисаности младих у општини Сремски Карловци
Специфични циљеви:
1. Истражити информативне потребе младих
2. Подржати програме и пројекте удружења за инфо рад са младима
3. Подржати младе за самостално креирање и пласирање информација за младе

5.7. БЕЗБЕДНОСТ
Безбедност младих је једна од приоритетних области Националне стратегије за младе.
Савремено схватање безбедности огледа се у концепту људске безбедности која полази од
појединца и његових потреба, али не подразумева само физичку безбедност, већ и широк
опсег људских права, као и постојање адекватних услова за развој и остварење потенцијала
појединца у свим сферама живота. Према познатој дефиницији Програма УН за развој
(УНДП) људска безбедност обухвата индивидуалну безбедност и безбедност заједнице, као и
економску и политичку безбедност, безбедност хране и животне средине и здравствену
11

http://eryica.org
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безбедност. У европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода се наводи
да свако има право на слободу и безбедност личности, доке Европска стратегија безбедности
безбедност 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, неповредивости
имовине. Национална стратегија за младе истиче безбедност младих као један од
најважнијих принципа.

5.7.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Унапредити ниво безбедоносне културе младих у свим појавним облицима
Специфични циљеви:
1. Подржати програме и пројекте који се баве превенцијом насиља код младих
2. Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима стицање нових знања,
вештина и способности из области безбедности
3. Подстаћи сарадњу цивилног и јавног сектора у домену безбедности младих
4. Подићи нови безбедности саобраћаја у општини

5.8. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Под животносм средином се подразумева се окружење сваког живог бића, односно
изузетно сложен сплет односе целокупне живе и неживе природе. Она је извор природних
ресурса, и њен квалитет директно или индирекнто 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 живот12. Она даље подразумева скуп теоријских знања, практичних активности,
превентивних и санитарних мера, које за циљ имају адекватно управљање, експлоатацију и
очување постојећих природних ресурса, смањење загађења, успостављење принципа
одрживог развоја и проналазак компромиса између екологије и економије, односно између
животне средине и привредног развоја.
Здрава животна средина је право сваког човека загарантовани Уставом13 и Законима како
на националном нивоу тако и на међународном нивоу при чему сваки појединац и друштво у
целини су одговорни за њену заштиту и очување. Животна средина се појављује као један
приоритета омладинске политике на европском и светском нивоу а млади су препознати као
важна карика у решавању проблема заштите животне средине и као такви, представљају
ресурс, извор и деја и промена које човечанство треба да учини како би уопште могли
говорити о њеној будућности.

12

Закон о заштити животне средине Републике Србије, 2009

13

Устав Републике Србије, 2006
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Током истраживања за потребе израде ЛАП-а за младе Општине Сресмки Карловци је
утврђено да испитаници заштиту животне средине посматрају на један врло практичан и
сведен начин који се завршава са препознавањем мањка канти за смеће, необазривошћу
становника и количином отпада на улици. Тек мали број препознаје мањак едукативних
активности на пољу заштите животне средине као могућност развоја овог приоритета. Око
87% испитаника се не информише о заштити животне средине у Сремским Карловцима а
исти проценат није учествовао ни у једној активности (едукација, тренинг, акција чишћења
и сл) у последњих годину дана.

5.8.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Унапредити позитиван однос и одговорност младих према животној средини
Специфични циљеви:
1. Подржати програме и пројекте информисања младих о заштити животне средине
2. Подржати обуке младих о свакодневним активностима којима се доприноси заштити
животне средине
3. Подстаћи сарадњу цивилног и јавног сектора у домену заштите животне средине

5.9. РАД СА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА
У прегледу и анализи стања потребно је уважити неједнаке животне шансе осетљивих
група младих и могуће ризике искључености и неједнакости оних особа које живе у тешким
условима. Неопходно је идентификовати постојање оних младих којима је потребно
понудити адекватан садржај, прилагођен њиховим могућностима и потребама. Чињеница је
да не постоји довољан број програма који су намењени свим категоријама осетљивих група
младих. Такође, неопходно је повећати свест младих о правима и потребама осетљивих група
млад. Рад на овом приоритету је посебно важан јер се огледа у Стандардима рада
Канцеларија за младе и у складу је са Националним напорима за укључивање младих из
осетљивих група у све друштвене токове.

5.9.1. Издвојени циљеви
Стратешки циљ
Унапредити положај младих из осетљивих група у општини Сремски Карловци
Специфични циљеви:
1.
Повећање нивоа информисаности младих о правима и потребама
младих из осетљивих група
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2.
Креирање активности и услуга из различитих области, прилагођене
младима из осетљивих група
3.
Развијање свести младих о уважавању различитости и толеранције
4.
Унапређење родне равноправности

6. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а
Подршка младима у њиховом пуном друштвеном и социоекономском развоју и учешћу у
развоју локалне заједнице није и не може бити одговорност једне особе, нити само једне
организације или институције. То је задатак свих субјеката омладинске политике у локалној
заједници. Синхронизованим радом, међусобним обавештавањем, сарадњом и планирањем
можемо очекивати позитивне резултате у домену подршке младима. Сама природа
институционалне бриге о младима упућује на интерсекторски рад и ослањање више сектора
на заједнички циљ. Оснаживање локалних актера да се баве омладинском политиком на
савремен начин је један од основних предуслова успешне омладинске политике. Неопходно
је континуирано унапређивање квалитета рада КЗМ, нарочито кроз сталну и обухватну
едукацију кадра, као и кроз промоцију рада КЗМ, а свакако и кроз стварање услова за
иновативне облике рада у оквиру саме КЗМ.
Кроз међусекторску сарадњу се ствара могућност за размену искустава и унапређење
заједничких сегмената рада између различитих субјеката на локалном нивоу. Заједничким
радом институција и организација које директно или индиректно раде са младима и за
младе се усмерено даје јача подршка за развој младих. Кроз међусекторску сарадњу се
подиже ниво информисања о активностима како код младих тако и на нивоу сарадње
субјеката омладинске политике.
Предуслов за успешну омладинску политику и пуну подршку младима подразумева
заједничко ангажовање свих актера омладинске политике а самим тим и поделу ризика,
средстава, ресурса а као коначну корист овакав рад доноси бољем друштвеном положају
младих у локалној заједници.
ЛАП предвиђа неколико активности у циљу покретања и одржавања међусекторске
сарадње а у складу са спроведеним истраживањем и трендовима у развоју институционалне
омладинске политике у земљи.
На овим принципима треба да се заснива и праћење и вредновање спровођења ЛАП-а.
Јасна подела одговорности, добра координација и сарадња релевантних тела на општинском
нивоу, те њихово повезивање са надлежним покрајинским и националним телима,
удружењима грађана и другим институцијама представља одговорно вођење омладинске
политике.
Праћење реализације за превасходни циљ има осигурање квалитета спровођења ЛАП-а.
Предуслови за успешно спровођење ЛАП-а су:
партиципативни приступ спровођењу (консултације, сарадња и учешће у одлучивању
свих заинтересованих страна, а посебно младих),
-

обезбеђивање средстава из различитих извора,
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повезивање са постојећим локалним, покрајинским и националним стратешким
документима и процесима њиховог спровођења
повезивање и сарадња са релевантним субјектима омладинске политике на свим
нивоима у земљи и региону
Спровођење ЛАП-а биће засновано на годишњим оперативним плановима. Ови планови
развијаће се у периоду октобар-децембар текуће године за наредну годину. Спровођењем
кроз годишње планове осигураће се усклађеност планираних и спроведених активности са
актуелним контекстом и потребама у сваком тренутку.
Оперативни планови садржаће детаљну разраду активности, финансијске елементе плана
(потребан буџет) и индикаторе за праћење на основу којих ће се вршити процена
успешности реализације ЛАП-а. Мониторинг и евалуација успешности имплементације ЛАПа биће вршена на основу процене екстерног монитора и евалуатора, у сарадњи са КЗМ.
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7. АКЦИОНИ ПЛАН
7.1.

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ

Стратешки циљ Образовање у Сремским карловцима доступно свим младима у складу са њиховим потребама
Специфични циљеви
Повећати број младих у
неформалном образовању

Активности
Информисање младих о
могућностима неформалног
образовања у заједници

Рокови
2019 - 2022

Испитивање потреба младих о
неопходним програмима
неформалног образовања

2019 и 2022

Поспешивање партиципације
младих у образовном систему

Оснаживање и промоција
Ученичких парламената

2019 – 2022

Подизање капацитета локалних
удружења и организација да се
баве неформалним образовањем

Испитивање потреба и
капацитета удружења за бављење
неформалним образовањем

2019 и 2021

Програми обуке за Удружења

Једном
годишње
2019-2022
2019 – 2022

Подстицати и награђивати младе
таленте

Додела стипендија најуспешнијим
ђацима и студентима

Индикатори
Број информисаних
младих
Број постова на
друштвеним мрежама
Број трибина
Број истраживања
Број младих обухваћених
истраживањем

Реализатори
КЗМ, УГ

Број покренутих
програма
Број активности
покренутх од стране
парламената
Број истраживања
Број удружења
обухваћених
истраживањем
Број обука
Број учесника/ца

Школе, УГ, КЗМ

Број награђених ђака и
студената

ЈЛС

UG

КЗМ, УГ

КЗМ, УГ
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7.2.

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Успостављена подршка младима за улазак у свет рада
Специфични циљеви
Покренути одржив програм
каријерног вођења и саветовања
младих

Активности
Програм каријерног саветовања
вођења у оквиру КЗМ

Рокови
2020

Индикатори
1 покренут програм
Број корисника током
једне године

Реализатори

Повећати ниво информисаности
младих о програмима рада

Организација едукације о значају
радне праксе, стажирања,
приправничког и волонтерског
рада у сврху лакшег запошљавања

Континуирано
2019 – 2022

Број обука
Број учесника
Број послодаваца

КЗМ, УГ, НСЗ, Школе

Промовисање објављених
конкурса НСЗ, покрајинских и
републичких институција

Континуирано
2019 – 2022

Број објава

КЗМ, УГ

Подржати програме удружења за
програме запошљивости младих

Организовање обука из области
активног тражења посла, писање
ЦВ-а, пословне комуникације,
интервјуа за посао и друго.

Број едукација
Број учесника

Број обука
Број учесника
Број послодаваца

UG

Подршка програмима за
промоцију и подршку развоја
предузетништва младих

Практичне обуке (развој пословне
идеје, писање бизнис плана,
менаџмент у предузетништву и
сл.)

Континуирано
2019 – 2022

Број обука
Број учесника
Број послодаваца

УГ, КЗМ
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КЗМ
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7.3.

ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Унапређено здравље младих у Сремским Карловцимa
Специфични циљеви
Подржати програме и пројекте
који промовишу здраве стилове
живота

Индикатори
Подељено најмање 300
промотивних и
едукативних
материјала
Организовано 8
предавања

Реализатори
КЗМ, УГ

2019-2022

Организовано најмање
4 спосртска дана

УГ, Спорстски савез
и клубови, школе

Организација предавања о животу
без ПАС

2019-2022

Организовано 8
предавања

УГ, ДЗ

Издавање штампаног и онлине
материјала о популаризацији
живота без болести зависности

2019-2022

Подељено најмање 300
промотивних
иедукативних
материјала

УГ, КЗМ, ДЗ

Подржати програме заштите
менталног здравља младих

Организација предавања и обука
на тему менталног здравља
младих

2019-2022

Организовано најмање
4 предавања

УГ, ДЗ

Оснаживати међусекторску
сарадњу између организација и
институција које се баве здрављем
младих

Покретање заједничких тела за
здравље младих

2020

Покренут савет за
задравље малдих

КЗМ, ЈЛС, ДЗ, УГ

Реализација заједничких
програмам и пројеката за
задравље малдих

2020-2022

Покренута 2 програма

КЗМ, ЈЛС, ДЗ, УГ

Подржати едукативне програме у
области репродуктивног здравља
и штетности ПАС

Активности
Промоција здраве исхране путем
штампаних материјала и
друштвених мрежа.

Рокови
2019-2022

Организација предавања о
здравим стиловима живота

2019-2022

Организација јавних спорстких
дана
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УГ, ДЗ
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7.4.

КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Обезбедити доступност, број и квалитет културних садржаја за младе
Специфични циљеви
Подстицати и афирмисати
модерно и традиционално
стваралаштво младих у свим
областима културе и уметности

Унапредити понуду, квалитет и
доступност културног садржаја за
младе

Унапредити информисаност
младих о културним садржајим
могућностима за провођење
слободног времена

Активности
Обезбедити простор за уметност
и стваралаштво младих

Рокови
2020

Индикатори
Обезбеђен
функционалан простор
за уметничко
ствралаштво младих

Реализатори
КЗМ, ЈЛС, Установе
културе

Логистичка и саветодавна
подршка иницијативама младих
из области културе

2019-2022

КЗМ, ЈЛС, УГ
Установе културе

Испитивање потреба и
интересовања младих

2019

Креирање нових и одржавање и
унапређивање постојећих
културних програма и фестивала
за младе
Оглашавање културних
манифестација за младе

2019-2022

Број подржанх
активности
Број младих који су
уествовали у
реализацији и
припреми
Реализовано једно
онлине истраживање о
културним потребама
младих
Број покренутиох
нових програма
Брј подржаниих
програма
Број објављених
постова о културних
дешавањима за младе
Број младих који су
креирали инфо садржај

2019-2022
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КЗМ, ЈЛС, УГ
Установе културе
КЗМ, ЈЛС, УГ
Установе културе
КЗМ, УГ Установе
културе
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Подстицати сарадњу младих
уметника из Сремских Карловаца
са младим ствараоцима из других
општина и земаља

7.5.

Покренути програме размене
младих неафирмисаних уметника

2019-2022

Реализовано 4 размене
младих аутора

КЗМ

ВОЛОНТИРАЊЕ И АКТИВИЗАМ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Унапређени услови за волонтирање и развој активизма младих у општини Сремски Карловци
Специфични циљеви
Подржати волонтерске програме
удружења младих и за млад

Подржати едукативне програме у
области волонтерског менаџмента

Подржати програме признавања и
награђивања волонтерских
активноти младих

Активности
Организовање међународних
волонтерских кампова

Рокови
2019-2022
континуирано

Акредитовање организација за
спровођење програма Европске
снаге солидарности (ESC)

2020

Организација и подршке
креткорочних аволонтерских
активности
Реализација обука на тему
волонтирања за волонтере
Реализација обука на тему
волонтерског менадмента за
оргнаизаторе волонтирања
Креирати призање за најбољег
волонтера, најбољу волонтерску
акцију у различитим категоријама
волонтирања

2019-2020
континуирано

Индикатори
Број волонтерских
кампова
Број учесника
Број акредитованих
организација
Број послатих и
примљених волонтера
ESC програма
Број активности
Број учесника

2019-2020
континуирано
2019-2020
континуирано

Број обука
Број учесника
Број обука
Број учесника

УГ

2019-2020
континуирано

Број додељених
признања

ЈЛС, КЗМ, УГ, школе
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Реализатори
УГ
УГ

УГ, КЗМ

УГ
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Подржати оснивање и рад
локалног волонтерског сервиса
Општине Сремски Карловци

Успостављање локалног
волонтерског сервиса

2020

Подржати оснивање и рад
локалног омладинског клуба
Општине Сремски Карловци

Успостављање локалног
омладинског центра

2020

Подржати програме и пројекте
који подстичу активно учешће
младих у заједници
Подстаћи комуникацију и сарадњу
локалних субјеката омладинске
политике

Подршка у оснивању и раду
омладинских удружења

2019-2022
континуирано

Организовати редовне састанке
субјеката омладинске политике
на нивоу општине

2019-2022
континуирано

7.6.

Успостављен један
одрживи
функционалан
волонтерски сервис
Покренут један
омладински клуб
Број програма годишње
Број корисника
Број новооснованих
удружења
Број нових иницијатива
Број састанака
Број нових иницијатива

КЗМ и УГ

ЈЛС, КЗМ, УГ

ЈЛС, КЗМ, УГ
ЈЛС, КЗМ, УГ

ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Унапређење нивоа информисаности младих у општини Сремски Карловци
Специфични циљеви
Истражити информативне потребе
младих

Активности
Спровести истраивање и
информативним потребама
младих

Рокови
2019 i 2022

Подржати програме и пројекте
удружења за инфо рад са младима

Отоврити конкурс за реализацију
порграм информисања младих

2019 – 2020
континуирано

Покретање омладинског листа

2019 – 2020
континуирано

Реализација обука о омладинском
инфо раду

2019 – 2020
континуирано

Подржати младе за самостално
креирање и пласирање
информација за младе
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Индикатори
2 реализована
истраживања
Најмање 200 младих
обухваћемо
истраживањем
Најмање 2 подржана
програма
Број УГ који су
спровели програме
Број младих који су
учествовали у
порграмима
Покренут 1 омладински
лист
12 објављених издања
Најмање 40 младих који
су прошли обуку
Реализовано укупно 4

Реализатори
УГ

КЗМ, УГ

УГ, школе, КЗМ
УГ, медији, КЗМ
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обуке
Покренути омладински веб
портал

7.7.

2020

Покренут 1 портал
Објављено 100 вести по
години
Број младих који су
ангажовани на
креирању и објави
вести

УГ и КЗМ

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ

Стратешки циљ: Унапредити ниво безбедоносне културе младих у свим појавним облицима
Специфични циљеви
Подржати програме и пројекте
који се баве превенцијом насиља
код младих

Унапредити наставне и
ваннаставне активности
садржајима стицање нових знања,
вештина и способности из области
безбедности

Активности
Едукације из области
електронског насиља – трибине,
дебате
Трибине о последицама
насилничког понашања и
негативним активностима у
алкохолисаном стању
Оргнаизација пројеката за младе
који се баве превенцијом насиља

Рокови
2019-2022
континуирано

Индикатори
Минимум 2 радионице
годишње, 120 младих

Реализатори
УГ, КЗМ, ПУ

2019-2022
континуирано

Најмање 2 трибине
годишње, 120 младих

УГ, ДЗ, ПУ

2019-2022
континуирано

Најмање 1 пројекат
годишње

УГ

Развити стабилну сарадњу са
ученичким парламентима и
акције на тему безбедности

2019-2022
континуирано

Једна акција годишње

Школе, УГ

Едукације на теме из области
безбедности

2019-2022
континуирано

Минимум 2 радионице
годишње, 120 младих

КЗМ, ДЗ, ЦК
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Подстаћи сарадњу цивилног и
јавног сектора у домену
безбедности младих

Организовати састанке
представника тела која се баве
безбедношћу младих у оптини

2019-2022

Минимум 2 састанка
годишње
Број започетих
иницијатива

ЈЛС, КЗМ

Подићи ниво безбедности
саобраћаја у општини

Јавни часови и трибине са темом
безбедности саобраћаја

2019-2022
континуирано

Минимум 2 радионице
годишње, 60 младих

УГ, ПУ, школе

Акције популаризације ношења
заштитних кацига за мотоцикле,
осветљења бицикала, смањења
алкохолисаности возача

2019-2022
континуирано

Минимум 1 акција
годишње, 100 младих

КЗМ, ДЗ, Полиција,
Ватрогасци, ЦК

7.8.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Стратешки циљ: Унапредити позитиван однос и одговорност младих према животној средини
Специфични циљеви
Подржати програме и пројекте
информисања младих о заштити
животне средине

Подржати обуке младих о
свакодневним активностима
којима се доприноси одрживом
развоју

Активности
Поставити зелене инфо табле

Рокови
2020

Покренути зелену инфо страницу
на друштвеним мрежама

2020

Организација едукација на тему
заштите животне средине

2019-2022
континуирано
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Индикатори
Број постављених
зелених инфо табли
Број вести подељених
Број постављених вести
Број посетилаца

Реализатори
УГ, ЈЛС, КЗМ

Број едукација
Број оргнаизација
укључених
Број младих

УГ и институције
које се баве темом
ЗШС

UG, KZM
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Подстаћи сарадњу цивилног и
јавног сектора у домену заштите
животне средине

7.9.

Подстаћи сарадњу школа и
институција и организација које
се баве заштитом животне
средине

2020-2022

Број састанака
Број иницијатива

УГ, КЗМ, ЈЛС, школе

РАД СА ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА МЛАДИХ

Стратешки циљ: Унапредити положај младих из осетљивих група у општини
Специфични циљеви
Повећање нивоа информисаности
младих о правима и потребама
младих из осетљивих група

Активности
Медијска промоција толеранције,
прихватања и поштовања
различитости
Издавање штампаног, аудио,
видео материјала који промовишу
толеранцију и уважавање
различитости
Укључивање младих из
осетљивих група у програме
неформалног образовања
Промотивне активности
намењене осетљивим групама
младих

Рокови
Континуирано
2019-2022

Индикатори
Број промоција
Број учесника/ца

Реализатори
УГ, КЗМ, ЦСР

Континуирано
2019-2022

УГ, КЗМ, ЦСР

Развијање свести младих о
уважавању различитости и
толеранције

Реализација обука за младе

Континуирано
2019-2022

Унапређење родне
равноправности

Едукације из области родне
равноправности и увођење родно
сензитивног речника међу младе

Континуирано
2019-2022

Број креираног
материјала
Број учесника у
крирању материјала
Број обука
Број младих из
осетљивих група
Број промоција
Број младих
обухваћених
промоцијама
Број младих укључених
у креиране промоцаја
Број обука, број младих
који су прошли обуке,
број удружења и
институција укључених
у обуке
Број обука, број младих
који су прошли обуке,
број удружења и
институција укључених
у обуке

Креирање активности и услуга из
различитих области, прилагођене
младима из осетљивих група

Kонтинуирано
2019-2022
Континуирано
2019-2022
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УГ, КЗМ, ЦСР
УГ, КЗМ

УГ

УГ
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Сви појмови у овом документу који су писани у мушкм роду и односе се на исте појмове у женском роду.
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На основу члана 44. став 1. тачка 6. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист oпштине Сремски
Карловци', број: 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци је на својој 27. седници одржаној 27.фебруара
2019. године донела
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Сремски Карловци доноси Локални акциони план за младе општине Сремски
Карловци 2019 – 2022
II
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: 02-5/2019-I/1
Дана: 27.фебруара 2019. године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић, c.p.
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САДРЖАЈ

1.

Локални акциони план за младе 2019 - 2022

1

2.

Закључак Скупштине општине Сремски Карловци
о усвајању ЛАП-а за младе
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