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Одељак 1 - УВОД
1.1

Уводна реч Градоначелника

У циљу што ефективнијег и ефикаснијег деловања према
младима Град Зрењанин је формирао радну групу за израду
Локалног акционог плана за младе, коју чине представници
локалне самоуправе, цивилног сектора, омладинских
радника и самих младих.
Документ који стоји пред Вама је резултат транспарентног
и стручног рада радне групе, која је радила у партнерству са
младима нашег Града.
Желим да изразим задовољство што се Град Зрењанин,
након много година, определио за стратешко планирање у
овој области. Увидевши да су млади ресурс који може да
покрене ову средину и учине је бољим местом за живот,
започели смо активнију бригу о младима.
До сада Град Зрењанин није имао овакав документ који ће, уверен сам, бити од
великог значаја за младе Зрењанинце , али и за Град у целини.
И на крају, желим да посебно нагласим да се посао не завршава усвајањем овог плана
већ да тек почиње и да ће представљати живи документ, обавезан за примену у
наредном периоду, уз помоћ којег ће млади откривати своју будућност.
Бољу будућност, свакако!

ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗРЕЊАНИНА
др Милета Михајлов
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1.2. ГРАДСКИ САВЕТ ЗА МЛАДЕ
Одлуком Скупштине града Зрењанина, 24.11. 2008. године формиран је Градски
савет за младе.
Градски савет за младе:
•

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;
• учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у
сагласности са Националном стратегијом за младе;
• прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне
омладинске политике;
• доноси закљлучке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о
њима обавештава органе општине;
• даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине
у областима значајним за младе;
• 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;
• 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;
• координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација
и удружења и пружа помоћ у реализацији њихових активности;
• координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи
на омладину и о томе обавештава органе општине;
Чланове Градског савета за младе, чине
РедБр
1
2
3
4
5
6
7
8

СТРУКТУРА ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Име и презиме
Институција
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Срђан Ђорђевић
Зрењанина
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Наташа Лалић
Зрењанина
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Милана Милишић
Зрењанина
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Сандра Стијепић
Зрењанина
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Тимеа Ковач
Зрењанина
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Радивој Кржа
Зрењанина
Владимир
Изабран на предлог персоналнне комисије града
Поповић
Зрењанина
Алиса Коцкар
Унија ђачких парламената
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9

Никола Милошев

10

Давид Гилезан

12

Милица
Велимировић
Ана Вујинов

13

Срђан Радишич

11

Унија ђачких парламената
Студентска унија Техничког Факултета „М. Пупин“
Зрењанин
НВО Машталиште
РЦР Банат/НВО Центар
Савез Студената Високе школе струковних студија
Зрењанин
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1.2. РАДНА ГРУПА (координационо тело за имплементацију ЛАП-а)
Након формирања Градског савета за Младе, а на предлог члана Градског Већа
за ресор младих, Заменик Градоначелника донео је решење о формирању Радне
групе (координационог тела) за израду и имплементацију Локалног Акционог
Плана за младе.
У координациони одбор по овом решењу именовани су:
- Срђан Ђорђевић – главни координатор
- Ана Вујинов – координатор
- Владимир Ђурић – координатор и члан задужен за област „култура и слободно
време“
- Алма Ферхат – координатор
- Цецилија Дујин – консултант
За чланове овог радног тела именовани су:
- Милош Момиров – област „спорт“
- ИгорЋилерџић - Фиштеш - област „спорт“
- Љиљана Коложвари – област „здравство“
- Александра Суботић – област „образовање“
- Драгана Гулић – област „образовање“
- Александра Штрбац – област „запошљавање“
- Срђан Жикић – област „информисање“
- Габриела Беркесел – „информисање“
- Зорица Радишић – област „екологија и одрживи развој“
- Тања Попов Тапавички – област „екологија и одрживи развој“
- Илдико Беркесел – област „безбедност“
- Хелена Декањ – област „култура и слободно време“
У току дефинисања плана и програма Градског савета за младе формирана је
Радна група за промоцију ЛАП. Ова Радна група имала је задатак да испланира
и спроведе низ активности којима ће привући младе на јавну расправу. Наиме,
нацрт ЛАП-а града Зрењанина је

урађен маја 2008. године, али он није

испуњавао у потпуности нове захтеве и потребе младих.

Сходно овоме

одлучено је да се одржи укупно 6 јавних расправа (Зрењанин и насељена места:
Ечка, Меленци, Перлез, Арадац, Томашевац).

Радна група је осмислила и

сповела низ активности у периоду април – мај 2009. године под називом „ОБОЈИ
ГРАД СВОЈОМ БОЈОМ“. Распоред активности и појединих акција дат у одељку 7.
1.3. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Реч младих, као главне покретачке снаге сваког друштва, мора да се чује и управо
због тога је и настала ова Канцеларија као место на коме млади могу да потраже
подршку за све своје инцијативе и одакле се усклађују и заступају њихови интереси.
Локална Канцеларија за младе представља мост између младих и локалне
самоуправе пре свага, али и између других органа, институција и организација
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Локална канцеларија за младе као општи циљ дефинисала је стварање услова у
Граду , за квалитетнији живот младих и њихово активно учешће у савременим
токовима развоја друштва.
Градска управа је децембра месеца 2008. године је донела одлуку о формирању
Канцеларије за младе при локалној самоуправи. Званично је отворена и почела са
радом 06. фебруара 2009. године.
Специфични циљеви ЛКМ – као оперативно тело:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Афирмација младих и њихово укључивање у друштво
Пружање подршке иницијативама и пројектима младих
Промовисање здравих стилова живота
Економско оснаживање младих
Неформално образовање младих
Информисање младих
Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена
Промовисање вредности толеранције, поштовање људских
равноправности
Превенција деструктивног понашања младих
Промовисање волонтерског рада

права

и

Задаци Канцеларије за младе:
-Јачање квалитета међусекторске сарадње на решавању питања младих
-Осигуравање видљивости ЛАП-а за младе града Зрењанина и могућности које он
пружа
-Осигуравање имплементацију ЛАП-а за младе града Зрењанина
-Осигуравање реализацију ЛАП-а за младе града Зрењанина
-Мониторинг процеса имплемантације и реализације ЛАП-а за младе града
Зрењанина
-Иницирање и координација израде ЛАП-а за младе града за следећи период
-Проналажење нових могућности финансирања програма за младе у Зрењанину
-Осигуравање успешне комуникације свих релевантих и одговорних субјеката за
развој младих на локалном, покрајинском и националном нивоу
-Успостављање и одржавање сарадње и пружање подршке омладинским
организацијама и иницијативама на територији Зрењанина
-Иницирање сарадње са сродним институцијама на покрајинском, националном и
интернационалном нивоу
У реализацији својих задатака Канцеларија за младе општине сарађује са:
• локалним омладинским организацијама
• организацијама које се баве младима
• Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину ИВ АП Војводине,
• Министарством за омладину и спорт Републике Србије,
• локалним Канцеларијама за младе других општина,
• са општинским институцијама које се везују за питања младих и
осталим институцијама и организацијама које раде на решавању питања везаних за
младе.
Активности канцеларије за младе:
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Канцеларија утврђује методе и облике рада у склопу са исказаним потребама младих
кроз:
•
Креативне радионице
•
Интеркултуралне радионице
•
Радионице за усавршавање (развој) личних и социјалних вештина
•
Едукација о здравим стиловима живота
•
Едукације о људским правима, трафикингу, родној равноправности,
екологији....
•
Едукације у циљку професионалног усавршавања
•
Организовање различитих презентација: о могућности студирања, добијња
стипендија
у
земљи
и
иностранству,
могућности
волонтирања,путовања,рада,учешће у разменама младих из целог света
•
Подстицање спортске активности
Поред набројаних примера, локална канцеларија за младе це у зависности од
специфичних потреба младих, креирати и реализовати и разне друге програме,
активности и пројекте за које се сами определе.
Структура Канцеларије за младе:
Канцеларију за младе чини:
1. Координатор Канцеларије
2. Члан Градског Већа задужен за младе
3. Председник Градског савета за младе
4. Волонтери при Канцеларији за младе
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Одељак 2 - ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
Локални акциони план за младе града Зрењанина, у току свог рада и креирању мера
за побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је рађена Национална
стратегија за младе, јер произлазе 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 плана акција 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 Млади 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.
• 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.
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Одељак 3 - КОНТЕКСТ
3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Зрењанин се налази на западној ивици банатског лесног платоа, на месту где се
каналисана река Бегеј улива у некадашње корито реке Тисе. Подручје општине је
изразито равничарски крај. Град Зрењанин лежи на 20°23’ источне географске
дужине и 45°23’ северне географске ширине, у средишту српског дела регије Банат,
на обалама река Бегеј и Тиса. Надморска висина Зрењанина је 80 метара, а на
територији града креће се у распону од 77 - 97 метара.
Положај Србије у Европи и Зрењанина у Србији:

Зрењанин је од главног града Србије, Београда, удаљен 75 километара, а од главног
града Аутономне покрајине Војводине, Новог Сада, 50 километара, колико су
удаљене и садашње границе Европске уније (Румунија). Овакав положај чини
Зрењанин изузетно важним транзиционим центром и потенцијалним ресурсом на
правцу север – југ и исток – запад.
Град Зрењанин заузима, по површини, највећу територију у АП Војводини и други је
по величини територије у Републици Србији (после Краљева). Површина Града
Зрењанина износи 1.326 км2, што чини око 8 % целе површине АП Војводине и 15%
површине Баната који припада Србији. Од површине која припада Граду Зрењанину,
82,5% је пољопривредно земљиште.
Град чини градско седиште Зрењанин са 22 насељена места. Град Зрењанин граничи
се са општинама Кикинда (на северу), Житиште и Сечањ (на истоку), Опово и
Ковачица (на југоистоку), београдском градском општином Палилула (на југу),
Тител и Жабаљ
(на западу) и Нови Бечеј (на северозападу).
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3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Флуктуација становништва узрокована сукцесивним таласима досељавања
избелих и расељених лица са кризних подучја, битно је оптерећивала социјалне
капацитетете током прошле декаде, али су се данас многи од тих грађана
интегрисали у живот заједнице. Према проценама стручних служби, у општини
Зрењанин, број избеглих и расељених лица која још увек нису решила своје
социјално-економске проблеме јесте приближно 2000 лица.
Потенцијално ново оптерећење за заједницу може да представља
неприпремљен поступак реадмисије, којим према процени ће највише бити
обухваћено становништво из ромске заједнице. У овом тренутку званична
статистика приказује само 2.471 становника Зрењанина који су се изјаснили као
Роми на последњем попису. Потребно је, уз све мере опреза од чињења нехотичне
дискриминације, спровести додатно испитивање о потребама ромске заједнице.
Број становника општине Зрењанин у 1991. години је био 134252, а у 2002.
години је 132051, што показује да је број становника опао у протеклој деценији, за
шта разлоге треба тражити у паду наталитета становништва, као и у другим
факторима.
Табела 1. Приказ становништва према полу и старости

Становништво према полу и старости (2002.г)
Старост

Укупно

Мушки пол

Женски пол

0–4

5831

3002

51,48%

2829

48,52%

5–9

6717

3415

50,56%

3302

49,44%

10-14

7720

3961

51,3%

3759

48,7%

15-19

8542

4367

51,12%

4175

48,88%

20-24

9387

4823

51,37%

4564

48,63%

25-29

8965

4639

51,74%

4326

48,26%

30-34

8323

4272

51,32%

4051

48,68%

35-39

9035

4549

50,34%

4486

49,66%

40-44

9475

4628

48,84%

4847

51,16%

45-49

11321

5662

50,01%

5659

49,99%

50-54

10779

5227

48,49%

5572

51,51%

55-59

7278

3421

47%

3857

53%

60-64

7979

3637

45,58%

4342

54,42%

65-69

7875

3459

43,92%

4416

56,08%

70-74

6217

2520

40,53%

3697

58,47%
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75-79

3795

1222

32,2%

2573

67,8%

80-84

1650

582

35,27%

1068

64,73%

85-89

529

158

29,86%

371

70,14%

90-94

171

47

27,48%

124

72,52%

95 и више

27

7

25,92%

20

74,08%

непознато

415

190

45,78%

225

54,22%

Број домаћинстава према попису из 2002. је 46375 док је у самом граду око
35.000. Просечан број чланова домаћинстава је према истом попису у општини је
2,99, а у граду 2,78. Најбројнија су она домаћинства са 4 члана – 11.456.
Ако погледамо табелу која показује број и остале карактеристике локалних
домаћинстава, можемо видети да је просечан облик породице једноставна породица
са непуна три члана што говори и о ниском наталитету у општини Зрењанин, али и
о повећавању броја старачких домаћинстава.
Табела 2. Приказ становништва према броју домаћинстава

Попис

2002

Број домаћинстава

46375

Просечна величина домаћинства

2,84

Број породица

39206

Становништво старо 65 и више година

20264

Удео становништава старог 65 и више година
у%

15,34%
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Природни прираштај и тенденције Зрењанинска општина има негативан природни прираштај који износи -6,8‰.
Што се тиче дужине трајања живота, видимо да је он много краћи (код мушкараца он
износи 67,69, а код жена 74) у односу на животни век грађана развијених европских
земаља из чега можемо доносити и закључке о квалитету и стандарду наших
грађана, од којих многи имају тешке егзистенцијалне проблеме.
Дакле, природно кретање броја становника према наведеним подацима је
неповољно – карактерише га ниска стопа наталитета и висока стопа општег
морталитета (умрлих). Новији подаци из 2005.године које је објавио Републички
завод за статистику кажу да је природни прираштај негативан и износи -6,8 ‰. Број
рођених је 8,8‰, а број умрлих је 15,6‰.
Табела 3. Приказ стопе природног прираштаја

Попис

2002.

Природни прираштај на 1000 становника
Умрла одојчад на 1000 живорођене деце
Очекивано трајање живота деце

-877

или

-6,8‰

9,6
67,69 дечаци, 74 девојчице

Табела 4. Приказ старосног доба становништва

Подаци из пописа

2002

Број деце предшколског узраста

8558

Удео деце предшколског узраста у %

6,61%

Број деце школског узраста

11102

Удео деце школског узраста %
Радни контигент (15-64)
Удео старијих од 65 и више година у %

8,57
89177 или 68,83% (податак из 2005.г)
15,34%
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Национална структура становништва Општина Зрењанин је мултикултурална средина у којој живи преко 20
различитих народа, народности и етничких група. Као потврда неговања
толеранције и заједничког живота, у општини је у службеној употреби српски језик и
ћирилично писмо, као и језици народности мађарски, румунски и словачки језик и
њихова писма. Такође, настава у школама се осим на српском језику, изводи и на
мађарском, румунском и словачком језику.
Табела 5. Приказ становништва према националној припадности
Подаци

2002

Укупно

132051

Срби

98794

Црногорци

442

Југословени

2559

Албанци

78

Бошњаци

8

Бугари

252

Буњевци

18

Власи

4

Горанци

26

Мађари

14211

Македонци

437

Муслимани

92

Немци

181

Роми

2471

Румуни

2511

Руси

56

Русини

20

Словаци

2403

Словенци

111

Украјинци

31

Хрвати

677

Чеси

22

Остали

278

Неизјашњени и неопредељени

3415

Регионална припадност

1405

Непознато

1549
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Незапосленост младих Табела 6. Приказ стопе незапослености према полу и старости
Старосна
структура
Укупан
број лица

До 18

19-25

26-30

31-40

41-50

50 и више

245

5.104

4.243

7.186

6.582

5.983

Број жена

150

61,22%

2508

49,13%

2310

54,44%

4067

56,59%

3460

52,56%

2446

40,88%

Број
мушкараца

95

38,78%

2596

50,87%

1933

45,56%

3119

43,41%

3122

47,44%

3537

59,12%

Доња табела која показује структуру становништва према активности указује
на скоро изједначеност популације која ради (46549) и она која је издржавана
(42381) што довољно говори о великом проблему незапослености у зрењанинској
општини.
Табела 7. Приказ односа радно активноги неактивног становништва

Подаци из пописа

2002.

Активно обавља занимање

46549

Активно не обавља занимање

14432

Радни контингент

91104 (попис 2002.)

Лица с личним приходом

28503

Издржавано становништво

42381

Ситуација приказана у табели, указује на неповољан однос активног
становништва и броја пензионера у општини, што утемељује прогнозу да ће се овај
однос заоштравати у будућности, те да ће бити све теже постићи да радно активно
становништво издржава све већи конитигент пензионера.
Тачан број емиграната са простора општине не поседујемо, а на раду у
иностранству је 0,1% становништва општине.
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Друштвена кретања
Флуктуација становништва узрокована сукцесивним таласима досељавања
избелих и расељених лица са кризних подучја, битно је оптерећивала социјалне
капацитетете током прошле декаде, али су се данас многи од тих грађана
интегрисали у живот заједнице. Према проценама стручних служби, у општини
Зрењанин, број избеглих и расељених лица која још увек нису решила своје
социјално-економске проблеме јесте приближно 2000 лица.
Потенцијално ново оптерећење за заједницу може да представља
неприпремљен поступак реадмисије, којим према процени ће највише бити
обухваћено становништво из ромске заједнице. У овом тренутку званична
статистика приказује само 2.471 становника Зрењанина који су се изјаснили као
Роми на последњем попису. Потребно је, уз све мере опреза од чињења нехотичне
дискриминације, спровести додатно испитивање о потребама ромске заједнице.
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3.3. АНАЛИЗА ПОЧЕТНОГ СТАЊА И ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА
ЕУ, земље региона и омладинска политика
Акциони омладински план је постао основа рада омладинских тела (владиних,
невладиних, економских) у земљама у региону (Словенија, Хрватска, Босна и
Херцеговина, Румунија, Грчка итд.) како на националном тако и на локалном нивоу.
Земље чланице ЕУ као и већина земаља кандидата које су у нашем окружењу, имају
развијене националне стратегије за младе. Ове националне стратегије за младе
донеле су владе ових земаља самоиницијативно или на иницијативу различитих
омладинских тела или организација, које су касније и учествовале у њеној изради.
Модели су углавном такви да је смер развоја стратешке бриге о младима био од
националног ка локалном нивоу, што је подразумевало изградњу националних
стратегија на основу којих су настајале локалне стратегије и акциони планови. Владе
земаља бивше Југославије, као што су Словенија, Хрватска и Република Српска у
оквиру БиХ, усвојиле су стратегије за младе на основу којих су донети Акциони
планови градова и општина, те су отпочеле озбиљнију бригу о својој омладини.
Приступи питањима младих у земљама ЕУ, па и земљама кандидатима, су различити
али сви они као први корак обухватају формирање некакве институционалне основе
(било да је то комисија, канцеларија, управа, савет, па и министарства) која је
предходила стварању националних стратагија.
Учешће младих у одлучивању дефинисано је у документу »Европска повеља о
учешћу младих на локалном и регионалном нивоу« , коју су потписале земље
чланице Европске уније, и која без активне партиципације младих у доношењу
одлука не може замислити једно грађанско друштво.
Омладинска политика у Србији
Скупштина Аутономне покрајине Војводине у 2005. години усвојила је Акциони план
политике за младе Војводине за чију реализацију и промоцију брине Секретаријат за
омладину и спорт ИВ АП Војводине у сарадњи са организацијама младих и за младе,
одговорним друштвеним институцијама и установама за развој младих. Овај
докуменат, је израђен укроз широки партиципативни процес у коме су учествовали
представници Покрајинских секретаријата по секторима, НВО, представници
институција и велики број младих.
Министарство за омладину и спорт је основано 2007.године.
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта је побољшање положаја младих у
нашој земљи.
Приоритети Сектора за омладину Министарства омладине и спорта:
- Израда Националне стратегије за младе, уз широк консултативни процес и учешће
младих, усвајање Стратегије и њена имплементација
- Оснивање Канцеларије за младе, као посебног одсека унутар Сектора за младе
- Оснивање регионалних канцеларија за младе
- Реализација програма и пројеката из области омладинске политике
Омладинска политика града Зрењанина
Рад на изради Локалног акционог плана политике за младе града Зрењанина
инициран је од стране Културног центра Зрењанин, а подржан од стране локалне
самоуправе и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. У изради ЛАП-а биле
су укључене невладине организације, институције које у свом деловању раде са
младима или за младе, представници Ђачког парламента и Студентске уније,
представници медија, појединци и појединке.
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Истраживање о потребама младих Града Зрењанина и насељених места
При изради Локалног акционог плана политике за младе у делу истраживања
кориштени су подаци прикупљни кроз консултативни процес (округли столови)
израде Националне стратегије за младе. Проблеми које су млади истакли као
најважиње су: немогућност запошљавања младих, неквалитетно провођење
слободног времена, нездрави стилови живота (пушење,дрога, алкохол), недовољно
учешће младих у јавном животу, осећај несигурности за властиту будућност.
Такође је у току Април/Мај спроведено истраживање међу студентима и међу
средњешколском омладином. Током овог процеса водило се рачуна о равноправној
заступљености мушкараца и жена, као и о територијалној заступљености.
Пример овог истраживања, као и његово објашњење дати су у наставку.
Циљеви анкете били су следећи:
Циљ:
1. Рационално уочавање проблема с којима се млади у општини Зрењанин
свакодневно суочавају;
2. Да послужи као основно полазиште будућих настојања да се ти проблеми
превазиђу.
Величина узорка: 350 студената и 626 ученика и ученица средњих школа Зрењанина,
односно 332 ученице (53%) и 279 (44.6%). У том домену, 15 анкетних листића (2.4%)
смо сматрали неважећим јер на њима није обележен пол испитаника. Што се тиче
насељених места, узорком је обухваћено 304 ученика (48.6%) који живе у граду, 276
(44.1%) оних чије је место боравка село, а предграђе 29 (4.6%) док је 17 анкетних
листића или 2.7% било неважећих.
Области деловања Локалног акционог плана за младе које су млади дефинисали као
своје наважније приоритете јесу: здравље, запошљавање, безбедност и спорт, док о
осталим областима постоји позитиван став у смислу тога да оне јесу њихова потреба,
али недовољно јасно истакнута.
Млади јесу здравље оценили као свој најважнији приоритет, али то се може
тумачити, да је, ипак, реч о својеврсном стереотипу о здрављу - „здравље пре
свега“, који садржан у локалном социјалном миљеу. Такође, потребно је
упозорити на донеклу равнодушност младих када је реч о екологији и
социјалној заштити, односно о недовољном распознавању потребе за здравом
животном средином и социјалном сигурношћу, те је и у тим областима
потребно вршити извесна позитивна померања у смислу развојних стратегија,
кампања, акција, пројеката, и сл.
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3.4 ПРЕСЕК СТАЊА И ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ
Дефинисање проблема по областима које обухвата ЛАП општине Зрењанин
1. Здравље
1. Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота и недостатак подршке
правилном психо-физичком развоју младих у областима: развоја здраве и стабилне
личности код младих, рекреација, исхрана и репродуктивно здравље.
2. Недовољно организован и континуиран рад на превенцији: болести зависности
(пушење, алкохолизам, наркоманија), сексуално преносивих болести и ХИВ-а,
менталних проблема у развојном добу, агресивног понашања и насиља
3. Неадекватна здравствена заштита младих
недовољно организована, прилагођена, доступна и промовисана здравствена
заштита за младе, посебно за маргинализоване групе
2. Образовање младих
2.1 .Формално образовање:
Пробеми који се односе на систем су: спора и неефикасна реформа школског система
(проблем циљева образовања, неприлагођеност образовног система потребама
младих), поремећен систем вредности (осећај одговорности, лоши узори), спорост
школе у односу на промене које се дешавају, недовољна повезаност образовања и
рада.
Проблеми који се односе на образовни процес: Лоша комуникација између младих и
одраслих, недостатак финансијских средстава која би поспешила наставни и
ваннаставни рад са младима, недовољна инклузивност, запостављена васпитна
функција школе, споро и недовољно развијање и богаћење ваншколских и
ваннаставних активности, радни простор, недовољна отвореност школа за искуства
из окружења (изолација), ауторитарни систем односа у образовању, недостатак
савремених наставних средстава и учила.
Проблеми који се односе на наставни кадар: недостатак професионалног
усвршавања наставника, недовољна мотивисаност наставног кадра.
Проблеми који се односе на младе: недовољна мотивисаност ученика за квалитетно
учествовање у образовном процесу.
2.2 Неформално образовање:
Основни проблем неформалног образовања младих је што у друштву није довољно
признато и то представља извор осталих проблема. Проблеме везане за неформално
образовање младих посматрани су у односу на програме неформалног образовања и
оне који те програме спроводе.
Проблеми који се односе на програме неформалног образовања: недовољна
подршка неформалним облицима образовања младих што доводи до смањеног броја
програма и/или пада квалитета програма, недовољно информисање о програмима,
недовољно искоришћавање потенцијала младих (игнорисање образовних потреба
младих).
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Проблеми који се односе на реализаторе програма: недовољна сарадња школа, НВО,
институција, медија, удружења, клубова и осталих субјеката који спроводе програме
неформалног образовања, не неговање удруживања младих и не подстицања младих
да се прикључе организацијама младих и за младе, волонтерски рад се не вреднује
адекватно.
3. Млади и запошљавање
3.1. Недовољно поспешивање запошљавања младих: Недовољно информисање о
могућности запошљавања, могућностима усавршавања, потребама тржишта,
недовољна оснаженост за професионално остваривање (низак ниво знања и
мотивисаности).
3.2. Омладинско предузетништво: Недовољно информисање о могућностима развоја
предузетништва младих.
3.3. Побољшавање међуинституционалне сарадње: Недовољна сарадња образовних
институција, привредних субјеката и Националне службе за запошљавање.
4. Сигурност
4.1. Проблеми везани за породичне односе: пад система вредности у друштву,
незадовољство породичним односима, занемаривање породичних проблема, лоши
породични узори, улазак младих у конфликт са законом као начин скретања пажње
породице.
4.2. Проблеми везани за школство и остале институције: непостојање адекватних
васпитних и превентивних мера ( ПАС, психолошки проблеми), непостојање
адекватних механизама за ублажавање социјалних и друштвених разлика, лоше
економске ситуације и незапослености, неадекватна законска регулатива и њена
примена у области младих и конфликата са законом, недовољно познавање закона
од стране младих, неадекватно финансирање превентивних програма и недовољно
обучени људски ресурси (без обуке, умрежавања и заједничког деловања),
недовољно санкционисање различитих група које негативно делују на младе (секте,
екстремне групације и покрети).
4.3. Проблеми везани за негативни утицај вршњачких група: идентификација са
носиоцима негативних модела понашања (доказивања, имиџа, забаве, провода,
хира), недовољно истицање позитивних узора.
4.4. Проблеми везани за медије: промоција негативних узора
5. Култура и слободно време
5.1. Инфраструктурни и ресурсни проблеми: Недовољно простора намењеног
младима (простор за рад и реализацију садржаја), постојећи простори нису
адекватно уређени и опремљени: Недовољна финансијска подршка за иницијативе
млади
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5.2. Неприлагођеност институција културе потребама младих: Неадекватно
информисање - постојећи начини информисања младих у раскораку са потребама и
навикама младих: Комуникација младих са институцијама, недовољно подршке
иницијативама младих, Институционални замор (људи који годинама организују
догађаје, недовољно нових идеја, неинвентивност), недовољно развијена продукција
(филм, музика, књижевност, визуелно стваралаштво), недовољно младих у
инситуцијама културе (запослених), недовољна сарадња институција (нпр. школа и
институција културе), недовољан квалитет појединих садржаја.
5.3. Проблеми везани за младе као конзументе програма културе: Недовољна
заинтересованих младих за садржаје из културе
6. Информисање младих
6.1. Инфраструктурни и ресурсни проблеми: Непостојање адекватног модела
информисања младих, недовољно материјаних ресурса за развој информисања
младих, недовољна подршка развоју људских ресурса за информисање младих.
6.2. Неадекватно праћење информација од значаја за младе у постојећим медијима у
Граду и општини Зрењанин: Недовољна укључност младих у програме информисања
младих у постојећим локалним медијима, недовољна прилагођеност медијских
садржаја младима, недовољно медијског простора за активности младих.
6.3. Неадекватна опремљеност и обученост школских листова и њихових сарадника:
Недовољна инфраструктурна опремљеност, Недовољна обученост младих за рад у
медијима, Непостојање адекватних комуникацијских канала (интернет мреже)
7. Екологија и одрживи развој
7.1. Низак ниво знања везан за екологију и очување животне средине: Низак ниво
еколошке свести, Недостатак неформалног еколошког образовања
7.2. Недовољна оснаженост цивилног сектор у области екологије и одрживог развоја:
недовољан број младих активиста, недостатак стратешког приступа и заједничке
визије, недостатак конкретних решења и акција, недовољна подршка програмима,
недовољна организованост, недовољна сарадња
7.3. Недовољна подршка институција и осталих субјекта ангажовању младих у
области екологије: Недовољно укључивање младих у процесе доношења одлука о
еколошким
питањима, недовољно поштовање закона, недовољна финансијска
подршка програмима, недовољан број младих квалификованих стручњака у области
екологије који се запошљавају у институцијама
8.Спорт
8.1. Недостатак стратешког определења на релацији масовни – врхунски спорт
недостатак финансијских средстава
8.2. Недовољна сарадња са школама и медијима у циљу промоције спорта недостатак
сиситемске афирмације спорта у циљу омасовљавања
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8.3. Недовољно улагање у опрему, простор и кадрове у спорту

3.5 ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Младост као животно раздобље различито је одређено и дефинисано од стране
различитих светских, европских и националних институција и организација. Кад се
говори о младима у Европи, углавном се мисли на узраст између 15 и 24 година.
Република Србија по питању неких повластица сматра младе до 26 година, али се
раздобље младости у многим случајевима продужава све до тридесете године, због
дужег трајања образовања и отежаног запошљавања, што одлаже одрастање и
друштвену независност. ЛАП града Зрењанина се односи на деловање за добробит
младих узраста од 14 до 30 година.
Млади људи којима се бави ЛАП града и општине Зрењанин су сви млади у
наведеном узрасту, а живе на територији општине Зрењанин, различитог су
социјалног и друштвеног статуса, као и националног, верског, сексуалног,
политичког и другог опредељења. Млади људи у Зењанину су појединци, а могу бити
удружени у неформалне групе, у удружењима грађана, омладинским
организацијама, клубовима као и сви активни и пасивни појединци/ке.

Lokalni akcioni plan za mlade Grad Zrenjanin 2010 -2014
Izrada ovog dokumenta omogućena je uz tehničku podršku RCR Banat

22

Одељак 4 - ПРИОРИТЕТИ
4.1 ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Проблеми

ОПШТИ ЦИЉЕВИ
од 2010 до 2014

Постојеће услуге/активности
Примарна здравствена заштита у дому здравља
„Бошко Вребалов“ и припадајућим
амбулантама. Одређене саветодавне услуге у
Саветовалишту за младе
Образовање младих се у главном врши у
установама формалног образовања. Само НВО
сектор има програме неформалног образовања
који још увек нису признати у довољној мери.

Здравље

Образовање младих

Млади своја права могу остварити само преко
Националне службе за запошљавање која је у
последње време почела да се бави и образовним
програмима, а не само саветодавним услугама,
како је то био случај у предходном периоду.

Млади и запошљавање

МУП обавља послове безбедности, али је
недовољно развијена свест о грађанској
одговорности, како код грађана, тако и код
самих припадника МУПа.

Безбедност

Култура и слободно време младих

У граду постоји велики број институција које се
баве културом, као што су: Народно позориште
"Тоша Јовановић", Народни музеј, Градска
народна библиотека "Жарко Зрењанин",
Историјски архив, Савремена галерија
Уметничке колоније "Ечка", Аматерско

1. Развијање свести о здравим
стиловима живота и правилном
психофизичком развоју младих
унапређењем превентивног деловања
1. Унапређење и развој формалног
образовања
2. Унапређење и развој неформалног
образовања младих
1.Поспешивање запошљавања
младих кроз информисање, подршку
професионални развој,
педузетништву младих и
побољшавање међуинституционалне
сарадње
1. Смањење броја младих који долазе у
конфликте са законом унапређењем
превентивног деловања кључних
фактора (породица, школа и остале
институције, вршњачке групеи
медији)
1. Унапређење преношења и пласмана
постојећих елемената у области
културе и стварањем услова за
успостављање нових система
вредности
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позориште "Мадач", Културни центар
Зрењанина, Омладински хор "Коча Коларов",
Градски дувачки оркестар, Савез аматерских
културно-уметничких друштава (САКУД),
Биоскоп "Цинема". Такође постоји и известан
број кафића који организују дешавања за младе.
Међу њима предњачи ПК зелено Звоно, које
поред редовних садржаја забаве, организује и
трибине, јавне расправе и радионице.

Информисање младих

Екологија и одрживи развој

Спорт

У граду постоје следећи медији:
Регионална телевизија РТВ Сантос, Регионални
радио Зрењанин, Радио Сантос, Лист Зрењанин.
Поред њих постоји још и известан број ТВ и
радио станица које емитују различите садржаје.
У Граду и насељеним местима постоји укупно
10 невладиних организација које се баве
заштитом животне средине.
Град Зрењанин поседује ЛАП (Локални
Еколошки План)

Град Зрењанин обилује спортским друштвима.
Најзаступљенији су спортови: фудбал, кошарка,
одбојка, рукомет, затим следе куглање,
мачевање, и борилачки спортови.

1. Развој и побољашавање
информисања младих кроз стварање
адекватних инфраструктурних,
ресурсних и програмских услова
1. Подизање еколошке свести и у
циљу боље уређености, пружање
подршке цивилном сектору у
области екологије и програмима
одрживог развоја који укључују
младе
1. Унапредити положај спорта кроз
вредновање масовног и врхунског
спорта, популаризацију спорта међу
младима,повећану улогу школе у
промоцију спорта, улагање у опрему ,
простор и кадрове
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НАПОМЕНА: Затамњене активности су активности које су млади Зрењанина додатно потенцирали кроз низ организованих јавних
расправа као и кроз истраживање о потребама младих спроведено у периоду Април/Мај 2009. године.

4.2 ДЕФИНИСАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ
ОПШТИ ЦИЉЕВИ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
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Здравље

1. Образовни програми
2. Саветодавни рад
3. Иновативни програми и промоција
постојећих програма превентине
заштите

1. Развијање свести о
здравим стиловима
живота и правилном
психофизичком развоју
младих унапређењем
превентивног деловања

1. Подршка и оснаживање тима стручњака за превенцију
социо-психолошких проблема младих
2. Едукативни програми о здравим начинима исхране,
оснаживање и подстицање младих да преузму активну улогу у
решавању ових проблема, континуирана едукација вршњачких
едукатора.
3. Подршка и оснаживање тима младих да преузму активну
улогу у бризи за психо-физичко здравље младих
4. Развој и ширење едукативних програма о
репродуктивном здрављу
5. Успостављање протокола о обавезној сарадњи свих
одговорних институција и појединаца у оквиру бриге за
здравље и рекреацију младих
6. Даљи развој програма у оквиру тима стручњака за
превенцију социо-психолошких проблема младих
7. Промовисање и иновирање рекреативних спортских
активности, као и здравих стилова живота (подршка
спортским рекреативним турнирима и акцијама)
8. Семинари, радионице, кампање, саветодавни рад из области
ППП и ХИВ/АИДС-а
9. Формирање тела које би радило на унапређењу и развоју
превенције у овим областима
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Образовање

1 Унапређење и развој
формалног образовања
2. Унапређење и развој
неформалног образовања
младих

1. Семинари и радионице за побољшавање комуникације за
младе и одрасле
1. Побољшавање комуникације
2. Семинари из финансијског менаџмента за запослене у
млади- одрасли у функцији
школама
унапређења мотивације младих за
3. Оснаживање ђачких парламената од стране тима
активно учешће у образовном процесу
састављеног од чланова локалне самоуправе и представника
2. Промоција постојећих облика
школа
неформалног образовања и подршка
4.Семинари и радионице везане за примену нових образовних
оснивању Омладинских клубова у
метода и облика у свакодневном образовном процесу
школама
5.Повећање могућности за практичну наставу у току
3. Побољшавање сарадње реализатора
четверогодишњег образовања поготово код стручних
програма неформалног образовања
школа
(млади као реализатори, нво,
6. Медијска промоција неформалних облика образовања
институције) - Едукативни програми
7. Месечни електронски информатор о неформалним
за унапређење инклузије
облицима образовања који ће стајати на сајту општинске
управе
8. Испитивање образовних потреба младих
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Безбедност младих

Млади и
запошљавање

1. Поспешивање
запошљавања младих
кроз информисање,
подршку
професионални развој,
педузетништву младих
и
побољшавање
међуинституционалне
сарадње

Смањење броја младих
који долазе у конфликте
са законом унапређењем
превентивног деловања
кључних фактора
(породица, школа и
остале институције,
вршњачке групеи медији)

1. Информисање о могућностима
запошљавања, усавршавања
потребама тржишта рада,
могућностима развоја
предузетништва
2. Едукативни програми за подизање
нивоа знања и побољшавање
мотивације
3. Оснаживање међусекторске
сарадње (образовних институција,
привредних субјеката и НСЗ)
4. Јавни конкурси за израду пројеката

1. Иницирање и обогаћивање
едукативних програма о породици
и породичним односима за
психологе и педагоге
2.Формирање Комисије за
координацију сви активностима
форкусираним на програме
превентивног деловања
3. Едукативне активност за младе о
законској регулативи
4. Промоција позитивних модела
понашања
5. Промоција превентивних
активности

1. Кампање
2. Конференција о запошљавању младих
3. Трибина (саветница НСЗ)
4. Штампање информативног материјала (флајери)
5. Уличне акције
6. Дан отворених врата различитих привредних субјеката
7. Прављење базе података о привредним субјектима у
Општини
8. Семинари (писање ЦВ, АТП)
9. Израда, промоција и дистрибуција информатора,
10. Изарада нових и ажурирање постојећих wеб страница
11. Израда тв и радијских емисије, рубрика у локалним
листовима, огласна табла о запошљавању младих
12. Пилот пројекти који подразумевају међуинституционалну
сарадњу конференција
13. Промоција и оснаживање сајма запошљавања
14. Саветодавна помоћ од стране школа, при
запошљавању
15. Подстицање интернационалних размена ђака и
студената
16. Подршка младима за запошљавање као сезонски
радници
1. Семинари, радионице, циклуси предавања,
2. Размена искустава, посете инстуцијама,
3. Креирање едукативног штампаног материјала,
4. Пилот пројекти (примена нових облика превентивног
деловања)
5. Повећање сигурности младих на улицама (осветлење)
5. Кампања
6. Награде за најуспешније средњошколце и студенте, модел
промовисања позитивног примера
7. ТВ и радио емисије, новински чланци
8. Уличне акције
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Култура и слободно време младих

Развој и побољашавање
информисања младих
кроз стварање
адекватних
инфраструктурних,
ресурсних и програмских
услова

1. Адаптација простора за културне
садржаје
2. Повећање финансијске подршке за
иницијативе младих
3. Информисање
4. Унапређење комуникације међу
институцијама, и младих са
институцијама
5. Промотивне активности
институција културе
6. Стална подршка иницијативама
младих стваралаца

1. Пилот пројекти за реструктуирање постојећих и уређење
нових простора за младе
2. Иницирање отварања нових простора за младе у којима ће
бити понуђена другачија музика
3. Повећање фондова за иницијативе младих и налажење
нових фондова
4. Заједничке активности институција културе, НВО и
неформалних група (трибине, радионице, концерти,
изложбе..)
5. Годишња валоризација садржаја из области културе од
стране општинске управе
6. Промовисање сарадње институција културе са младима
7. Укључивање младих у креирање програма (формирање
фокус група)
8.Међушколска такмичења у ваннаставним
активностима (музика)
9. Испитивање потребе младих у области културе и
усклађивање програма са постојећим програмима
10. Креирање атрактивних новинских чланака, кратих форми
тв емисија и радијских емисија који ће младе информисати о
културним програмима
11. Усаглашавање културне понуде за младе у складу са
потребама
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Информисање

Развој и побољашавање
информисања младих
кроз стварање
адекватних
инфраструктурних,
ресурсних и
програмских услова

1. Отварање Омладинског
информативног центра у граду
Зрњанину, са тенденцијом да се
мрежа прошири на насељена места у
општини
2. Повећање финансијске подршке за
иницијативе младих у области
информисања
4. Побољшавање комуникације
младих са постојецим медијским
куцама

1. Стварње услова за трајну подрску Центру
2. Опремање нових простора за младе у насељеним
местима
3. Програм јавног заговарања у циљу стварања повољније
климе међу главним и одговорним уредницима постојецих
медија за оснивање посебних омладинских информативних
програма у оквиру њихових куца
4. Промотивне активности о могућностима учествовања
младих у известавању вршњака
5. Мапирање информативних потреба младих људи
6. Сајт за младе који би уређивали млади
7. Формирање тима у оквиру локалних медија који ће
спроводити неформалне облике образовања за младе у
медијима
8. Конкурс за образовне модуле за јачање људских ресурса у
школским листовима
9. Јачање повезаности између редакција листова (међусобно
умрежавање омладинских листова)
10. Курсеви за младе који раде у редакцијама школских
листова
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Екологија и одрживи развој

Подизање еколошке
свести и у циљу боље
уређености, пружање
подршке цивилном
сектору у области
екологије и
програмима одрживог
развоја који укључују
младе

1.Повећање бриге о стању зелених
површина и стварање услова за
одржавање чистоће града
И подршка неформланим облицима
образовања о екологији
2. организовање редовних теренских
вежби и сезонских акција уређење и
одржавања зеленила и чишћења
јавних површина кроз реализацију
конкретних решења и акција и
вођење кампања
3. укључивање младих у процесе
одлучивања о еколошким питањима
4. информисање јавности о законима
о заштити животне средине кроз
организовање кампања

1. Семинари, радионице
2. Кампање
3. Умрежавање
4.Инфраструктурна подршка (У оквиру области Млади
грађани, волонтеризам и активизам)
5. Подршка програмима и активностима
6. Размена информација и посете, пласирање информација
јавности
7. Пилот пројекти
8. Кампање, трибине, јавни скупови

НАПОМЕНА: Затамњене активности су активности које су млади Зрењанина додатно потенцирали кроз низ
организованих јавних расправа као и кроз истраживање о потребама младих спроведено у периоду Април/Мај
2009. године.
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Одељак 5 - ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ
ДОКУМЕНТИМА
5.1 УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ И ДРУГИМ
ЛОКАЛНИМ СТРАТЕГИЈАМА
Локални акциони план Града Зрењанина произилази из неколико важних
европских и светских докумената који одређују стратешке правце развоја
младих и то су: „Бели документ“ (Европски парламет), „Европска повеља о
учешћу младих у општинском и регионалном животу” (Конгрес локалних и
регионалних власти Европе), “Национална политика за младе” као радни
докумет и додатак документу „Образовање младих људи: Изјава за 21. век“,
„Једанаест индикатора за развој националне стратегије и политике за
омладину“ које је изнео Петер Лауретзен, заменик директора Управе за
омладину и спорт Савета Европе а усвојен од стране Европског омладинског
форума.
Обзиром да је израда Националне стратегије за младе у Србији текла
паралелно са израдом ЛАП, када говоримо о документима који се тичу
омладинске политике, ослања се пре свега на Акциони план политике за
младе у Војводини (Нови Сад, 2004.). Поред овог документа који се директно
односи на омладинску политику, коришћени су и следећи национални
документи: Локална самоуправа у Србији: Основне одреднице (Стална
конференција градова и општина, Београд, 2004.),
Национална стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија
запошљавања 2006.-2008., „Боље здравље за ИИИ Миленијум“, Развој политике
и стратегије стручног образовања у Србији, Национална стратегија за борбу
против ХИВ/АИДС-а, Миленијумски циљеви, као и неколико стратешких
докумената на локалном нивоу Стратегија развоја општине Зрењанин као и
Стратегија социјалне заштите општине Зрењанин.
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Одељак 6 - МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ
Неопходни механизми имплементације, реализације и мониторинга:
Национална стратегија за младе осигурала је оквир за израду Акционих
планова за младе. Акциони план политике за младе општине Зрењанин је
документ којим су обухваћене области живота и рада младих са посебним
акцентом на специфичности саме средине. Процес је укључио велики број
професионалаца, као и младих. Документ садржи препознате проблеме,
предложена решења, мере, време реализације као и одговорно тело за
спровођење и мониторинг.
Да би овај део имплементације био могућ,потребно је да Скупштина
усвоји документ као део своје стратегије бриге о младима и да осигура
механизме за његову успешну реализацију. Један од механизама је оснивање
Канцеларије за младе, а други одлука о алокацији буџета намењеног за
импламентацију ЛАП-а. Такође се активности прате и кроз рад Градски савета
за младе који је основан од стране Скупштине.
Ради лакше координације и укључивања што више стручњака из
различитих области, Члан Градског Већа за ресор младих или Градски савет за
младе оснива координационо тело које врши контролу спровођења
активности из Акционог плана.
Ово тело, такође има саветодавну улогу у смислу одређивања приоритетних
активности на годишењем нивоу, те овим путем даје препоруке Градском
савету за младе о финансирању и спровођењу одређених активности.
Канцеларија за младе би преузела на себе административни део
прикупљања и процесуирања извештаја од стране корисника и
руководилаца активности.
Циљеви Канцеларије за младе
Канцеларија за младе је оперативо тело, које обједињава све службе и органе
који се баве младима, израђује планове, координира активности и усклађује
акције са циљем да:





брине о приоритетним проблемима младих уз уважавање потреба
младих
изграђује односе и сарађује са локалним организацијама и
иницијативама младих
буде опредељена ка европским интеграцијама и користи
препоруке Европске повеље о учешћу младих на локалном и
регионалном нивоу
подржава изградњу грађанског друштва и партнерстава
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Одељак 7 - ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
МЛАДЕ
АКЦИЈЕ У СКЛОПУ КАМПАЊЕ
„ОБОЈИ ГРАД СВОЈОМ БОЈОМ“
Среда 15.04. – 09.05. 2009.
Ликовна акција у сарадњи са Предшколском установом Зрењанин
„ОБОЈО ГРАД СВОЈОМ БОЈОМ“, предшколсци цртају:
Изложба дечијих цртежа, 09.05.2009. у Атријуму „Зеленог Звона“
Среда 15.04., 22.04.,29.04. од 18-20 часова , БАСИЦ БАР
Друштвена акција:
„МИНГЛОВАЊЕ СРЕДОМ – ФАЦЕ 2 ФАЦЕ БЕЗ БООКА“
Уторак 21.04. – 09.05. Улица К.А. И Карађорђевића
Еколошка акција у сарадњи са БИД зоном и ЈКП „Чистоћа и зеленило“
„БАЦИ ДЈУБРЕ ГДЕ МУ ЈЕ МЕСТО“
Субота 25.04. од 10-13 часова, Трг Слободе
Спортска акција „ШАХ У БОЈИ“
Симултанка велемајстора Златка Илинчића, фиде мајстора Павла Левнајића и
омладинке Светлане Стојадинов
(број учесника је ограничен и у случају кише Симултанке ће се одржати у КЦ)
Субота 25.04. од 22х, Културни Центар
Музичка акција „ОБОЈИ ГРАД СВОЈОМ ПЕСМОМ“
КОНЦЕРТ: Раскршће, Квазар и Беттy Бооп
Уторак 28.04. у 20х, НП „Тоша Јовановић“
Идемо у позориште „ТЕАТЕРАЊЕ“
Позоришна представа НП „Тоша Јовановић“, „ГАММА ЦАС“ НА ПОКЛОН
Среда 29.04. У 20х, Позоришни клуб „Зелено Звоно“
Вршњачка едукација Саветовалишта за младе Дома здравља „др Бошко
Вребалов“
„НАВУЦИ СЕ НА ЗДРАВЉЕ, СВУЦИ СЕ НА ЉУБАВ“
Недеља 03.05. у 11:55, полазак са Трга Слободе
Спортска акција „БИЦИКЛОМ У ИСТОРИЈУ“
Вожња до „Каштела„ и предавање стручног водича о историјату дворца
Каштел
Уторак 05.05. у 17х, Бизнис инкубатор Зрењанин
„МЛАДИ И БИЗНИС“ едукација по питању отварања фирме
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Зграда Водоторња, 7. спрат
Четвртак 07.05. у 13:30 – 15.05. Улица К.А. И Карађорђевића
Ликовна акција „ОБОЈИ ГРАД СВОЈОМ БОЈОМ“
Излошба фотографија Александра Симића
Субота 09.05. у 10х
„ОБОЈИ ГРАД СВОЈОМ БОЈОМ“
„Контролисано лудило“ – графитирање градског стадиона
Субота 09.05. у 12х, Атријум, П.К. „Зелено Звоно“
Завршна акција
ЈАВНА РАСПРАВА ЛАП-а
Недеља 10.05. у 11х, Отворени терени спортског центра „Партизан“
Спортска акција „ФАЦЕ ТХЕ БАЛЛ“
Турнир у кошарци и фудбалу

На промоцији ЛАПа учествовала је Радна група у следећем саставу:
• Срђан Ђорђевић
• Горан Ђорђевић
• Ана Вујинов
• Драгана Гулић
• Хелена Декањ
• Тања Попов Тапавички
• Игор Чилерџић
• Љиљана др Коложвари
• Весна Пишчевић
• Владимир Ђурић
Ова радна група осмислила је и Лого кампање:
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Анекс 1

ЗДРАВЉЕ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Образовни
програми

Активности у периоду 2010- 2014. године
Активности

Рокови

Очекивани резултат

Индикатор

Носиоци

Надлежни
органи/инс
титуције
/организаци
је
НВОи,,
саветовалиш
те за младе

Учесници

Канцелари
ја за младе,
радна
група за
спровођењ
е
ЛАП,Градс
ки савет за
младе

150 000

Канцелари
ја за младе,
радна
група за
спровођењ
е
ЛАП,Градс
ки савет за
младе
Канцелари
ја за младе,
радна
група за
спровођењ

150 000

Едукативни
програми о здравим
начинима исхране,
оснаживање и
подстицање младих
да преузму активну
улогу у решавању
ових проблема,
континуирана
едукација
вршњачких
едукатора.
Развој и ширење
едукативних
програма о
репродуктивном
здрављу

2010-2014

Спроведени
едукативни програми и
подигнута свест
младих о здравим
начинима исхране,
оснаживање и
подстицање младих да
преузму активну улогу
у решавању ових
проблема,

Број младих
едукатора
Број младих
који су просли
едукацију,

2010-2014

Развијени и проширени
програми о
репродуктивном
здрављу прилагођени
младима

Број едукатиних
програма, број
младих који
учествују у овим
програмима,

Саветовалиш
те за младе

Подршка и
оснаживање тима
стручњака за
превенцију социопсихолошких

2010-2010

Оснажен и успостављен
тим стручњака за
превенцију социопсихолошких проблема
младих

Број чланова
стручног тима,
Број младих
који се обраћају
за помоћ

Саветовалиш
те за младе
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Потреб
на
финанси
јска
средств
а
Укупно

75 000
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проблема младих

Саветодавни рад

Иновативни
програми и
промоција
постојећих
програма
превентине
заштите

е ЛАП,
Градски
савет за
младе

Семинари,
радионице, кампање,
саветодавни рад из
области ППП и
ХИВ/АИДС-а

2010-2014

Организовани и
спроведени семинари,
саветодвне услуге

Број младих
који пролазе
кроз едукацију,
број затражених
савета

Омладина
Јаззаса,
Саветовалиш
те за младе

Подршка и
оснаживање тима
младих да преузму
активну улогу у
бризи за психофизичко здравље
младих

2010-2014

Оснажен и успостављен
тим младих за бригу
психо-физичког
здравља

Број младих
који учествују у
програмима

Саветовалиш
те за младе,

Промовисање и
иновирање
рекреативних
спортских
активности, као и
здравих стилова
живота (подршка
спортским

2010-2014

Организовани спортски
рекреативни турнири

Број младих
који учествују
на турнирима

Канцеларија
за младе,
спортски
савез
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Канцелари
ја за младе,
радна
Градски
група за
спровођењ
е ЛАП,
Градски
савет за
младе
Канцелар
ија за
младе,
радна
Градски
група за
спровођењ
градски е
ЛАП,
Градски
савет за
младе
Канцелар
ија за
младе,
радна
група за
спровођењ
е ЛАП,
Градски

250 000

Средства
нису
потребна

150 000
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рекреативним
турнирима и
акцијама)
Успостављање
протокола о
обавезној сарадњи
свих одговорних
институција и
појединаца у оквиру
бриге за здравље и
рекреацију младих

савет за
младе

2010-2014

Потписан протокол о
сарадњи

Број
потписника
протокола

Канцеларија
за младе

Канцелар
ија за
младе,
радна
група за
спровођењ
е ЛАП,
Градски
савет за
младе

Средства
нису
потребна

Укупно: 775.000
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ОБРАЗОВАЊЕ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Активности

Рокови
2010-2014

Очекивани
Промовисани
резултат
неформални облици
образовања

Индикатор
Број
емитованих
емисија, број
скупова,
промотивни
материјал

Побољшавање
сарадње
реализатора
програма
неформалног
образовања
Побољшавање
(млади
као
комуникације
реализатори, нво,
млади- одрасли
институције)
- у
функцији
Едукативни
унапређења
програми
за
мотивације младих
унапређење
за активно учешће
инклузије
у образовном
процесу

Повећање могућности
Семинари и радионице
за практичну наставу
за побољшавање
у току
комуникације за младе и
четверогодишњег
одрасле
образовања поготово
код стручних школа

2011-2014
2011-2014

Створени услови за
Побољшана
практичну наставу у
комуникација
стручним школама
између младих и
одраслих, одржане
радионице

Број школа
Број одржаних
које спроводе
радионица,
наставу, број
број младих
ученика који
који су прошли
похађају
обуке
практичну
наставу

Испитивање образовних
Семинари и радионице
потреба младих
везане за примену нових
образовних метода и
облика у свакодневном
образовном процесу

2010
2011-2014

Спроведено
Применљиве
истраживање о
образовне методе и
потребама младих
облици у
свакодневном
образовном процесу

Број младих
Број одржаних
заступљрних у
семинара, број
истраживању,
радионица,
Број школа
број полазника
које учествују
у истраживању

Оснаживање ђачких
парламената од стране
тима састављеног од
чланова локалне
самоуправе
и
Израда месечног
представника
електронског школа
информатора о
неформалним облицима
образовања који ће
стајати на сајту

2010-2014

Оснажени
капацитети унутар
ђачких парламената

2011-2014

Месечни
електронски часопис

Број младих
који пролазе
обуку,
Број ђачких
парламената
Број издања,
садржај
часописа

Промоција
постојећих облика
неформалног
образовања и
подршка оснивању

Медијска промоција
неформалних облика
образовања
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Носиоци
НВО-и који се
Канцеларија
баве младима
за младе,
радна група
за
спровођење
ЛАП,градски
Надлежни
Учесници
Градски
органи/инсти
савет за
туције
младе
/организације
Средње
Канцеларија
НВО-и који се
Канцеларија
стручне школе за младе,
баве младима
за младе,
радна група
радна група
за
за
спровођење
спровођење
ЛАП, Градски
ЛАП, Градски
савет за
савет за
младе
младе
Савет за младе Канцеларија
НВО-и који се
Канцеларија
за младе,
баве младима
за младе,
радна група
радна група
за
за
спровођење
спровођење
ЛАП
ЛАП, Градски
савет за
младе

Потребн
250
а 000
финанси
јска
средств
а
Укупно

НВО-и који се
баве младима

250 000

Канцеларија за
младе

Канцеларија
за младе,
радна група
за
спровођење
радна група
ЛАП,
за градски
савет
за
Гпровођење
младе
ЛАП, савет за
младе

Средства
250 000
нису
потребна

Средства
250 000
нису
потребна

80 000
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општинске управе

Укупно: 1.080.000

Lokalni akcioni plan za mlade Grad Zrenjanin 2010 -2014
Izrada ovog dokumenta omogućena je uz tehničku podršku RCR Banat

40

МЛАДИ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Едукативни
програми за
подизање нивоа
знања и
побољшавање
мотивације

Оснаживање
Информисање о
међусекторске
могућностима
сарадње
(образовних
запошљавања,
институција,
усавршавања
привредних
потребамаитржишта
субјеката
НСЗ)
рада, могућностима
развоја
предузетништва

Активности

Рокови

Очекивани
резултат

Индикатор

Семинари (писање
ЦВ, Активно
тражење посла)

2010-2011

Оџани семинари,
ојачани капацитети

Број
одржаних
семинара, број
полазника на
семинарима

Кампање:
• Израда,
промоција и
Трибине
(саветница
дистрибуција
НСЗ)информатора,
• Изарада нових и
ажурирање
постојећих wеб
страница
• Уличне акције

2010-2014

Израђени и
промовисани
информатори, нове
Одржане
трибине,
wеб
странице,
повећана
свест
одржане уличне
акције

Број
израђених и
промовисаних
Број
материјала,
одржаних
број нових
трибина,
број
wеб страница,
учесника
на
посећеност
трибинама
wеб страница,
број одржаних
уличних
акција
Број
унетих
Количина
субјеката
уи
штампаног
базу
података
подељеног
материјала,
број сајмова
запошљавања,
Број школа
број
које пружајуна
посетилаца
саветодавну
сајму
помоћ, број
Број тв и
младих који
радио
траже савет
емисија, број
Број размена,
рубрика у
број ђака и
локланим и
студената
регионалним
листовима,
број огласних
табли, број
огласа

Прављење базе
• Штампање
података о
информативног
привредним
материјала
субјектима у
(флајери)
Општини
• Промоција и
оснаживање
Саветодавна помоћ
сајма
од стране школа,
запошљавања
при запошљавању
•

Израда тв и
радијских
емисија,
Подстицање
рубрика у
интернационалних
локалним
размена ђака и
листовима,
студената
огласна табла о
запошљавању
младих

2010-2011

2010-2014
2010-2014

Израђена база
Штампани
материјал,
података
промовисан и
оснажен сајам
запошљавања

2011-2014

Успостављена
саветодавна помоћ

2011-2014

Радио и тв емисије,
рубрике у локалним и
регионалним
Повећан број размене
листовима, израђене
ђака и студената
огласне табле

2012-2014
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Носиоци

Надлежни
НСЗ
органи/ин
ституциј
е
/организа
ције
Канцелари
ја за младе
НСЗ

Канцелари
НСЗ
ја за младе

Канцелари
ја за младе
НСЗ
Школе и
Факултет

Учесници
Канцеларија
за младе,
радна група
за
спровођење
ЛАП,Градски
Радна група
савет
за
за
младе
спровођење
Канцеларија
ЛАП,
Градски
за
младе,
савет
за
радна
младе група
за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за
младе
Радна
група
Канцеларија
за
за младе,
спровођење
радна
група
ЛАП, Градски
за
савет за
спровођење
младеГрадски
ЛАП,
Радназа
група
савет
за
младе
спровођење
ЛАП, Градски
Канцеларија
савет за
за младе,
младе
радна група
Канцеларија
за
за младе,
спровођење
радна група
ЛАП, Градски
за
савет за
спровођење
младе
ЛАП,
Градскисаве
т за младе

Потребна
финансијска
средства
Укупно
50 000

250 000

100 000

250 000
250 000

Средства нису
потребна
250 000
Средства нису
потребна
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Подршка младима
за запошљавање
као сезонски
радници

2012-2014

Програми подршке
младима за
запошљавање

Број младих
којима је
пружена
подршка

Канцелари
ја за младе

Средства нису
потребна

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ

Укупно: 1.150.000

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Иницирање и
обогаћивање
едукативних
програма о

Активности

Кампања
Израда, промоција и
дистрибуција
информатора,

Рокови

2011-2014

Очекивани
резултат

Подигнута свест
младих о могућим
последицама
поремећених
односа у породици

Индикатор

Број штампаних
материјала, број
уличних акција,
број подељених
примерака
материјала
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Носиоци

Надлежни
органи/ин
ституциј
е
/организа
ције
Центар за
социјални
рад

Учесници

Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП, градски
савет за младе

Потребна
финансијска
средства
Укупно

100 000
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Едукативне
активности за
младе
о законској
регулативи

Формирање
Комисије за
координацију свих
активности
форкусираним на
програме
превентивног
деловања

Креирање
едукативног
Семинари,
радионице,
штампаног
циклуси
предавања,
материјала,

Награде за
најуспешније
средњошколце и
студенте као модел
промовисања
Размена
искустава,
позитивног
примера
посете инстуцијама,
Пилот пројекти
(примена нових
облика превентивног
деловања)

Креирање
едукативног
штампаног
материјала,

2011-2014
2012-2013

2012-2014
2011-2014

2012-2014

2011

Одштампан
лако
Одржани
семинари
разумљив
и
радионице
и и
занимљив
циклуси
материјал
предавања

примерака
Број одржаних
едукативног
радионица,
материјала
семинара
Број учесника

Канцелари
Центар
за
социјални
ја
за младе,
рад,
НВО-и
Саветовал
иште за
младе
Градски

Радна група за
Канцеларија
за
младе, радна
спровођење
група за
ЛАП,Градски
спровођење
савет
за младе
ЛАП, савет за
младе

150000
50
000

Успостављен
систем
награђивања
Размењена
искуства и
успостављени
нови контакти
Израђени пилот
пројекти

Број додељених
награда

Савет за
младе

Канцеларија за
младе, радна
група за
Радна
група за
спровођење
спровођење
ЛАП
ЛАП, градски
савет за младГ
Радна група за
спровођење
ЛАП,Градски
савет за младе

150 000

Креиран
едукатинви
материјал,
одштампан
материјал

Број и врста
промотивног
материјала,
садржај
материјала

Радна група за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за младе

80 000

Број младих
укључених у
програме, број
посета
Број израђених
институцијама
пројеката, број
спроведених
пројеката
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Канцелари
ја за младе
Канцелари
ја за младе,
НВО-и

Канцелари
ја за младе

100 000

Средства нису
потребна
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Градски
Укупно: 630.000
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КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Адаптација
простора за
културне садржаје

Информисање и
Унапређење
комуникације међу
институцијама, и
младих са
институцијама

Промотивне
активности
институција
културе

Активности

Рокови

Очекивани
резултат

Индикатор

Носиоци

Надлеж
ни
органи/
инстит
уције
/организ
ације
Канцела
рија за
младе

Учесници

Радна група за
спровођење ЛАП,
Градски савет за
младе,

1 000 000

Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за младе
Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП,
Радна група за
спровођење
ЛАП,Градски
савет за младе

Средства
нису
потребна

Пилот пројекти за
реструктуирање
постојећих и уређење
нових простора за
младе

2011-2014

Креирани
иоспособљени
простори yа
младе у
насељеним
местима

Број нових простора
за младе
Број реовираних
простора за младе

Усаглашавање
културне понуде за
младе у складу са
потребама

2010-2014

Усаглашена
културна
понуда

Број манифестација
које су понуђене
младима

Културн
и Центар
Зрењани
н

Промовисање сарадње
институција културе
са младима

2010

Добра сарадња
и промовисане
унституције
културе

Потписан протолок
о сарадњи,
Број институција
које сарађују

Савет за
младе

Креирање
атрактивних
новинских чланака,
кратих форми тв
емисија и радијских
емисија који ће младе

2010-2014

Новински
чланци, кратке
форме тв и
радијских
информативни
х емисија

Број новинских
чланака, број тв и
радио
информативних
емисија, садржај
емисија

Канцела
рија за
младе
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Потребн
а
финанси
јска
средств
а
Укупно

Средства
нису
потребна

200 000

45

информисати о
културним
програмима
Међушколска
такмичења у
ваннаставним
активностима

2010-2014

Успостављена
ваншколска
такмичења

Број такмичења,
број деце која
учествују на
такмичењима

Канцела
рија за
младе

Радна група за
спровођење
ЛАП,Градски
савет за младе

200 000

Укупно: 1.400.000
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ИНФОРМИСАЊЕ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Отварање
Омладинског
информативног
центра у граду
Зрњанину, са
тенденцијом да се
мрежа прошири на
насељена места у
општини

Побољшање
информисања ,кроз
обезбеђивање веће
доступности
интернету,
младима у свим
деловима града и у
руралним
областима

Активности

Рокови

Очекивани
резултат

Индикатор

Формиране
канцеларије за
младе у
насељеним
местима
Опремљене
канцеларије

Број новоформираних
канцеларија, број
младих који користе
услуге канцеларија
Број опремљених
простора за младе

2010

Успостављен сајт
за младе

Број посета сајту,
Број страница на
сајту

20102014

Осмишљен
програм

Број медија који
учествују, број
емисија које се
емитују

Конкурс за најбољи
пројекат просирења
делатности
Канцеларија за младе
на насељена места
Опремање нових
простора за младе у
насељеним местима

2010

Сајт за младе који би
уређивали млади

Програм јавног
заговарања у циљу
стварања повољније
климе међу главним и

20102014
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Носиоци

Надлежни
органи/инс
титуције
/организаци
је
Савет за
младе

Учесници

Потре
бна
финан
сијска
средст
ва
Укупно

Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП
Радна група за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за младе

200 000

савет за
младе

Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП

100 00

Канцеларија
за младе,

Радна група за
спровођење
ЛАП,Градски
савет за младе

250 000

Канцеларија
за младе

200 000
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Побољшавање
комуникације
младих са
постојецим
медијским куцама

одговорним
уредницима
постојецих медија за
оснивање посебних
омладинских
информативних
програма у оквиру
њихових куца
Промотивне
активности о
могућностима
учествовања младих у
извештавању врсњака

20112014

Акције које се
спроводе у циљу
промоције

Број акција, број
младих који
учествују у акцијама

Канцеларија
за младе

Радна група за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за младе

Средств
а нису
потребн
а

Укупно: 750.000
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ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Повећање бриге о
стању зелених
површина и
стварање услова за
одржавање
чистоће града и
подршка
неформланим
облицима
образовања о
екологији
Организовање
редовних
теренских вежби и
сезонских акција и
одржавања
зеленила и
чишћења јавних
површина кроз
реализацију
конкретних
решења и акција и
вођење кампања

Укључивање
младих у процесе

Активности
Размена
информација и
посете, пласирање
информација
јавности
Кампање, трибине,
јавни скупови

Рокови
2012

2011-2014

Очекивани
Успостављен
резултат
програм
размена
информација и
посета
Одржане
кампање,
трибине и
скупови

Индикатор
Број
посета, број
институција које
учествују, број младих
који учествују

КанцеларијаНосиоци
радна група за
за младе,
спровођење ЛАП,
Градски савет за
младе

Број оржаних
активности, број
учесника

Канцеларија
Надлежни
за
младе,
органи/инс
титуције
/организаци
је
Канцеларија
за младе

радна група за
Учесници ЛАП,
спровођење
Градски савет за
младе

Потре
Средств
абна
нису
финан
потребн
асијска
средст
ва 000
200
Укупно

Укупно: 875.000
250 000

Семинари,
радионице,
трибине

2011-2014

Одрђани
семинари,
трибине и
радионице

Број семинара,
трибина и радионица,
број учесника

Кампање
подизања свести о
бризи за зелене
површине

2011

Спроведене
кампање,
подигнута
свест младих

Број кампања, број
младих који учествују
у кампањама,
промотивни материјал

Канцеларија
за младе

Радна група за
спровођење ЛАП,
Градски савет за
младе

75 000

Подршка
програмима и
активностима

2011-2014

Подржани
програми и
активности

Број подржаних
програма и
активности

Савет за
младе

Канцеларија за
младе, радна
група за
спровођење
ЛАП

Средств
а нису
потребн
а

Семинари,
радионице

2012-2014

Одржани
семинари и
радионице

Број одржаних
семинара и радионица,
број учесника

Канцеларија
за младе

Радна група за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за младе

150 000

Кампање, трибине,
јавни скупови

2010-2014

Одржане
кампање,
трибине и
скупови

Број оржаних
активности, број
учесника

Канцеларија
за младе,

радна група за
спровођење ЛАП,
Градски савет за
младе

200 000
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спровођење ЛАП,
Градски савет за
младе

49

Lokalni akcioni plan za mlade Grad Zrenjanin 2010 -2014
Izrada ovog dokumenta omogućena je uz tehničku podršku RCR Banat

50

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

СПОРТ

Укључивање
младих у
организацију
спортских
Оснивање
активности
комисије за
стратешки развој
спорта

Активности

Рокови
20102014

Очекивани
Одржани
резултат
турнири и акције

Индикатор
Број турнира, број
спортова, број
младих

Организовање спортских
кампова и размена
Направити план
спортиста
ревитализовања
постојећих и план за
изградњу нових терена и
сала
Креирати и спровести
план за омасовљавање
Направити предлог
спорта, (кампање)
критеријума за програме у
спорту , као и план
евалуације, те основати
комисију (тело за
стратешка питања развоја
спорта)

20112014
20122014

Организовани
кампови
Направљени
планови

Број кампова, број
екипа, број
Број планова, број
младих
учесника

20102014
20122014

Креиран и
спроведен план
Успостављени
критеријуми и
план евалуације

Број кампања,
број младих који
Број чланова
учествују у
комисије, број
камлпањама
критеријума

Спортски турнири и
акције промоције здравих
стилова живота

Носиоци
Потребна
000
Канцеларија 150
финансијс
за младе,
ка
радна група
средства
за
Надлежни Учесници
Укупно
спровођење
органи/ин
ЛАП, савет за
ституције
младе
/организа
200 000
Канцелариј
Радна група
ције
а за младе
за
Савет за
Канцеларија Средства
спровођење
нису
младе
за младе,
ЛАП, савет за потребна
радна група
младе, Савез
за
за ШСОВ
спровођење
200 000
Савез за
Канцеларија
ЛАП,
ШСОВ
за младе,
Средства
Канцелариј Радна група
радна група
нису
а за младе
за
за
потребна
спровођење
спровођење
ЛАП, Градски
ЛАП, савет за
савет за
младе
младе, Савет
за ШСОВ
Укупно: 650.000
Савез за
ШСОВ

*ТОТАЛ: 7.310.000

Иновирање и
промоција
постојећих
програма као и
медијску
промоцију спорта
као модела
здравог живота

Унапређење вештина
додатног налажења
финансија за спортске
програме, кроз писање
пројеката

20112014

Унапређене
вештине

Број обука, број
учесника на
обукама, број
пројеката

Канцелариј
а за младе

Сарадња са школама као
промотерима бављења
спортом,сарадња са
локалним медијима и
ресорним Секретаријатом
и Министарством ради
активне популаризације
спорта

20102014

Успостављена
сарадња

Број потписаних
протокола о
сарадњи, број
школа које
сарађују, број
програма

Ссавез за
ШСОВ
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радна група
за
спровођење
ЛАП, Градски
савет за
младе
Канцеларија
за младе,
радна група
за
спровођење
ЛАП, савет за
младе

100 000

Средства
нису
потребна
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*Напомена: Извори финансирања буџета за спровођење Локалног Акционог Плана за Младе ће бити ревидиран и
одређиван на годишњем нивоу у складу са утврђивањем годишњег буџета Града Зрењанина, извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине и Министарства омладине и спорта.

Анекс 2

Списак појединаца који су помогли израду ЛАП

Израду документа урадила:
- дипл.инг. мед. Ана Вујинов – РЦР Банат, члан Савета за младе Зрењанин
Израду документа помогли:
- Горан Ђорђевић – Члан Градског Већа – ресор млади
- Срђан Ђорђевић – председник Градског Савета за Младе
- Владимир Ђурић – Културни Центар Зрењанин
- Дарко Трајлов – Канцеларија за младе Зрењанин
Појединци задужени за спровођење истраживања међу студентима и средње школском омладином:
- Давид Гилезан – Студентска Унија Техничког Факултета „Михајло Пупин” Зрењанин
- Алиса Коцкар – Унија ђачких парламената Зрењанин
- Дамир Грошин – члан Градског Савета за младе Зрењанин
Чланови радних група:
Радна Група Спорт
1. Предраг Лацков - ВКК Зренеx
2. Мирјана Гарвиловић - РК Бегеј и УГ Кормило
3. Ивана Попадић - КБК “Фигхтер”
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Слободан Попов - Савате клуб “Банат”
Дејан Пејиновић - ПК Пролетер
Симо Салапура - КК Дијамант
Зоран Бајин - КК Пролетер Нафтагас
Татјана Вуков - МК Флеш
Никола Торбица - Савез за школски спорт
Војислав Матић - Спорстки савез
Владимир Татарски - Савез за спорт и рекреацију инвалида Зрењанин

Радна Група Култура
1. Сања Врзић - Народни музеј
2. Викторија Павлович - Ђачки парламент, члан
3. Милош Војновић - Машталиште, члан
4. Мирта Црквењаков - Цеком, члан
5. Игор Дракулић - Машталиште
6. Владимир Арсенић - Библиотека
7. Смиљана Туцаков - Позориште
8. Јелица Миливојев - Галерија
9. Стеван Субић - Жута цигла
10. Драгана Гргић - Начелник Друштвене делатности СО
11. Срђан Жикић - Медији, члан
12. Милан Чекрџин - Банат Хардкор задруга
13. Расто Стефановић - Уметничка асоцијација
14. Хелена Декањ - Зелено Звоно, члан
15. Срђан Тодоров - Студентаска унија
16. Ана Даниловић - НВО Олдал
17. Владимир Ђурић - Културни центар, Координатор

Радна Група Информисање:
1. Зељка Маниц
2. Ивана Бранковиц
3. Бранислав Бранковиц
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Александра Форотицан
Дјорђе Грујиц
Николета Дојкиц
Викторија Павловиц
Дабиц Дарко
Маја Зивановиц
Алиса Коцкар
Надица Јаковљев
Дејан Миленковиц
Предраг Павлов
Љиљана Бабовиц

Радна Група Безбедност
1. Зоран Спасојевиц - Из полиције
2. Сања Броцета - школски полицајац суда
3. Бора Милинков
4. Петров Милица
5. Алиса Халак - НВО ЦРЦД
6. Александар Лакатуш - Агенција за обезбеђење
7. Надежда Пријић - Ђаћки омбудсман
Радна Група Образовање
Основне школе
1. Татјана Павловић, ОШ Вук Караџић, Зрењанин – директор
2. Саша Босић, ОШ Јован Јовановић Змај, Зрењанин – директор
3. Јасна Хајдер, ОШ Серво Михаљ, Мужља – психолог
4. Слободан Ракић, ОШ „Младост“, Томашевац – директор
Средње школе и НВО
5. Милица Велимировић, Зрењанинска гимназија и НВО Машталиште – психолог
6. Радослава Аралица, Економско-трговинска школа“Јован Трајковић“ и НВО Зец
(Зрењанински едукативни центар)- проф. филозофије
7. Југослав Богданов , Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић“ – директор
8. Станислава Попов , Медицинска школа, Зрењанин – психолог
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9. Маријана Јашков, Зрењанинска гимназија - ученик
10. ученик из економске школе
11. ученик из хемијске школе
12.ученик из медицинске школе

Факултет
13. Драгица Ивин, Технички факултет „Михајло Пупин“ – предавач за енглески језик
14. Доцент Драгана Глушац, Технички факултет „Михајло Пупин“ – предавач
Школска управа – Зрењанин
17. Станиша Бањанин , Начелник Школске управе у Зрењанину
18. Светлана Кочиш, Школска управа Зрењанин - педагог
Радна Група Здравство
1. Жарков др Јелена - гинеколог
2. Гардиновачки др Биљана - неуропсихијатар
3. Ђорђевић др Борислав - директор
4. Коложвари др Љиљана - педијатар
5. Радојчић Катарина - психолог
6. Петрин др Радмила - спец. спортске мед.
7. Мартинов др Ивана - лекар опште медицине
8. Пејовић Слађана - вмс
9. Мојсин др Јелена - спец. соц. мед.
10. Филипов др Радивој - спец. епидемиологије
11. Ковачевић др Милош - Здравство-плућна б.
12. Гетејанц Данијела - психолог
13. Илић Снежана - ЦРЦД
14. Хесс др Ђорђе - директор Фонда Зр
15. Танасијевић Александра - Црвени крст
16. Шрајер Нада - психолог
17. Витомир Весна - наставник
18. Голушин Немања - ученик гимназије
19. Братић Јелена - ученик гимназије
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ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ
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