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На основу члана 38. тачка 6. и члан 

109. тачка 1. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и члана 
1. Одлуке о приступању изради Акци-
оног плана за младе у Општини Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 20/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 37. се-
дници, одржаној 15. марта 2011. године, 
донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о усвајању Акционог плана за 
младе за период 2011. – 2015. 

године

Члан 1. 

Усваја се Акциони план за младе за 
период 2011. – 2015. године, у предложе-
ном тексту, који чини саставни део ове 
Одлуке.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-33/2011
15. март 2011. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА МЛАДЕ 2011–2015.

С А Д Р Ж А Ј
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УВОД
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Oдељак 1.  

УВОД

1.1. Уводна реч председника Општине

Пред вама се налази Локални ак-
циони план за младе - документ у чијем 
средишту је млада генерација наших су-
грађана, која је препозната као посебна 
друштвена група, са специфичним пот-
ребама, проблемима одрастања и потен-
цијалима.

Доношењем и усвајањем Локал-
ног акционог плана изражавамо нашу 
спремност да у Општини Бачка Паланка 
посебним мерама и активностима у раз-
личитим областима систематски радимо 
на стварању услова за бољи, здравији и 
садржајнији живот деце и младих људи.

Како би овај документ одговарао 
стварним потребама младих у нашој сре-
дини у његову израду су од самог почет-
ка и током целокупног процеса израде 
били укључени млади, стручњаци/осо-
бе које раде са младима, представници 
локалне самоуправе и релевантних ин-
ституција, неформалних група младих, 
омладинских организација и невладиног 
сектора, који су износили своја критич-
ка мишљења и предлоге у циљу дефини-
сања што конкретнијих активности, које 
су уграђене у текст Локалног акционог 
плана за младе.

Ова широка сарадња допринела је 
да се изради документ који ће у наред-
ном периоду, од 2011 до 2015. године, 
ефикасно допринети побољшању поло-
жаја младих у Општини Бачка Паланка. 
Локални акциони план за младе усваја-
мо у искреној нади да ће представљати 
основни темељ деловања према младима 
и побољшања положаја младих у нашој 
средини, поготово у години која је пред 

нама, а проглашена је Међународном го-
дином младих.

Драган Бозало,
председник општине

1.2. Канцеларија за младе (КЗМ)
Канцеларија за младе Општине Ба-

чка Паланка основана је 10. септембра 
2010. године, као 111. Канцеларија за 
младе у Србији. За координаторку Кан-
целарије именована је Љиљана (Ћумура) 
Жижић. 

КЗМ у Бачкој Паланци ствара ус-
лове за квалитетнији живот младих људи 
и њихово активно учешће у савременим 
токовима развоја друштва. Њени основ-
ни циљеви јесу идентификовање потреба 
и проблема младих и приступање мето-
дама њиховог решавања, као и промови-
сање вредности толеранције, поштовања 
људских права и равноправности.

Већ током првог месеца рада, КЗМ 
је остварила бројне контакте, партнер-
ства, пројекте, учешће на тренинзима, 
семинарима и слично. Значајан допри-
нос Канцеларије за младе је учешће на 
округлом столу и јавној расправи под 
називом "Млади су закон" у Новом Са-
ду, који су део консултованог процеса 
израде закона о младима и спроводе се 
са циљем разматрања прве радне верзије 
текста закона.

Средином септембра месеца Кан-
целарију за младе у Бачкој Паланци посе-
тио је Александар Ментов, испред Аме-
ричке агенције за међународни развој 
(УСАИД) са жељом да види капацитете 
Канцеларије у Бачкој Паланци за учешће 
у пројекту под називом "Омладинско 
предузетништво", а који је део Програма 
за планирање и реаговање у ванредним 
ситуацијама и јачање економске сигур-
ности. Меморандум о сарадњи у оквиру 
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програма потписан је 16. октобра на све-
чаној церемонији у Руми.

Током октобра месеца потписан је 
споразум о сарадњи Канцеларије за мла-Канцеларије за мла-
де Бачка Паланка и ОНО - Омладинске 
невладине организације из Новог Са-
да на пројекту "Академија омладинског 
рада" и уговор о партнерству са органи-
зацијом Балкан Идеа из Новог Сада на 
пројекту "Ризница различитости" на ком 
је учешће узело неколико активиста КЗМ 
Бачка Паланка (из Парага, Товаришева, и 
Бачке Паланке).

Истог месеца одржани су консулта-
тивни тренинзи у Инђији на којем су, по-
ред координаторке КЗМ Бачка Паланка, 
учествовале и две чланице Комисије за 
израду Локалног акционог плана за мла-
де (Мирјана Радаковић и Татјана Милид-
раговић) и активисткиња КЗМ (Ксенија 
Коломпар).

Током новемра месеца координа-
торка пројекта учествовала је на две обу-
ке у оквиру програма "Омладинско пре-
дузетништво" које су реализовали УСА-
ИД, "Кромер група" и доо "Буди свој чо-
век", а КЗМ је бројним акцијама обеле-
жила Глобалну недељу предузетништва.

Значајно је напоменути и сарадњу 
са Црвеним крстом Бачка Паланка, Ново-Бачка Паланка, Ново-
садским хуманитарним центром и Омла-
динским клубом Бачка Паланка, у оквиру 
које је реализовано неколико акција (три-
бина о трговини људима, обележавање 
значајних међународних датума у оквиру 
децембра - месеца људских права, обу-
ке из прве помоћи, предавање о болести 
зависности и превенције, вршење едука-
ције и слично), као и учешће у традици-
оналној манифестацији "У сваком телу 
здрав дух". 

Канцеларија за младе Општине 
Бачка Паланка успела је у врло кратком 

року да постигне завидне резултате, оку-
пи преко 40 волонтера и спроведе скоро 
двадесет едукативних и информативних 
програма за младе.

1.3. Радна група за израду ЛАП-а

На основу члана 44. Закона о локал-
ној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/2007), члана 59. и члана 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 17/2008 и 2/2010) и члана 2. Од-
луке о приступању изради Локалног ак-
ционог плана за младе у Општини Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 20/2010), председник 
Општине Бачка Паланка дана 14. октобра 
2010. године, донео је 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду

Локалног акционог плана за младе

Образује се Комисија за израду Ло-
калног акционог плана за младе, у саста-
ву:

1. Љиљана Жижић, координаторка 
Канцеларије за младе

2. Татјана Милидраговић, за област 
образовања

3. Драган Перић, за област запошља-
вања

4. Срђана Крстоношић, за област 
здравствене заштите и безбед-
ности

5. Саша Богуновић, за област култу-
ре и слободног времена

6. Биљана Радовић, за област ак-
тивног укључивања младих у 
друштво

7. Драгица Николић, за област инфо-
рмисања и мобилности

8. Константин Карановић, за област 
екологија и одрживи развој

9. Мирјана Радаковић, за област со-
цијалне заштите
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10. Ђорђе Вујичић, представник ло-
калне самоуправе

11. Владимир Грубиша, представник 
локалне самоуправе

12. Наталија Кавгић, представница 
локалне самоуправе

1.4. Методологија рада

Процес израде Локалног акционог 
плана за младе (ЛАПМ) инициран је и 
вођен у сарадњи са Министарством ом-
ладине и спорта (МОС). Целокупност 
процеса израде ЛАП-а пратио је и усме-
равао стручни консултант МОС-а чиме 
се постигла усаглашеност са Национал-
ном стратегијом за младе и Акционог 
плана за младе, као и осталим сектор-
ским документима. Уз подршку консул-
танта, нуклеус будућих стандарда рада 
КЗМ уграђен је у планиране активности 
и циљеве ЛАПМ-а.

Израда ЛАПМ-а је методолошки 
заснована на партиципативном присту-
пу, који подразумева директну укључе-
ност свих јавних и приватних заинтере-
сованих страна у току трајања целокуп-
ног процеса. Партиципативни приступ 
у изради ЛАПМ-а не односи се само на 
заједничку израду стратешког докумен-
та и пратећих анекса, већ омогућава ши-
ре учешће заједнице у идентификацији, 
активирању и координацији партнерста-
ва за имплементацију појединих актив-
ности и пројеката.

Разлог за увођење партиципативне 
методе је пре свега практичне природе. 
Без партиципативног приступа често се 
локалним заједницама намећу обавезе 
да спроведу одређене активности, иа-
ко сама заједница није била укључена у 
тај пројекат. На крају, партиципативни 
приступ побољшава квалитет донетих 
одлука тако што омогућава:

• Базу знања за одговоран процес 
доношења одлука заснованих на 
чињеницама;

• Широку базу подршке за донесене 
одлуке;

• Колективно власништво над про-
блемима и решењима проблема;

• Јачање локалних капацитета за 
имплементацију пројеката;

• Повратне информације за руко-
водство.

Различити субјекти, са различитим 
улогама и функцијама, били су укључе-
ни у процес израде Локалног акционог 
плана за младе, почев од фазе планирања 
па до фазе дефинисања реализације на-
значених управљачких активности. Све 
јавне и приватне заинтересоване стране 
које живе и раде на територији Општине 
биле су задужене за општу елаборацију 
Локалног акционог плана за младе, док 
су стручне стране окупљене у Радну гру-
пу и координациони тим учествовали у 
изради ЛАПМ-а.

Процес израде Локалног акционог 
плана за младе састојао се из више фаза.

Циклус израде Локалног акционог 
плана за младе почео је формирањем 
Радне групе и дефинисањем основних 
принципа и вредности на којима ЛАПМ 
почива. 

У другој фази установљен је кон-
текст, израдом анализе текућег стања 
заједнице – профилисањем заједнице, 
и то првенствено из визуре положаја и 
проблема младих. Конкретно, у овој фази 
израђени су географски и демографски 
профил заједнице, анализа кључних ак-
тера и расположивих ресурса, те SWОТ 
анализа. Такође, коришћени су резултати 
истраживања младих о сопственим пот-
ребама, која су спроведена у задњих пар 
година. Резултати тих истраживања бит-
но су допринели дефинисању положаја 
младих у заједници. На основу резултата 
добијених у другој фази, урађен је пре-
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сек стања и положаја младих у локалној 
заједници.

Након ове фазе, на основу свих до-
тадашњих резултата, утврђени су стра-
тешки правци и приоритети ЛАПМ-а. 

Потом су дефинисани детаљни ак-
циони планови, са конкретним активнос-
тима које треба спровести.

У наредној фази дефинисани су 
механизми спровођења ЛАПМ-а (уз од-
говарајући мониторинг и евалуацију) и 
модалитети промоције ЛАПМ-а.

На крају, нацрт ЛАПМ-а је читала 
и дорадила Радна група, а затим га упу-
тила органима локалне самоуправе на 
усвајање. ЛАПМ је усвојило Општинско 
веће и као нацрт документа припремило 
га за јавну расправу и скупштинско ус-
вајање. У општинском буџету обезбеђена 
су средства за спровођење ЛАПМ-а чиме 
је, уз очекивано суфинансирање МОС-а 
и других донатора, обезбеђено његово 
спровођење.

Одељак 2. 

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Локални акциони план за младе 
Општине Бачка Паланка, 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, Уни-
верзална декларација о људским прави-
ма, Конвенција УН о правима детета са 
Протоколима, Конвенција Савета Европе 
о људским правима и основним слобода-
ма и Међународни пакет о грађанским и 
политичким правима.

Принципи Локалног акционог пла-
на за младе су: 

• Поштовање људских права – 
Обезбеђује се да сви млади имају иста 
права без обзира на пол, расну и наци-
оналну припадност, религијско и поли-
тичко опредељење, сексуалну оријента-
цију, социјални статус, као и функцио-
налне сметње/инвалидитет. Обезбеђују 
се равноправне могућности за развој 
младих засноване на једнаким правима, 
а у складу са потребама, властитим избо-
рима и способностима.

• Равноправност – Омогућава 
се да сви млади имају право на једнаке 
шансе, на информисање, на лични раз-
вој, доживотно учење, запошљавање у 
складу са разноврсним сопственим ка-
рактеристикама, изборима и способно-
стима. Обезбеђује се поштовање родне 
равноправности, недискриминације, сло-
боде, достојанства, безбедности, личног 
и друштвеног развоја младих.

• Одговорност – Подстиче се и раз-
вија одговорност оних који раде са мла-
дима, као и одговорност младих у складу 
са њиховим могућностима.

• Доступност – Препознају се и 
уважавају капацитети младих као важног 
друштвеног ресурса и исказује се пове-
рење и подршка њиховим потенцијали-
ма: млади знају, могу, умеју. Омогућава 
се и обезбеђује доступност свих ресурса 
младима у Србији. Обезбеђују се услови 
за очување здравља младих и квалитетно 
спровођење слободног времена. Афир-
мише се и развија инклузија на свим ни-
воима. 

• Солидарност – Развија се интер-
генерацијска солидарност и улога мла-
дих у изградњи демократског грађанства. 
Подстичу се сви облици вршњачке соли-
дарности, подстиче се култура ненасиља 
и толеранције међу младима.
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• Сарадња – Подржава се и обез-
беђује слобода удруживања и сарадња 
са вршњацима и подстиче интергенера-
цијска сарадња, на локалном, национал-
ном и међународном нивоу.

• Активно учешће младих – Обез-
беђују се права, подршка, средства, прос-
тор и могућност како би млади учество-
вали у процесу доношења одлука, као и 
у активностима које доприносе изградњи 
бољег друштва.

• Интеркултурализам – Омогућа-
ва се поштовање различитости у свим 
областима људског живота, толеранција, 
као и афирмација уметничких и креатив-
них приступа усмерених на неговање и 
развијање интеркултуралног дијалога 
међу младима. 

• Целоживотно учење – Промо-
више се целоживотно учење у којем се 
афирмишу знање и вредности и омогућа-
ва стицање компетенција. Обезбеђује се 
повезивање формалних, информалних и 
неформалних облика образовања и раз-
вијање и успостављање стандарда у об-
разовању.

• Заснованост – Обезбеђује се да 
сви стратешки концепти, принципи и ак-
тивности који се односе на младе буду 
засновани на утемељеним и релевантним 
подацима и резултатима истраживања о 
младима.

Одељак 3.  

КОНТЕКСТ

3.1. Географски подаци

Положај и границе: Општина 
Бачка Паланка припада Јужнобачком 
административном округу. Територија 
Општине смештена је на површини од 

579 km2 и подељена је на 12 насеља у ју-
гозападној Бачкој (Бачка Паланка, Чела-
рево, Обровац, Товаришево, Карађорђе-
во, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, 
Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге), а 
њој припадају и два мања насеља у Сре-
му (Нештин и Визић). Општина Бачка 
Паланка се граничи са осам општина 
од којих су четири у Бачкој (Бач, Оџаци, 
Врбас и Бачки Петровац), три у Срему 
(Шид, Сремска Митровица и Беочин), 
а јужно од Дунава је Општина Вуковар 
(односно Вуковарско-сремска жупанија) 
у Хрватској.
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Слика 1. Положај Општине Бачка Паланка у Републици Србији и Јужнобачком округу

3.2. Демографски подаци

Број становника: Републички завод за статистику процењује да, закључно са 
30.06.2008. године, на територији Општине Бачка Паланка живи 57.538 становника.

Према званичном попису из 2002. године, на територији Општине Бачка Паланка 
живи укупно 60.966 становника, од којих је 29.500 мушког пола, а 31.466 становника 
женског пола. 

1971. 1981. 1991. 2002.

54.410 58.155 58.037 60.966

Табела 1. Број становника у Општини Бачка Паланка по пописним годинама

Старосна структура: У Општини Бачка Паланка на попису 2002. најбројнији кон-
тигент у старосној пирамиди је становништво од 45 до 49 година (8,5% укупне попула-
ције). Индекс старења је близак 1 (0,98) што значи да је број старијих од 60 година скоро 
изједначен са бројем млађих од 20 година. Ови подаци нам говоре да Општина Бачка 
Паланка има проблем демографског старења.

Број младих у Општини Бачка Паланка 2002. године износио је 12.957 што чини 
око 21% укупне популације.
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Природни прираштај 2002. године био је негативан (-4,6‰). Ситуација се по-
следњих година још погоршала и према подацима РЗС за 2008. природни прираштај из-
носи -4,9‰.

Образовна структура: На попису 2002. у популацији старијој од 10 година 2,7% 
је неписмено становништво. Анализа образовне структуре становништва према школ-
ској спреми показује да 18% становништва старијег од 15 година чини становништво без 
школске спреме и незавршеног основног образовања. У популацији старијој од 15 година 
највеће учешће има становништво са завршеним средњим (36,4%) и основним образо-
вањем (22,8%). Више и високо образовање стекло је само 5% становника.

Пол Укупно Без школске 
спреме  

1-3 
разреда 

ош 

4-7 разреда 
ош 

Основно 
образов. 

Средње 
образов.

Више 
образов. 

Високо 
образов. 

М 24.706 603 273 2.695 6.503 12.237 976 1.182
Ж 26.832 2.205 667 4.505 7.374 9.952 965 1.021
У 51.538 2.808 940 7.200 13.877 22.189 1.941 2.203

Табела 2. Становништво старо 15 и више година према полу и школској спре-
ми, по попису 2002.

Радни контигент (жене 15-59 год. и мушкарци 15-64 год.) чини 65% укупне попу-
лације. Укупан број активних лица је 27.813 према попису 2002. године.

Укупан број 
становника 65+

Радно способно Удео радно 
способног у 
укупном (%)

Удео старијих 
од 65 год. у 

укупном (%)укупно мушко 
(15-64)

женско 
(15-59)

60.966 9.681 39.708 20.737 18.971 65% 15,87%

Табела 3. Радно способно становништво према попису 2002.

Број домаћинстава у Општини Бачка Паланка на попису 2002. био је 21.244. Нај-
више је двочланих домаћинстава (5.477). Просечан број чланова домаћинства према по-
следњем попису је 2,86.

Национални и етнички састав је мешовит, а већину становника чине Срби 47.916 
(78,59%), затим по бројности следе Словаци 5.837 (9,57%), Мађари 1.490 (2,44%), Хрвати 
982 (1,61%), Роми 841 (1,37%) итд.

3.3. Анализа кључних актера

3.3.1. Локална самоуправа – најбитнији актер развоја омладинске политике

Према Уставу Републике Србије и Закону о локалној самоуправи, општина предста-
вља основну јединицу локалне самоуправе. Органи Општине Бачка Паланка су: Скупшти-
на општине Бачка Паланка, Председник општине и Општинско веће. Општинска управа 
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је законски и статутарно организована као 
орган општине и то као јединствени орган, 
који своје надлежности врши на терито-
рији Бачке Паланке и у 13 насељених места 
општине. 

Канцеларија за локални економски 
развој (ЛЕР) формирана је током 2009. го-
дине са циљем да стручно, технички ко-
ординира све активности у Општини које 
су усмерене ка спровођењу договорених 
приоритета. Канцеларија тесно сарађује са 
осталим локалним актерима. Посебна од-
говорност ове Канцеларије биће и наступ 
према европским ИПА програмима.

Канцеларија за младе Општине Ба-
чка Паланка основана је почетком септем-
бра 2010. године као радно тело Општине 
које се брине о младима, па би њено даље 
јачање требало да буде од приоритетне 
важности. КЗМ у Бачкој Паланци ствара 
услове за квалитетнији живот младих љу-
ди и њихово активно учешће у савременим 
токовима развоја друштва. Њени основни 
циљеви јесу идентификовање потреба и 
проблема младих и приступање методама 
њиховог решавања.

3.3.2. Образовање

У Општини Бачка Паланка постоји 
једна предшколска установа, 11 основних 
школа и једна музичка школа. Средњеш-
колско образовање се стиче у три школе: 
Гимназији "20. октобар", Техничкој школи 
"9. мај" и Средњој стручној школи "Др Ра-
дивој Увалић". 

3.3.3. Здравство

Дом здравља "Др Младен Стојано-
вић" Бачка Паланка пружа услуге при-
марне и секундарне здравствене заштите 
кроз рад више од десет посебних организа-
ционих јединица тј. служби. У оквиру Дома 
здравља функционишу три саветовалишта: 

1. ДПСТ - добровољно поверљиво 
саветовање и тестирање на ХИВ, 

2. Саветовалиште за превенцију и 
борбу против наркоманије и 

3. Саветовалиште за репродуктивно 
здравље младих.

3.3.4. Запошљавање

Запошљавањем и развојем људских 
ресурса се институционално бави Наци-
онална служба за запошљавање. Еви-
денцију о незапосленима на територији 
Општине Бачка Паланка води Национална 
служба за запошљавање Филијала Нови 
Сад, испостава Бачка Паланка. Незапосле-
ни се преко Националне службе за запо-
шљавање информишу о могућностима и 
условима за запошљавање. Ова служба, 
такође, посредује у запошљавању, пружа 
помоћ при одабиру занимања и организује 
додатно образовање и обуку у складу са за-
коном. 

Млади и незапосленост

Закључно са 31.10.2010. године, на 
евиденцији НСЗ-а укупан број незапосле-
них младих износи 2.075, од тога 1.136 же-
на и 939 мушкараца. У укупном броју неза-
послених млади учествују са 26,5%.

Старосне 
групе Мушкарци Жене Укупно

15-19 139 102 241

20-24 408 484 892

25-29 392 550 942

Табела 5: Незапослени млади пре-
ма старосним групама и полу на дан 
31.10.2010.

3.3.5. Социјална заштита

Центар за социјални рад у окви-
ру своје надлежности се бави правима од 
општег интереса (материјално обезбеђење, 
додатак за помоћ и негу другог лица, 
смештај у хранитељску породицу или уста-
нову, помоћ за оспособљавање за рад, услу-
ге социјалног рада). 



312 страна - Број 8/2011       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      28. март 2011. године

Породично саветовалиште окуп-ља 
тим стручњака из Центра за социјални рад, 
Дома здравља и Геронтолошког центра и 
пружа услуге психосоцијалне подршке у 
функционисању породице, подизању роди-
тељске компетенције, популационе едука-
ције, правно саветовалиште и друге услуге.

Црвени крст Бачка Паланка има за 
циљ пружање помоћи угроженим лицима 
у случају ратних сукоба, природних, еко-
лошких или других несрећа, као и ширење 
знања о Међународном хуманитарном пра-
ву. У склопу Црвеног крста Бачка Палан-
ка отворен је Волонтерски центар који у 
сарадњи са Локалним саветом за социјалну 
заштиту помаже социјално угроженим ли-
цима.  

3.3.6. Култура

У Општини Бачка Паланка култур-
ном делатношћу баве се следеће установе: 
Културни центар Бачка Паланка и Народна 
библиотека "Вељко Петровић", са 13 огра-
нака по насељеним местима у Општини. 
Поред ових институција, у култури општи-
не делују и организације и удружења чији 
оснивач није Скупштина општине, те оне 
спадају у област културног аматеризма. Ту 
су: Савез аматера општине Бачка Паланка 
(са чланицама ГКУД "Коста Абрашевић", 
КУД "Петар Кочић" Челарево, Словачко 
културно уметничко друштво "Пивнице", 
Мађарско културно уметничко друштво 
"Шандор Вечера",  Књижевни клуб "Дис", 
Удружење ликовних стваралаца "Петар То-
мић", Књижевни клуб "Јован Дучић" Гај-
добра, Културно просветно друштво "Пара-
ге", Огранак Вукове задужбине – Гајдобра, 
Народно аматерско позориште, Словачко 
аматерско позориште "Јан Чеман" Пивни-
це, бројне певачке групе итд.), Драмски 
студио "Арс либери", црквени хор "Свети 
Јован Крститељ", дечији црквени хор "Све-
ти Сава", удружење "Па-арт", градски хор 
"Musica eterna", итд.

3.3.7. Спорт

На територији Општине Бачка Палан-
ка регистровано је око 50 клубова, органи-
зација и друштава у области спорта, које 
обухватају 15 спортских грана. Ове орга-
низације су уједињене у Спортски савез 
Општине Бачка Паланка. Од спортских 
клубова присутно је: 11 активних фудбал-
ских клубова, мушки и женски рукометни 
клуб, три кошаркашка клуба, шест карате 
клубова, мушки и женски одбојкашки клуб, 
два кајак клуба, два клуба стоног тениса, 
два удружења спортског риболова,  куг-
лашки клуб, два клуба дисциплине снаге, 
два коњичка клуба, тениски, планинарски 
и шах клуб. Такође су присутни: Друштво 
за спорт и рекреацију инвалида и Спортски 
клуб "Корект".

3.3.8. Туризам

Туристичка организација Опш-ти-
не Бачка Паланка бави се унапређивањем 
и промоцијом туризма Општине. Поред то-
га, подстиче изградњу туристичке инфра-
структуре и уређење простора, прикупља 
и објављује информације о целокупној ту-
ристичкој понуди на територији Општине 
Бачка Паланка, oрганизује туристичке, на-
учне, спортске, културне и друге скупове и 
манифестације.

Туристички потенцијали Општине 
Бачка Паланка могу се препознати у при-
родним ресурсима, културно-историјској 
баштини, великом броју археолошких (33), 
етнолошких и културних споменика и број-
ним манифестацијама различите врсте. 

Река Дунав је најзначајнији природни 
ресурс општине. Пружа изузетне могућ-
ности развоја излетничког, транзитног, ма-
нифестационог и наутичког туризма. Уз ду-
навско језеро Тиквара изграђен је комплекс 
"Тиквара", који пружа бројне спортске, 
рекреативне и забавне садржаје.
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3.3.9. Цивилни (НВО) сектор

У Општини Бачка Паланка регис-
трован је већи број невладиних органи-
зација односно удружења грађана. Неке 
од њих се непосредно или посредно баве 
проблемима младих, њиховим потребама 
и начинима њиховог ангажовања у живо-
ту локалне заједнице. 

Најзначајније организације које су 
у целости или делимично својим радом 
усмерене ка младима су: Омладински 
клуб Бачка Паланка, Омладински цен-
тар, Друштво за толеранцију, Фестивал 
еколошког позоришта за децу и младе, 
Покрет младих, Омладински клуб при 
Гимназији "20.октобар", Омладинска 
еколошка организација, Друштво за по-
моћ ментално недовољно развијеним 
особама, Друштво српско-руског прија-
тељства, Патриотски фронт, Месни од-
бор матице словачке, Удружење Немаца, 
Општинско удружење жена, Удружење 
жена Силбаш, Удружење жена "Златне 
руке", "Фронт потрошача", Удружење 
"Чараин" Товаришево, Ромски клуб, ђач-
ки парламенти и бројне неформалне гру-
пе младих, итд.

3.3.10. Медији

Сферу информисања у Општини Ба-
чка Паланка покривају следеће медијске 
куће: "Недељне новине", "Паланачке но-
вине", "Бачкопаланачки недељник", ча-
сопис "Толеранција", Телевизија "БАП", 
Радио "БАП", Радио "Тавор", Бекстрим – 
интернет радио, "Сунчаник" – часопис за 
књижевност, културу и уметност.

3.4. Анализа постојећих ресурса
У овом одељку дат је преглед 

постојећих финансијских средстава на-
мењених младима и наведене су актив-
ности које су реализоване уз финансијска 
средства из буџета (стипендирање мла-
дих, плаћање превоза до школе, бесплат-

не средњошколске ужине...). Подаци 
су добијени у општинском одељењу за 
буџет.

Годишњи буџет Општине Бачка Па-
ланка за 2010. годину: 1.139.901.712,00 
динара

Средства из буџета локалне самоу-
праве која су у потпуности или углавном 
намењена младима (2010. година):

Студентске и ученичке стипендије                      
                4.000.000,00

Бесплатне ужине за ученике ОШ 
                2.500.000,00

Превоз ученика ОШ     6.300.000,00
Превоз ученика СШ и студената 

                               5.500.000,00
Дотације спортским организација-

ма                                15.155.000,00
Дотације Црвеном крсту  

                 2.550.000,00
Манифестације и програми Савеза 

аматера                4.480.000,00
Суфинансирање програма/пројека-

та удружења грађана у области културе, 
науке и екологије   ...........  1.555.000,00

Суфинансирање програма/пројека-
та удружења грађана у области социјалне 
и дечије заштите               1.330.000,00

Укупно:              43.370.000,00

У општинском буџету за 2011. го-
дину одвојено је 500.000 динара за рад 
Канцеларије за младе и имплементацију 
Локалног акционог плана за младе. 
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 SWOT анализа
S   Предности

• Добар географски положај општи-
не

• Отворена и активна КЗМ
• Постојање омладинских органи-

зација (Омладински клуб, Омла-
дински центар, Покрет младих, 
Волонтерски центар ЦК, КУД-
ови, Друштво за толеранцију, Ом-
ладински клуб при Гимназији...) 
и бројних институција (ЦСР, Суд, 
ОЈТ, МУП, Дом здравља и савето-
валишта, НСЗ...)

• Развијена привреда (друштвено 
одговорна предузећа)

• Усвојена Стратегија развоја 
Општине 2010-2014.

• Усвојена Стратегија социјалне 
заштите 2008-2012. (млади, стара 
лица и особе са инвалидитетом)

• Велики број манифестација и ак-
тивности усмерене ка младима 

• Приступ локалним медијима и до-
бра сарадња са медијима

• Обучена мрежа вршњачких едука-
тора

• Постојање волонтера и њихова за-
интересованост за рад

• Педагошки (ромски) асистенти у 
основним школама

• Прекогранична сарадња

W   Слабости

• Слаба повезаност села и града
• Непостојање сталног/адекватног прос-

тора за младе и њихове активности 
(посебно на селима)

• Савет за младе није функционалан
• Неинформисаност младих
• Предрасуде међу младима, поготово 

у односу на маргинализоване групе 
(млади са инвалидитетом, млади без 
родитељског старања, Роми итд.)

• Недовољно учешће младих у реша-
вању сопствених проблема, као и у 
предлагању и одлучивању у локалним 
органима власти

• Нејасни домени и домети појединаца и 
институција

• Мањкавост професионалних стандар-
да и компетенција

• Неорганизовано културно поље, од-
носно неструктуирано коришћење 
слободног времена код младих

• Непостојање позоришта
• Непостојање медија намењених ис-

кључиво младима
• Мали број волонтера
• Недовољно издавајање буџетских 

средстава за рад са младима
• Лоша економска ситуација

О   Могућности

• Оснивање локалних фондова за 
младе (са акцентом на младе та-
ленте)

• Отварање Инфо-центра
• Сарадња са осталим КЗМ и иску-

ства других општина
• Конкурси и пројекти
• Активирање омладинске задруге, 

сезонски послови
• Програми запошљавања младих
• Промена парадигме младих

T   Претње

• Недовољна сарадња између институ-
ција

• Краткорочно улагање у пројекте
• Емиграција младих ка већим градови-

ма и у друге државе
• Незапосленост и неинформисаност 

младих
• Предрасуде код младих и према млади-

ма
• Нестабилна политичка и економска 

ситуација (светска криза и рецесија)
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3.6. Пресек стања и положаја 
младих  

Бити млад у Србији, данас, није лако. 
Као и у већини општина у нашој земљи, и 
млади у Бачкој Паланци имају велики број 
разноврсних проблема. Због тога је у на-
редном периоду младима, као будућим но-
сиоцима друштвених промена, неопходно 
посветити адекватну пажњу.

На основу прикупљених података и 
урађених анализа, као основне проблеме 
младих можемо издвојити следеће:

• Проблем активизма и мобил-
ности младих

Млади представљају једну од највећих 
маргинализованих група у нашем друштву, 
а њихово активно учешће није било тема 
интересовања и истинског ангажовања но-
силаца власти у протеклом периоду. 

Слична ситуација је и у Општини 
Бачка Паланка. Младима се не пружа при-
лика да учествују у развоју и изграђивању 
сопствене заједнице и њихов активизам је 
на ниском нивоу. Један од разлога таквог 
стања међу младима је и њихова необавеш-
теност. Информације о томе на који начин 
млади могу да учествују у доношењу одлу-
ка и решавању проблема нису системати-
зоване и већини су недоступне. Због тога 
је неопходно пронаћи начин да се млади 
заинтересују за учествовање у систему од-
лучивања и омогућити да информације о 
активностима, за њих важним догађајима и 
могућностима буду доступне младима. 

Начин живота, економска ситуација, 
немогућност слободног путовања у прет-
ходном периоду утицали су на то да је мо-
билност младих у Бачкој Паланци на нис-
ком нивоу. Младима је потребно понудити 
и информације о томе на који начин могу 
да путују, да упознају друге културе, гра-

дове и државе, стичу нова искуства, знања 
и вештине (размене студената, омладин-
ски кампови, волонтерски рад, стипендије, 
конгреси итд). 

Велики допринос промовисању во-
лонтeризма у Општини пружа Волонтер-eризма у Општини пружа Волонтер-ризма у Општини пружа Волонтер-
ски центар Црвеног крста, који у својим 
активностима нарочиту пажњу поклања 
едукацији и тренинзима волонтера - ом-
ладинаца. Због тога, један од задатака у 
наредном периоду свакако треба да буде 
промовисање вредности које са собом носи 
овакво ангажовање младих.

На територији Општине Бачка Палан-
ка постоји већи број организација из ци-
вилног сектора који се баве младима, њихо-
вим потребама и проблемима (Омладински 
клуб, Омладински центар, Покрет младих, 
Друштво за толеранцију, неколико еколош-
ких удружења). Међутим, оно што недос-
таје је већи број синхронизованих акција 
ових удружења усмерених ка решавању 
неких од многобројних проблема младих. 
Неопходно је да ове организације, уз помоћ 
локалне самоуправе, охрабрују младе да 
се окупљају око заједничких идеја, актив-
није се укључе у процес доношења одлука 
и сами допринесу бољој будућности своје 
заједнице. 

Оснивањем Канцеларије за младе 
начињен је први корак ка озбиљнијем и 
свеобухватнијем  приступу младима. Иа-
ко постоји тек неколико месеци, КЗМ је 
остварила бројне контакте, партнерства, 
пројекте, учешћа на тренинзима и јавним 
расправама. Због тога је веома важно да се 
рад КЗМ и на даље финансијски и институ-
ционално помаже. 
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• Проблем незапослености 
младих

Запошљавање младих је изузетно 
значајно у сваком друштву. Ефикасно 
спровођење политике запошљавања мла-
дих могуће је само уз сарадњу свих реле-
вантних институција од републичког до 
локалног нивоа. 

Према евиденцији Националне 
службе за запошљавање, Филијала Нови 
Сад, испостава Бачка Паланка, тренутно 
се налази 2.075 незапослених младих. 
Највећи број младих који траже посао 
је са завршеном трогодишњом средњом 
школом, али је и број оних са високим 
образовањем значајан. Осим што су не-
запослени, ова група младих су и потен-
цијални емигранти, што уз неповољне 
виталне параметре представља озбиљан 
проблем за одрживи развој Општине Ба-
чка Паланка.

Кључну улогу у решавању пробле-
ма незапослености младих требало би да 
има НСЗ, испостава Бачка Паланка. НЗС 
треба да, у сарадњи са локалном упра-
вом и привредним актерима, спроведе 
низ програма у циљу активног тражења 
посла, додатних обука за младе, семинара 
на тему започињања бизниса, пословног 
планирања и финансијских могућности, 
развијања предузетничких вештина. 

Након завршеног формалног обра-
зовања млади немају много прилике да 
стичу додатна знања и вештине. У том 
смислу један од циљева КЗМ треба да 
буде едукација младих кроз неформалне 
видове образовања (организовање курсе-
ва, радионица, семинара). 

Образовање стручног кадра и пот-
ребе привреде за одређеним образовним 
профилима су у великом нескладу у це-
лој земљи, па и у овој Општини. Обра-
зовни систем је нефлексибилан и споро 

се прилагођава савременом друштву и 
потребама модерне привреде. Да би се 
ишло у корак са временом, и да би се на 
тржишту радне снаге ускладила понуда 
и тражња за одређеним пословима, не-
опходно је на време проценити потребе 
привредног сектора. У складу с тим, у 
пројекте каријерног вођења и саветовања 
треба укључити што шири круг актера 
(основне и средње школе, КЗМ, НВО).   

Недостатак радног искуства и 
стручне праксе један су од значајних 
проблема са којим се млади сусрећу при-
ликом тражења посла. Формално образо-
вање се још увек заснива, пре свега, на 
теоријским основама. Недостатак праксе 
и непримењива знања младима онемо-
гућавају прилагодљивост на тржишту 
рада. Волонтерски рад је један од начина 
да се стекне потребно искуство. Међу-
тим, млади нису заинтересовани за ова-
кав вид усавршавања, јер им се он као 
могућност нуди тек пошто заврше школу 
или факултет. Јако је важно да се волон-
тирање промовише током школовања и у 
тај процес треба координисано да учест-
вују локална управа, НСЗ, средње школе 
и факултети и привредни сектор.

Значајан помак ка запошљавању 
младих је спровођење програма УСАИД-
а "Омладински предузетништво" које ће 
младима пружити могућност да сазнају 
нешто више о предузетништву, да стек-
ну вештине израде сопственог бизнис 
плана, да добију информације о новим 
могућностима самозапошљавања, ризи-
цима и слично.

Ефикасно спровођење политике за-
пошљавања младих могуће је само уз са-
радњу свих релевантних институција од 
републичког до локалног нивоа.
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• Недовољни и неадекватни 
културно-образовни, спорт-
ски и други садржаји за 
младе

Млади Општине Бачка Паланка 
нису задовољни понудом културно-за-
бавних садржаја. Систематски приступ 
овој области не постоји. Сарадња из-
међу власти, културних институција, уд-
ружења, клубова, школа и привредних 
субјеката није на задовољавајућем нивоу. 
Побољшање овакве сарадње у интересу 
је свих страна, а посебно младих. Уз то, 
не постоји профилисан, доминантни кул-
турни образац тако да је тешко очувати 
"језгро културе". Захваљујући несисте-
матичности у раду и недовољној коорди-
нацији установа из ове области, културна 
дешавања су повремена и најчешће веза-
на за одређене манифестације.

Младима често нису доступне ин-
формације о програмима културе и ак-
тивностима за испуњавање слободног 
времена. Ова врста информисаности није 
довољно заступљена у медијима, док ис-
товремено, млади не улажу напоре да до 
информација дођу. 

Као последица опште културне де-
генерације деведесетих година прошлог 
века, у Општини је приметна и слаба 
заинтересованост младих за квалитет-
не садржаје из културе. Млади већином 
прихватају масовне трендове. Изражени 
су линија мањег отпора и конформизам. 
Због тога је потребно посебно промови-
сати праве културне вредности.

Установе културе не постоје у свим 
насељеним местима Општине, што ус-
ловљава неравномеран развој културе. 
Култура не треба да се "извози" из Бачке 
Паланке већ је неопоходно да свако на-
сеље развија своје специфичности. У том 
смислу неопходно је боље повезивање 
школа, културно – уметничких друшта-

ва, библиотека и истакнутих појединаца 
како би се у сваком насељу створио кул-
турни центар.

На подручју општине постоји ве-
лики број спортских клубова. То је добра 
основа за активност и психо-физички 
развој младих. Од посебног је значаја 
осмислити програме едукације младих о 
значају физичке активности за раст и раз-
вој као и промоције физичког вежбања 
и здравог начина живота (рекреације). 
Неопходно је обновити постојеће и из-
градити нове спорске терене, нарочито у 
сеоским срединама, како би спорт постао 
доступан што већем броју младих. 

Поред недовољне понуде култур-
них, спортских и забавних садржаја у 
општини, проблем представља и то што 
се млади најчешће појављују само као 
пасивни посматрачи и незаинтересовани 
су да узму учешћа у организовању неких 
догађаја. У том смислу, постојање и рад 
Канцеларије за младе је од посебног зна-
чаја, јер Канцеларија постаје место не 
само окупљања младих, већ и стварања 
нових идеја.

• Здравствена и социјална 
заштита младих

Здравље младих: У оквиру друш-
твене бриге за здравље, посебну пажњу 
треба посветити здрављу младих. Изу-
зетно је важно кренути на време са еду-
кацијом деце и омладине о значају пре-
венције.

Према подацима Светске здравс-
твене организације, болести зависности, 
полно преносиве болести и депресија нај-
више угрожавају здравље младих у Ср-
бији. Проблем са којим су суочени млади 
људи данас  јесте недовољна подршка 
и брига од стране друштва, породице и 
појединца услед недовољне информиса-
ности и непостојања здравственог обра-
зовања у школском систему.
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Уколико узмемо у обзир неповољну 
демографску слику, лошу економску си-
туацију,  велики број разведених бракова, 
отуђеност, насиље у породици, потпуно 
је очекивано што све већи број младих 
има психо-социјалне проблеме. Болести 
зависности су у порасту код млађе попу-
лације (алкохолизам, пушење, наркома-
нија). Добро је што су ови проблеми мла-
дих уочени, па су у склопу Дома здравља 
у Бачкој Паланци, уназад неколико годи-
на, отворена саветовалишта која раде са 
младима (Саветовалиште за превенцију 
и борбу против наркоманије, Саветова-
лиште за репродуктивно здравље младих 
и ДПСТ саветовалиште). Ипак, неопход-
но је ангажовање већег броја актера у ре-
шавању ових проблема, па је од изузет-
ног значаја да организације младих преу-
зимају више акција у том правцу. 

Млади људи данас нису довољно 
информисани о сопственом психо–фи-
зичком стању и не постоји адекватан 
систем информисања у овој области. У 
том смислу, неопходно је организовање 
сталних активности на пољу едукације и 
саветовања младих, кроз сарадњу са раз-
личитим установама, а све у циљу да што 
већи број младих створи навику одласка 
на превентивне и консултативне прегле-
де.

Социјално угрожени млади:  Со-
цијална заштита деце и омладине посеб-
но се третира у Стратегији развоја со-
цијалне политике Општине Бачка Палан-
ка. И поред тога, неопходно је и на овом 
месту указати на овај проблем.

Према евиденцији Центра за со-
цијални рад Бачка Паланка, последњих 
година се примећује пораст броја ма-
лолетника са проблемима у понашању. 
Починиоци кривичних делa најчешће 
су старији малолетници мушког пола. 
Кривична дела која чине малолетници 
су: крађе, тешке крађе, угрожавање 

живота, неовлашћено ношење оружја, 
стављање у промет опојних средстава. 
Све чешће се срећемо и са агресивношћу 
међу младима. Малолетници најчешће 
чине кривична дела под дејством психо-
активних супстанци. Као најчешћи 
узроци различитих облика друштвено 
неприлагођеног понашања јављају се 
дисфункционалне породице. Запажања 
лекара Дома здравља указују да 
"долази до сталног пораста зависника 
од психоактивних супстанци, где се 
старосна граница све више спушта, тако 
да има све више школске деце старости 
од 13-14 година која увелико користе 
нешто од психоактивних супстанци. 

Код деце и младих са поремећајима 
у понашању у знатној мери се јавља 
неуспех у школи, скитња, бежање 
од куће, психосоматски проблеми, 
потешкоће у комуникацији, лоша слика 
о себи, неорганизовано провођење 
слободног времена. Такође, недовољан 
је број циљно усмерених превентивних 
програма и програма ресоцијализације у 
локалној заједници.

Деца и млади без родитељског ста-
рања и из дисфункционалних породица 
су посебно рањива група социјално уг-
рожених. У породицама са поремећеним 
породичним односима у већој мери се 
код деце и младих појављују развојни 
проблеми, адолесцентне кризе, пробле-
ми у комуникацији, анксиозност и депре-
сивност. Деца и млади без родитељског 
старања након завршетка школовања 
и изласка из система социјалне зашти-
те немају довољну подршку средине на 
путу ка осамостаљивању. 

Иако се примећује да је према 
младим људима са инвалидитетом 
толеранција већа у односу на протекле 
године, ипак не задовољава и не 
испуњава све услове да би се они осећали 
као равноправни учесници друштва. 
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Радно ангажовање и запошљавање 
особа са инвалидитетом вишеструко 
се повољно одражава у економском и 
психосоцијалном погледу, пре свега на 
саму особу са инвалидитетом и њену 
породицу. На жалост, и даље је велики 
проблем што је већина институција 
овој групи младих физички недоступна 
(проблем немогућности уласка – 
архитектонске баријере).

Чињеница је да се из општинског 
буџета издвајају одређена средства 
намењена социјално угроженима, и да 
Центар за социјални рад у домену свог 
деловања спроводи активности које 
доприносе бољем социјалном положају 
младих. Такође, постоје и одређене акције 
међу организацијама цивилног сектора 
усмерене ка побољшању социјалног и 
материјалног положаја младих. Ипак, 
неопходно је уложити додатни напор 
и средства и укључити све релевантне 
актере у заједници како би се стање на 
овом пољу значајније поправило.

Одељак 4. 

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И 
ПРИОРИТЕТИ

При решавању наведених пробле-
ма три стратешка правца карактерисаће 
приступ којим се максимализује ефекат 
спровођења Локалног акционог плана:

1. Повећање обима, квалитета и при-
мерености услуга и активности 
намењених младима;

2. Ојачавање локалних ресурса за 
омладински рад;

3. Развијање регионалне сарадње за 
спровођење омладинске политике.

Логика везе између ова три стра-
тешка правца јесте у идеји да фундамен-
талне промене у прилагођености про-

грамских садржаја за младе, повећању 
њихове разноврсности, доступности и 
обухвата – јесу могуће само ако се локал-
ни капацитети свих актера у заједници 
који раде са младима, а посебно Канцела-
рије за младе, ојачају, додатно умреже и 
прилагоде партиципативном менаџменту 
који укључује и саме младе; компезација 
за недостатке ресурса у самој заједници, 
у многим случајевима може се пронаћи 
коришћењем ресурса у региону. 

За дефинисане групе проблема, 
локална заједница се одлучује да делује 
кроз четири међусобно повезана приори-
тетна подручја рада са младима:

1. Оснаживање активизма и по-
већавање мобилности младих;

2. Унапређивање свих облика за-
пошљавања, самозапошљавања 
и предузетништва младих;

3. Унапређење културних, спорт-
ских и других садржаја за мла-
де;

4. Развијање социјалне инклузије 
и здравих стилова живота мла-
дих.

Приоритети наведени по редоследу 
у целини одговарају по редоследу дефи-
нисаним проблемима у "Пресеку стања". 
Међутим, сходно прихваћеном холистич-
ком приступу у развоју националне и ло-
калне омладинске политике, деловања на 
остварењу једног приоритета по правилу 
доприносе и стварању претпоставки и/
или директном остварењу других прио-
ритета, те стога овако дефинисани "при-
оритети" осликавају логичку схему уп-
рављања променама која стално тежи да 
пружи допринос интегралној промени у 
заједници.
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Приоритет 1. 

Оснаживање активизма и повећавање 
мобилности младих

Овај приоритет за развој заједнице 
у директној је вези са представљањем и 
разматрањем изнетима у одељку "Пресек 
стања и положаја младих’’, посебно са 
проблемима неразвијености грађанског 
активизма, учешћа младих у процесима 
одлучивања у школама, установама кул-
туре и политикама локалне самоуправе, 
те са блиским питањима попут неко-
ришћења ресурса којима се млади укљу-
чују у омладинску размену на регионал-
ном и ЕУ нивоу, тј. са недовољно доступ-
ним информацијама о могућностима за 
ангажман младих.

Разматрани проблеми могу се гру-
писати на следећа специфична проблем-
ска подручја:

• Апатија и незаинтересованост 
младих: непреузимање одговор-
ности, одсуство препознавања 
сопствене важности и самопо-
уздања, креативности, одсуство 
осећаја припадности заједници; 

• Млади немају добар приступ ин-
формацијама о могућностима њи-
ховог учешћа у друштву и нефор-
малном образовању;

• Недостатак простора и мали број 
удружења са чијим деловањем би 
се млади идентификовали: прос-
тор за рад и информисање, од-
суство подршке за одрживост ор-
ганизација и иницијатива младих; 

• Нема омладинских програма и 
адекватних пројеката који би за-
интересовали ширу друштвену 
заједницу;

• Недовољан број трајних и одржи-
вих волонтерских програма и не-
довољан број волонтера. 

За решавање уочених проблема ло-
кална заједница поставила је себи сле-
деће специфичне циљеве:

1. Јачати капацитете КЗМ;

2. Повећати ниво информисања мла-
дих о могућностима омладинског 
активизма и програмима за младе;

3. Развити активизам и волонтери-
зам младих у Бачкој Паланци;

4. Укључити младе у програме омла-
динске размене у региону и ЕУ.

Приоритет 2.

Унапређивање свих облика 
запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих

Овај приоритет за развој заједнице 
у директној је вези са представљањем и 
разматрањем изнетима у одељку "Пресек 
стања и положаја младих", посебно са 
проблемима незапослености и недоста-
цима образовног система и система не-
формалног образовања.

Разматрани проблеми могу се гру-
писати на следећа специфична проблем-
ска подручја:

• Недовољна понуда неформалног 
образовања, попут курсева инфор-
мационе писмености и страних 
језика, утиче на ниже квалифика-
ционе способности незапослених 
младих;

• Средњошколци стечена знања не-
довољно продубљују кроз праксу, 
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те на тржиште рада наступају без 
искуства које им је потребно да би 
се запослили;

• Млади са ресурсима да се баве 
пољопривредом недовољно су 
подржани од локалних и регио-
налних стручних служби које тре-
ба да им олакшају приступ знањи-
ма и информацијама и контактима 
потребним за успех на тржишту;

• Неразвијен процес каријерног 
вођења и саветовања, који има за 
циљ да младима олакша одабир 
школе и будућег занимања и про-
налажење посла;

• Предузетнички дух код младих је 
недовољно развијен, а  не постоји 
изграђен систем подстицања и 
развоја предузетништва код мла-
дих.

За решавање уочених проблема ло-
кална заједница поставила је себи сле-
деће специфичне циљеве:

1. Унапредити конкурентност мла-
дих на тржишту рада путем 
унапређења формалног и подсти-
цањем различитих облика нефор-
малног образовања младих;

2. Развијати услуге каријерног 
вођења и саветовања код свих ре-
левантних актера (школе, НСЗ, 
КЗМ...)

3. Развијати предузетништво кроз 
различите програме и мере подрш-
ке младима који почињу сопстве-
ни бизнис;

4. Промовисати и подржати развој 
пољопривредног домаћинства на 
компетативном тржишту.

Приоритет 3.

Унапређење културно-образовних, 
спортских и других садржаја за младе

Овај приоритет за развој заједнице 
у директној је вези са представљањем и 
разматрањем изнетима у одељку "Пре-
сек стања и положаја младих’’, посебно 
са проблемима у вези са културно-обра-
зовним и спортским садржајима, као и са 
недовољном понудом за квалитетно про-
вођење слободног времена уопште. 

Разматрани проблеми могу се гру-
писати на следећа специфична проблем-
ска подручја:

•	 Неадекватан квантитет и квалитет 
културно-образовних, спортских 
и других забавно-рекреативних 
садржаја за младе;

•	 Мали број и неадекватна 
опремљеност објеката и простора 
и намењених младима (простор за 
рад и реализацију садржаја);

•	 Неадекватно информисање о 
дешавањима за младе - постојећи 
начини информисања младих у 
раскораку са потребама младих;

•	 Недовољна заинтересованост 
младих за садржаје из културе;

•	 Недовољно учешће младих 
у осмишљавању културно-
образовних, спортских и других 
забавно-рекреативних програма;

•	 Недостатак различитих видова 
неформалног образовања.

За решавање уочених проблема ло-
кална заједница поставила је себи сле-
деће специфичне циљеве: 
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1. Укључивање младих у креирање 
и реализовање културних, спорт-
ских и забавно-рекреативних 
садржаја;

2. Обезбеђивање и адаптација прос-
тора за младе;

3. Развијање нових облика забавно-
рекреативних активности, атрак-
тивних за младе;

4. Развијање неформалног образо-
вања.

Приоритет 4. 

Развијање социјалне инклузије и 
здравих стилова живота младих

Овај приоритет за развој заједнице 
у директној је вези са представљањем и 
разматрањем изнетима у одељку "Пресек 
стања и положаја младих", посебно са 
проблемима локалне здравствене зашти-
те, ангажовања младих у организацијама 
које се баве превенцијом и смањењем 
болести зависности, заштите репродук-
тивног здравља, сузбијањем наркома-
није и алкохолизма. Безбедност младих 
у саобраћају, у школи или на местима 
на којима се окупљају млади, у јасној је 
вези са питањима социјалне патологије 
која нпр. произилазе из наркоманије и 
опијања. Такође, приоритет је повезан и 
са неопходношћу унапређења социјалне 
заштите, путем едукације и директним 
ангажовањем младих. 

Разматрани проблеми могу се гру-
писати на следећа специфична проблем-
ска подручја:

• Недовољно организованог и кон-
тинуираног рада на превенцији: 
болести зависности (пушење, ал-
кохолизам, наркоманија), сексуал-
но преносивих болести и ХИВ-а, 

менталних проблема у развојном 
добу, агресивног понашања и на-
сиља;

• Недовољно развијена свест мла-
дих о здравим стиловима живота 
и недостатак подршке правил-
ном психо-физичком развоју мла-
дих у областима: развоја здраве 
и стабилне личности код младих, 
рекреација, исхрана и репродук-
тивно здравље;

• Поремећено понашање младих 
због неконтролисаног конзуми-
рања: алкохола, цигарета и психо-
активних супстанци;

• Релативно висок број социјално 
угрожених младих и младих из 
сиромашних породица.

За решавање уочених проблема ло-
кална заједница поставила је себи сле-
деће специфичне циљеве:

1. Унапредити социјалну одговор-
ност заједнице према младима;

2. Подстицати ангажовање младих 
у области социјалне заштите;

3. Развијати свест о здравим сти-
ловима живота;

4. Унапредити  психофизички раз-
вој младих.

Одељак 5.  

ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ 
СТРАТЕШКИМ  ДОКУМЕНТИМА

5.1. Усклађеност са Националном 
стратегијом за младе
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Локални акциони план за младе 
општине Бачка Паланка у потпуности је 
усклађен са Националном стратегијом 
за младе коју је, на иницијативу Ми-
нистарства омладине и спорта, усвојила 
Влада Србије. Национална стратегија 
за младе усклађена је са Националном 
стратегијом Србије за приступање Ев-
ропској Унији, Стратегијом за смањење 
сиромаштва, Стратегијом развоја со-
цијалне заштите у Републици Србији, 
Националном стратегијом запошљавања, 
Националном стратегијом привредног 
развоја Србије за период 2006-2012. го-
дине, Миленијумским циљевима развоја, 
Стратегијом развоја здравља младих, 
Стратегијом развоја менталног здравља, 
Стратегијом подстицања рађања, Страте-
гијом унапређења положаја особа са ин-
валидитетом у Републици Србији, Стра-
тегијом развоја стручног образовања у 
Републици Србији, и др. као и са одго-
варајућим међународним документима. 
Сваки национални документ предвиђа 
мере подршке и дефинише акције на ло-
калном нивоу, јер је јасно да само јасна 
повезаност и усклађеност акција на оба 
нивоа, националном и локалном, може да 
доведе до унапређења друштвене зајед-
нице у целини.

Тако и Локални акциони план за 
младе, који директно претаче принципе 
и вредности и стратешке и специфичне 
циљеве дефинисане Националном стра-
тегијом за младе у конкретне акције на 
локалном нивоу, увезује све принципе 
дате у наведеним националним докумен-
тима, а који се тичу младих.

Планирајући како да ефикасно и на 
најбољи могући начин побољша положај 
младих, општина Бачка Паланка полази 
од општих стратешких циљева дефини-
саних Националном стратегијом, а то су:

1. Подстицање младих да активно 
учествују у друштву;

2. Развијање сарадње младих и 
обезбеђивање услова за њихово 
учешће у доношењу одлука кроз 
одржив институционални оквир, 
а на основу потреба младих и у 
партнерству са младима;

3. Изграђивање система информи-
сања младих на свим нивоима и у 
свим областима;

4. Обезбеђивање остваривања права 
на једнакост шанси свих младих 
у друштву, а посебно младих који 
живе у тешким условима;

5. Подстицање и вредновање изу-
зетних испољавања и постигнућа 
младих у различитим областима;

6. Унапређивање могућности за ква-
литетно провођење слободног 
времена младих;

7. Развијање отвореног, делотворног, 
ефикасног и праведног система 
формалног и неформалног образо-
вања који је доступан свим млади-
ма и који је у складу са светским 
трендовима у образовању и кон-
текстом образовања у Републици 
Србији;

8. Подстицање и стимулисање свих 
облика запошљавања, самозапо-
шљавања и предузетништва мла-
дих;

9. Унапређивање безбедности мла-
дих;

10. Чување и унапређивање здравља 
младих, смањивање ризика и во-
дећих поремећаја здравља и раз-
вијање здравствене заштите при-
лагођене младима;

11. Оснаживање младих за иниција-
тиве и активности које су у складу 
са основним циљевима одрживог 
развоја и заштите животне среди-
не.

За сваки општи циљ дефинисани 
су специфични циљеви и мере за њихо-
во остварење. Остваривање ових циљева 
биће усклађено са наведеним принципи-
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ма и вредностима и препорукама датим 
у Националној стратегији за младе, кон-
тинуирано праћено и вредновано, како 
би се, у случају евентуалних потешкоћа, 
благовремено и на одговарајући начин 
реаговало. Спознајући унапређење поло-
жаја и услова за развој младих, који чине 
темељ напретка сваког друштва као један 
од кључних задатака локалне заједнице, 
биће учињени максимални напори како 
би се наведени стратешки циљеви оства-
рили у задатом временском оквиру, а у 
складу са реалним друштвеним околнос-
тима.

5.2. Усклађеност са другим 
локалним стратегијама 

Општина Бачка Паланка усвојила 
је Стратегију  развоја општине од 2010-
2014. године. Поред овог стратешког до-
кумента, донета је и Стратегија развоја 
социјалне политике за период 2008-2012. 
године.

Локални акциони план за младе у 
сагласности је са наведеним стратешким 
документима Општине.

Поред опште усаглашености, 
одређени приоритети и специфични 
циљеви Локалног акционог плана за 
младе посебно се поклапају са следећим 
циљевима Стратегије развоја Општи-
не:

Област: Омладина и спорт

Стратешки и специфични циљеви

• Повећати запосленост код попула-
ције младих

• Сарадња са свим нивоима локалне 
заједнице (међуресорна сарадња), 
укључујући и привредне субјек-
те ради постизања заједничког 
циља-стварање здраве омладине и 
васпитавање нације у духу хума-

нистичких вредности које у себи 
садржи спорт као друштвена поја-
ва, посебно њен део који је обух-
ваћен кроз спорт младих 

• Уређење и коришћење спортских 
објеката као и континуирана орга-
низација спортских и рекреатив-
них манифестација у циљу омасо-
вљавања рекреативног вежбања

Област: Образовање и култура

Стратешки и специфични циљеви

• Ускладити потребе привреде и об-
разовне профиле

• Побољшати материјалне ресурсе 
у школама

• Деметрополизација културе – 
равномеран развој културе у граду 
и у насељеним местима

• Формирање културних центара у 
насељима

Област: Здравствена и социјална 
заштита

Стратешки и специфични циљеви

• Развијање промотивно  превен-
тивних облика здравствене заш-
тите усмерене ка свим слојевима 
становништва.

Област: Заштита животне средине и 
екологија

Стратешки и специфични циљеви

• унапређење нивоа заступљености 
екологије у наставно – образовном 
програму

• унапређење еколошког информи-
сања

• развој сарадње јавног и невлади-
ног сектора
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Локални акциони план за младе у 
сагласности је и са Стратегијом развоја 
социјалне заштите општине Бачка Па-
ланка, а нарочито у следећем:

Секторска група: Деца и млади

Специфични циљеви:

1. Побољшати квалитет живота де-
це и младих из дисфункционалних 
породица на територији општине 
Бачка Паланка, развијањем ванин-
ституционалних услуга социјалне 
заштите, кроз унутар секторску 
и међу секторску сарадњу јавног, 
приватног и цивилног сектора.

2. Подићи квалитет услуга на-
мењених деци и младима из дис-
функционалних породица и њихо-
вим родитељима у општини Бачка 
Паланка унапређивањем људских 
и материјалних капацитета и ре-
сурса.

3. Унапредити положај посеб-
но осетљивих група деце и мла-
дих у општини Бачка Паланка, 
увођењем превентивних програма 
који би их активније укључили у 
живот локалне заједнице. 

Секторска група: Особе са 
инвалидитетом

Специфични циљеви:

1. Побољшање квалитета живота 
особа са инвалидитетом (ОСИ) и 
њихових породица у Бачкој Палан-
ци проширивањем постојећих и 
развијањем нових услуга социјал-
не заштите у складу са потреба-
ма ОСИ кроз унутар секторску и 
међу секторску сарадњу јавног, 
приватног и цивилног сектора.

2. Побољшати квалитет услуга на-
мењених особама са инвалидите-

том и њиховим породицама у Опш-
тини Бачка Паланка унапређењем 
људских и материјалних капаци-
тета и ресурса.

3. Унапредити положај ОСИ, њи-
хових породица и удружења ОСИ 
на територији Општине Бачка Па-
ланка континуираним информи-
сањем и едукацијама.

4. Поставити ефикаснији систем 
социјалне заштите за ОСИ у опш-
тини Бачка Паланка регулисањем 
нормативних аката и начина фи-
нансирања услуга и активности 
ОСИ из средстава општнског 
буџета, од донатора преко проје-
ката, ангажовањем приватног сек-
тора.

Одељак 6.  

МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА 
СТРАТЕГИЈЕ

Управљање у процесу спровођења 
Локалног акционог плана за младе 

Главни актер у спровођењу (а прет-
ходно у изради) Локалног акционог пла-
на за младе јесте Канцеларија за младе, 
док главне активности и њихово спро-
вођење надгледа Савет за младе. Локална 
координаторка КЗМ чини спону између 
Канцеларије и надлежних из локалне са-
моуправе, Савета за младе, јавности и 
свих осталих учесника у послу који пр-
венствено треба да буде партнерски и ре-
зултат сталног консултативног процеса 
међу свим заинтересованим друштвеним 
чиниоцима. Под осталим кључним акте-
рима подразумевају се, пре свега, инсти-
туције и организације које спроводе про-
граме за младе под окриљем општинске 
управе, а уз подршку релевантних влади-
них и невладиних институција и органи-
зација са републичког нивоа. 
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Резултати рада Канцеларије за 
младе, кроз извештаје за чију је израду 
задужена локална координаторка КЗМ, 
биће презентовани председнику општи-
не и члановима Савета за младе, који 
ће својим одлукама обезбеђивати пре-
дуслове да се планиране активности ре-
ализују у усвојеним роковима. Админи-
стративно- техничка подршка локалној 
координаторки биће обезбеђена кроз 
ангажовање лица која ће заједно са коор-
динаторком чинити Тим Канцеларије за 
младе, са јасно дефинисаним описом по-
слова и задатака за сваког члана/чланицу 
Тима. 

Праћење и евалуација 

Процес праћења (мониторинга) и 
евалуације спровођења Локалног акцио-
ног плана за младе врше:

Тим за мониторинг – прати реали-
зацију пројеката који су конкурсно иза-
брани и финансирају се из општинских 
средстава, а чине га три представника, 
следеће структуре: представник локалне 
самоуправе, стручни сарадник из службе 
за финансије (финансијски мониторинг), 
представник Канцеларије за младе и 
представник/ца Савета за младе

Процедуру мониторинга и начин 
и структуру извештавања формулисаће 
Савет за младе у сарадњи са Канцела-
ријом за младе. Тим за мониторинг своје 
извештаје на месечном нивоу доста-
вља Председнику општине, Одељењу за 
буџет, Локалном координатору/ки КЗМ и 
Савету за младе. 

Тим за евалуацију – прати и 
оцењује активности и резултате проје-
ката у реализацији и извештава троме-
сечно Савет за младе. Тим за евалуацију 
чини пет представника следеће струк-
туре: представник локалне самоуправе, 
представник Тима за мониторинг, пред-

ставник Савета за младе, стручно лице 
из институције, која се бави пројектном 
тематиком и представник КЗМ.

Извештај Тима за евалуацију доста-
вља се председнику општине и Савету за 
младе, преко Канцеларије за младе. Овај 
Извештај је основни документ на осно-
ву којег ће се радити ревизија Локалног 
акционог плана, јер он треба да садржи 
процену делотворности свих мера које су 
финансиране као и њихов утицај на ло-
калну средину.

Одељак 7.  

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА  МЛАДЕ

Јавна расправа је последња фаза 
израде сваког планског документа, након 
чега jе, уз анализу пристиглих комента-
ра, план упућен надлежном органу на 
усвајање. Овим процесом омогућено је 
најширем кругу грађана да учествују у 
процесу планирања и доношења одлука 
које су од значаја за њихов живот у ло-
калној заједници.

У случају Локалног акционог плана 
за младе, процес јавне расправе подразу-
мевао је јавно представљање општин-
ских приоритета у вези са питањима и 
проблемима младих, као и мерама за 
њихово решавање, кроз све расположиве 
медије на локалном и/или регионалном 
нивоу.

 
У јавну расправу били су укључени 

ученици средњих школа, представници 
ђачких парламената, неформалних група 
младих, омладинских и невладиних ор-
ганизација и представници релевантних 
институција са територије општине Ба-
чка Паланка. 
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