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На основу члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Служ- 
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 40. тачка 6. Ста- 
тута Општине Бачка Паланка („Служ- 
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 40. седници, одржаној 
дана 20. децембра 2019. године, донела је

о  д  л  у  к  у

о усвајању Локалног акциоиог плаиа 
за младе у О пш тини  Бачка Палаика 

за период 2020-2023. Годиие

Члан 1.

л о к а л н и  а к ц и о н и  п л а н  з а  
м л а д е

о п ш т и н е  б а ч к а  п а л а н к а

2020-2023.Г ОДИНА

Усваја се Локални акциони план за мла- 
де у Општини Бачка Паланка за период 
2020-2023. године, у предложеном тексту.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II- 016-42/2019 
20. децембар 2019. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

Садржај
Уводна реч Председника Општине

I део - Увод
1.1 Предговор
1.2 Међународна правна регулатива и 

национално законодавство
1.3 Циљна група ЛАП-а за младе
1.4 Контекст и процес израде ЛАП-а
1.5 Дефинисање проблема по 

областима које обухвата ЛАП општина 
Бачка Паланка

II део -  Акциони план:
2.1 Образовање младих
2.2 Запошљавање младих
2.3 Здравље младих
2.4 Социјална политика и заштита 

младих
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2.5 Култура и слободно време младих
2.6 Спорт младих
2.7 Безбедност младих
2.8 Активизам и информисање младих
2.9 Заштита животне средине и 

одрживи развој
2.10 Мобилност младих

III део -  Механизми одрживости 
спровођења ЛАП-а општине Бачка 
Паланка:

3.1 Механизми за спровођење, праћење 
и евалуацију ЛАП-а

3.2 Начин спровођења ЛАП-а

Уводна реч Председника Општине

Локални акциони план за младе 
је важан документ који се бави младима 
и побољшањем њиховог положаја на 
територији општине Бачка Паланка и 
представља стратешки план сачињен на 
основу интересовања младих и односи 
се на све сфере живота ове циљне групе.

Национална стратегија за младе 
дефинисала је смернице, принципе и 
вредности које смо следили радећи на 
овом Акционом плану, свесни да без 
институционалног оквира иза којег стоји 
локална самоуправа, као гарант реали- 
зације планираних мера, нема уверљи- 
вог доказа посвећености систематском 
бављењу младима у континуитету, на 
начин који ће услове њиховог живота и 
рада трајно променити на боље.

Како су млади најважнији ресурс 
општине Бачка Паланка, наша је оба- 
веза, али и задовољство да наставимо 
да им пружамо сву неопходну инсти- 
туционалну, програмску и финансијску 
подршку.

Подршка младима не представља 
само тренутно побољшање живота мла- 
дих, већ представља улагање у будућ- 
ност младих, будућност нашег места и 
наше државе.

Општина Бачка Паланка ће кроз 
усвајање новог Локалног акционог плана

за младе наставити да пружа подршку и 
ствара услове за даљи рад и унапређење 
положаја младих.

Председник општине 
Бачка Паланка 

Бранислав Шушница, с.р.

I Део - У вод

1.1 Предговор

Младост у себи носи идеју 
напретка, оптимизма и веру у добру 
будућност. То је посебно животно раз- 
добље у којем се, поред биолошког и 
психолошког сазревања, одвија и про- 
цес укључивања појединца у друштвену 
заједницу. Овај процес траје док се не 
достигне одговарајући степен социјалне 
аутономије, одговорности и самостал- 
ности, мада свака од поменутих карак- 
теристика подлеже индивидуалним 
мерилима. Прецизно одређење узрасне 
границе младости представља својевр- 
стан проблем. Најједноставнији начин 
дефинисања појма младих је на основу 
узрасне категорије, како је учињено 
и у случају Републике Србије. Према 
важећем Закону о младима Републике 
Србије, младе, односно омладину чине 
све особе од 15 до навршених 30 година.

Млади су препознати као специ- 
фична група грађана и грађанки који 
имају потребу за посебним сетом поли- 
тика и механизама како би се развијали и 
сазревали у активне грађане и грађанке 
који воде испуњене и квалитетне животе.

Република Србија је 2007.године 
основала Министарство за омладину 
и спорт (у даљем тексту МОС) које је 
покренуло израду прве Националне стра- 
тегије за младе. Омладинска политика 
је стратегија коју друштвена заједница 
и држава осмишља у циљу побољшања 
положаја младих и системског реша- 
вања њихових проблема. Од значаја за
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локални ниво, отворено је око 140 кан- 
целарија за младе (у даљем тексту КЗМ) 
које за основну улогу имају осигурање 
спровођења националне стратегије за 
младе и пропратног акционог плана на 
локалном нивоу.

Основана је Кровна организација 
младих Србије -  КОМС која активно 
заступа интересе младих, подстиче 
активизам и удруживање младих, ради 
на заговарању за поштовање потреба 
младих и представљају платформу за 
размену идеја и сарадњу по питањима 
младих. Такође, успостављено је удру- 
жење грађана НАПОР -  Национална 
Асоцијација Практичара/ки Омладин- 
ског Рада које за основни циљ има осигу- 
рање квалитета програма омладинског 
рада и професионализације омладинског 
рада у Републици Србији.

Општина Бачка Паланка је први 
Локални акциони план за младе за 
период 2011-2014.годину (у даљем тексту 
ЛАП) усвојила 2010.године, а Канцела- 
рија за младе је основана 10.септембра 
2010.године, као 111-та канцеларија у 
Србији.

1.2 Међународна правиа регула- 
тпва и иациоиалио закоиодавство

Кључни домаћи, европски и свет- 
ски документи на које се ослања овај 
акциони план и који одређују стратешке 
правце развоја младих су:

- Закон о младима („Службени 
гласник РС“, број 50/2011);

- Национална стратегија за 
младе за период од 2015.године 
до 2025.године

- Акциони план за спровођење 
Националне стратегије за 
младе за период од 2018.године 
до 2020.године

- Акциони план политике за 
младе у АП Војводини за 
период 2015-2025

- Бели документ - Европски пар- 
ламент

- Европска повеља о учешћу 
младих у општинском и реги- 
оналном животу -  Конгрес 
локалних и регионалних вла- 
сти Европе

- Једанаест индикатора за раз- 
вој националне стратегије и 
политике за омладину -  Петер 
Лауретзен, Управа за омла- 
дину и спорт Савета Европе.

1.3 Циљиа група ЛАП-а за младе

Младост као животно раздобље 
различито је одређено и дефинисано од 
стране различитих светских, европских 
и националних институција и организа- 
ција. Када се говори о младима у Европи, 
углавном се мисли на узраст између 15 и 
24 године. Република Србија по питању 
неких повластица сматра младе до 26 
година, али се раздобље младости у мно- 
гим случајевима продужава све до 30-те 
године, због дужег трајања образовања 
и отежаног запошљавања, што одлаже 
одрастање и друштвену независност. 
ЛАП за младе општине Бачка Паланка 
се односи на деловање за добробит мла- 
дих узраста од 15 до 30 година.

Млади људи којима се бави ЛАП 
су сви млади у наведеном узрасту, а живе 
на територији општине Бачка Паланка, 
различитог су социјалног и друштве- 
ног статуса, као и националног, верског, 
сексуалног, политичког и другог опре- 
дељења. ЛАП младе види као особе које 
су активне или пасивне у свом грађан- 
ском животу, удружене у неформалне 
групе, активне кроз деловање удру- 
жења грађана младих и/или за младе на 
територији општине, као и унутар дру- 
гих институција (образовање, култура, 
спорт, медији, привреда и сл.).
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Према попису становништва из 
2011.године у општини Бачка Паланка 
живи укупно 55.528 становника, од 
чега једну петину око 20% чине млади. 
Општина Бачка Паланка броји око 9.939 
младих.

1.4 Контекст и процее израде 
ЛАП-а

1.4.1. Омладинска политика у 
Републици Србији

Омладинска политика и акциони 
план су документа прихваћена као 
основни стандард неопходан за квали- 
тетно и системско приступање пробле- 
мима младих како на државном тако и 
на локалном нивоу.

Развој омладинске политике у 
Републици Србији је покренут од стране 
омладинских организација и подржан 
од стране Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину АП Војводина. 
Први документ који је нудио системски 
приступ решавању питања младих је 
Акциони план политике за младе Војво- 
дине који је усвојен 2005.године и који 
је пружио основу за израду локалних 
акционих планова политике за младе у 
општинама Војводине. Као резултат овог 
процеса је оснивање Министарства за 
омладину и спорт 2007.године и израде 
Закона о младима, Националне страте- 
гије за младе и Акционог плана за спро- 
вођење Националне стратегије за младе 
у периоду до 2011.године.

Један од првих задатака МОС-а је 
била израда Националне стратегије за 
младе и Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за младе. Нацио- 
нална стратегија за младе за период од 
2015.године до 2025.године дефинише 
9 стратешких циљева у областима 
од интереса за младе и усмерених ка 
унапређењу:

• Запошљивости и запослености
младих жена и мушкараца;

• Квалитета и могућности за сти- 
цање квалификација и развој ком- 
петенција и иновативности мла- 
дих;

• Активног учешћа младих жена и 
мушкараца у друштву;

• Здравља и благостања младих 
жена и мушкараца;

• Услова за развијање безбедносне 
културе младих;

• Подршке друштвеном укључи- 
вању младих из категорија у ри- 
зику од социјалне искључености;

• Мобилности, обима међународне 
сарадње младих и подршке мла- 
дим мигрантима;

• Система информисања младих и 
знања о младима;

• Коришћења и укључивања мла- 
дих у креирању културних садр- 
жаја.
Акциони план за спровођење 

Национална стратегија за младе за 
период од 2015.- 2025.године одређује 
индикаторе који прате степен реализа- 
ције активности, период реализације, 
ниво реализације, носиоце и учеснике 
процеса реализације, изворе верифика- 
ције индикатора специфичних циљева 
и активности и дефинише укупно 
потребна средства за реализацију.

Локални акциони план за младе 
Општине Бачка Паланка се заснива 
на неколико принципа и вредности а у 
складу са Националном стратегијом за 
младе и Акционим планом политике за 
младе у Војводини, а који произлазе из 
вредносног система чији су основи Устав 
Републике Србије, Универзална декла- 
рација о људским правима, Конвенција 
УН о правима детета са Протоколима, 
Конвенција Савета Европе о људским 
правима и основним слободама, Међуна- 
родни пакет о грађанским и политичким 
правима као и у складу са циљевима 
Агенде 2030 за одрживи развој.

Принципи локалног плана акција
су:
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Поштовање људских права
-  Сви млади имају иста права 
без обзира на пол, расну и 
националну припадност,
религијско и политичко опре- 
дељење, сексуалну оријента- 
цију, социјални статус, као и 
функционалне сметње/инва- 
лидитет. Стварају се равноп- 
равне могућности за развој 
младих, засноване на једнаким 
правима, а у складу са потре- 
бама, властитим изборима и 
способностима.

Равноправност -  Сви млади 
имају право на једнаке шансе, 
на информисање, на лични 
развој, доживотно учење, запо - 
шљавање у складу са разно- 
врсним сопственим каракте- 
ристикама, изборима и способ- 
ностима. Обезбеђује се пошто- 
вање родне равноправности, 
недискриминације, слободе,
достојанства, безбедности,
личног и друштвеног развоја 
младих.

Одговорност -  Подстиче се и 
развија одговорност оних који 
раде са младима, као и одго- 
ворност младих у складу са 
њиховим могућностима.

Доступност -  Препознају се и 
уважавају капацитети младих 
као важан друштвени ресурс, 
при чему се исказује поверење 
и подршка њиховим потен- 
цијалима. Омогућава се и обез- 
беђује доступност свих ресурса 
младима. Обезбеђују се услови 
за очување здравља младих и 
квалитетно провођење слобод- 
ног времена. Афирмише се и 
стимулише постепено увођење 
и развијање инклузивног обра- 
зовања на свим нивоима.

Солидарност -  Развија се 
међугенерацијска солидарност 
и улога младих у изградњи 
демократског грађанства. Под- 
стичу се сви облици вршњачке 
солидарности, подстиче се 
култура ненасиља и толеран- 
ције међу младима.

Сарадња -  Подржава се и 
обезбеђује слобода удружи- 
вања и сарадња са вршњацима 
и подстиче међугенерацијска 
сарадња на локалном, нацио- 
налном и међународном нивоу.

• А ктивно  унешПе младих -
Обезбеђују се права, подршка, 
средства, простор и могућност 
како би млади учествовали у 
процесу доношења одлука, као 
и у активностима које допри- 
носе изградњи бољег друштва.

Интеркултурализам - Омо- 
гућава се поштовање различи- 
тости у свим областима људ- 
ског живота, толеранција, као 
и афирмација уметничких и 
креативних приступа усмере- 
них на неговање и развијање 
интеркултуралног дијалога 
међу младима.

Целоживотно учење -  Про-
мовише се целоживотно учење 
у којем се афирмишу знање и 
вредности и омогућава сти- 
цање компетенција. Обез- 
беђује се повезивање формал- 
них 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 да буду засно- 
вани на утемељеним и реле- 
вантним подацима и резулта- 
тима истраживања о младима.



2042 страна - Број 33/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 25. децембар 2019. године

1.4.2. Омладинска политика 
Општине Бачка Паланка

Омладинска политика Општине 
Бачка Паланка се спроводи кроз рад 
Канцеларије за младе од 2010.године и 
током њеног постојања организовани су 
и спроведени различити програми рада 
са младима у сарадњи са локалним нев- 
ладиним организацијама, од појединач- 
них акција, сусрета КЗМ, до различитих 
програма обуке.

Последњих година рада, КЗМ је 
била фокусирана на промоцију волон- 
теризма, активизма и квалитетног про- 
вођења слободног времена младих. 
Спроведени су програми безбедности 
у саобраћају, активног тражења посла, 
очување и унапређење здравља младих 
и активног бављења спортом.

На нивоу општине основан је 
Савет за младе са улогом да осигура 
спровођење програма из области рада 
са младима и омогући интерсекторску 
сарадњу.

1.4.3. Процес израде ЛАП-а за 
младе општине Бачка Паланка за период 
2020-2023.година

Израду ЛАП-а за младе општине 
Бачка Паланка за период 2020 - 2023. 
године иницирала је Канцеларија за 
младе и Канцеларија за локално-еко- 
номски развој (КЛЕР). КЗМ уз активно 
учешће групе младих који су стални 
корисници КЗМ је урадила припрему и 
осмишљавање процеса израде ЛАП-а уз 
подршку стручњакиња испред Канцела- 
рије за локално-економски развој и Аген - 
ције за остало образовање Ново знање, 
која је све прикупљене податке уокви- 
рила у овај ЛАП и израдила га. Током 
неколико радних састанака утврђене су 
области којима ће се бавити нови ЛАП, 
динамику рада, активности ради укљу- 
чивања што већег броја младих и пред- 
ставника релевантних институција.

ЛАП за младе који покрива период 
од 2016 -  2019.године је послужио као 
основ за утврђивање стања у релевант- 
ним сегментима друштва. На основу свих 
докумената који постоје на покрајинском 
и националном нивоу, а тичу се младих, 
свака локална самоуправа на основу 
истраживања, мишљења и процене пот- 
реба креира специфичан ЛАП за младе 
у својој локалној заједници, како би нај- 
боље одговорио на њихове потребе.

1.5. Дефииисање проблема по 
областима које обухвата ЛАП опш тине 
Бачка Паланка

1.5.1. Образовање младих

Систем образовања је сложени 
низ процеса који утичу на велики део 
укупне популације. Поред стицања ква- 
лификација, основни циљ образовања је 
стицање квалитетних знања, вештина 
и ставова за лично остварење и развој, 
инклузију, запослење, стицање и раз- 
вијање основних компетенција. Улагање 
у образовање и оспособљавање кључ су 
за будућност сваког појединца. Образо- 
вање спада у једно од основних људских 
права и у многоме може да унапреди, 
односно ограничи, квалитет живота 
као и свеопшти потенцијал особе. На 
свим нивоима локалном, регионалном 
и националном постоји међусобна зави- 
сност од образовања, запошљавања и 
успеха. Држава која интелигентно улаже 
у образовање и оспособљавање напредо- 
ваће у подручју предузетништва, науке 
и уметности. Обезбеђењем могућности 
за образовање ствара се атмосфера 
социјалне правде и једнаких могућности 
за све. Стицање квалификација, знања и 
вештина су најбољи начин за обезбеђење 
запошљавања. Многи послодавци траже 
квалификоване раднике, а један од три 
не може пронаћи људе одговарајућих 
вештина. Несклад између вештина које 
траже послодавци и оних које нуде 
особе које траже посао назива се јаз међу
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вештинама. То је један од најтежих про- 
блема с којим су суочене европске земље. 
Најпоузданији начин за премошћавање 
овог јаза јесте путем образовања и оспо- 
собљавања.

Образовање се посматра као фор- 
мално, неформално и информално. Са 
развојем информатичких технологија и 
доступности интернета, све чешће при- 
чамо и о електронском образовању, које 
се прожима кроз сва три типа образо- 
вања.

Формално образовање чини обра- 
зовни систем који се код нас састоји 
од предшколског, основношколског, 
средњешколског и високог програма 
образовања, који при том воде ка сти- 
цању национално препознатих квалифи- 
кација и диплома.

Неформално образовање подразу- 
мева кратке и релативно континуиране 
програме учења који употпуњују фор- 
мално образовање, а организовани су 
тако да имају дефинисане циљеве, резул- 
тате, програме и воде ка стицању серти- 
фиката или диплома. Ове дипломе нису 
део националног система квалификација 
и звања, а могу да их издају различита 
правна лица (школе, факултети, инсти- 
туције за образовање одраслих, школе 
језика, компјутера, невладине организа- 
ције, фирме и сл.)

Информално образовање под- 
разумева било који други вид усвајања 
информација, стицања вештина, те про- 
фесионални и лични развој. То укључује 
информисање путем медија (ТВ, новине, 
интернет), књига, друштвених конта- 
ката, спортских активности или учест- 
вовања и посећивање догађаја из умет- 
ности и културе.

1.5.2. Запошљавање младих

Област запошљавања и запо- 
шљивост је свакако доминантан про- 
блем данас када су млади у питању и

прожима се кроз различите аспекте 
њихових живота. Кроз израду ЛАП-а 
за младе, оба проблема су узета у раз- 
матрање. Запошљавање као један од 
кључних проблема не само младих већ 
и читаве државе, прожима се кроз скоро 
све стратегије државе као приоритет. 
Подстицање запошљавања, отварањем 
програма и пројеката који подстичу 
запошљавање чини се велики допри- 
нос оснаживању младих за самосталан 
живот и развој као појединца. Запошљи- 
вост подразумева сталну конкурентност 
појединца на тржишту рада с обзиром на 
потребна знања, вештине и способности 
које се траже.

Запошљавање младих подразу- 
мева активности тражења посла, запо- 
чињање радног односа, као и самозапо- 
шљавање. У овом сегменту се посматра 
и запошљивост младих, односно поседо- 
вање додатних вештина које омогућавају 
успешно и ефикасно тражење посла, тј. 
започињање радног односа.

У складу са генералним закључ- 
ком, млади показују низак степен 
заинтересованости и мотивације,
тј.самоиницијативе у области запошља- 
вања. Са друге стране, узимајући у обзир 
услове на тржишту рада, постоји значајно 
велик број занимања који подразумевају 
интердисциплинарни приступ и одскачу 
од стандардне категоризације занимања 
што додатно отежава запошљавање мла- 
дих.

Истраживања о запошљавању и 
запошљивости током израде ЛАП-а је 
изнело неколико закључака. Испитаници 
тј.чланови Канцеларије за младе истичу 
да је степен запошљавања младих у 
Бачкој Паланци веома низак, да млади 
имају нереалну слику о тржишту рада, 
очекују да је посао нешто што неко треба 
њима да обезбеди, да послови нису у 
складу са образовним профилом који се 
нуде, да је недовољно едукација о преду-
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зетништву, да велики број младих одлази 
из општине Бачка Паланка у потрази 
за послом, да су недовољно упознати 
са могућностима самозапошљавања и 
слабо познају начине тражења посла. За 
потребе усавршавања знања и вештина 
како би били конкурентнији приликом 
запошљавања, млади препознају једним 
делом и КЗМ која може да организује 
различите врсте курсева и радионица. 
Када је реч о информисаности младих 
о програмима запошљавања попут ста- 
жирања, волонтирања и стручне праксе, 
већи део испитаника није упознат са 
њима или их користио.

Око 50% младих има позитиван 
став о покретању сопственог бизниса, 
где из читавог низа могућности нових 
послова који не захтевају велика улагања 
и подразумевају мало креативности, 
као опцију за сопствени бизнис наводе 
самосталне трговинске радње, салоне 
лепоте, угоститељске објекте и сл.

1.5.3. Здравље младих

Здравље младих подразумева 
основну бригу и заштиту здравља мла- 
дих, превенцију и информисање, обра- 
зовање и подршку у усвајању животних 
вештина и изградњи здравих стилова 
живота. У посматрању младих и здра- 
вља јако је важно ставити акценат на 
превентивне активности, на промоцију 
здравих стилова живота и на организо- 
вање кампања против пушења, алкохола, 
злоупотреба психоактивних супстанци. 
Општина Бачка Паланка се не истиче 
по систематској промоцији здравих сти- 
лова живота младих, а доступност пре- 
вентивних и консултативних здравстве- 
них услуга не прати потребе младих. Не 
постоје константне едукативне кампање 
за младе, нарочити за средњошколце, 
код којих је превенција посебно важна.

У току израде ЛАП-а разматрани 
су проблеми о упознатости са основама 
о бризи о сопственом здрављу, правил-

ној исхрани, репродуктивном здрављу, 
менталном здрављу, болести зависности 
и услугама које су доступне младима 
у оквиру јавног здравственог система 
са члановима КЗМ и идентификовани 
су: низак степен мотивације да се баве 
својим здрављем, незнање и неинформи- 
саност о важности здравља, осећај сра- 
моте када имају потребу за неком инфор- 
мацијом посебно када је у питању репро- 
дуктивно или ментално здравље, недо- 
вољна укљученост родитеља у бригу о 
здрављу свога детета, велика употреба 
алкохола међу њиховим вршњацима што 
производи насилно понашање, апатију 
и сл., велика распрострањеност пушења 
међу младима и употреба дрога и слич- 
них опојних супстанци као последица 
непознавања штетних последица ових 
навика, неадекватни програми инфо- 
рмисања, као и популаризација оваквог 
понашања од стране друштва, медија и 
вршњака.

1.5.4. Социјална политика и 
заштита младих

Област социјалне политике и 
заштите младих је шаренолика и пред- 
ставља јавну политику чији је основни 
циљ да обезбеди економски одржив и 
социјално прихватљив ниво заштите од 
разних видова друштвених и индивиду- 
алних штетних ефеката на све чланове/ 
ице друштва и да се на тај начин про- 
мовише једнакост, друштвена кохезија и 
укључивање. Социјална политика се води 
принципом позитивне дискриминације и 
у свом фокусу има онај део становништва 
који је заиста погођен и који се налази у 
стању социјалне потребе. У прегледу и 
анализи стања потребно је уважити нејед- 
наке животне шансе осетљивих група 
младих и могуће разлике искључено- 
сти и неједнакости оних особа које живе 
у тешким условима. Када посматрамо 
младе као специфичан део становништва, 
видимо да ту спадају млади који су угро- 
жени или се налазе у лошијем положају у
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односу на своје вршњаке, а из различитих 
разлога: ментални проблеми, поремећај у 
развоју, физички инвалидитет, лоша еко- 
номска ситуација, географска удаљеност 
или условљеност или припадност некој 
од група која је у друштву дискримини- 
сана (етничка, национална, религијска 
припадност и др.).

Неопходно је идентификова-
ти постојање оних младих којима је 
потребно понудити адекватан садржај, 
прилагођен њиховим могућностима и 
потребама. Чињеница је да непостоји 
довољан број програма који су намењени 
свим категоријама осетљивих група мла- 
дих. Неопходно је повећати свест младих 
о правима и потребама осетљивих група 
младих и константно радити на поди- 
зању свести и практиковању принципа 
недискриминације у друштву.

1.5.5. Култура и сло6 одно време 
младих

Култура и слободно време младих 
је област која обухвата широк дијапазон 
активности, а које пружају неограничене 
могућности за квалитетан развој лично- 
сти, формирање културних и друштве- 
них вредности. Култура младих је један 
од основних елемената идентитета мла- 
дих и посебно важно подручје њихове 
комуникације, стила живота и самог раз- 
воја. То је простор у ком млади критички 
преиспитују традиционалне културне 
обрасце и наслеђе, стварају нове обра- 
сце и простор за удруживање и дело- 
вање. Култура је препозната као важан 
део инструмента и програма политике 
Европске уније. Према Лисабонском уго- 
вору из 2009.године, ЕУ се обавезује да 
у свим активностима узима у обзир кул- 
туру како би се поспешило поштовање 
међу културама и промовисала разно- 
ликост. Други општи циљ ЕУ Страте- 
гије за младе 2010-2018. је охрабривање 
младих да активно учествују у друштву, 
што се свакако односи и на културну и

друштвену партиципацију младих. Кул- 
тура се посматра из два фокуса: ствара- 
лаштво и конзумирање.

Слободно време је период времена 
у току дана који остаје након завршетка 
редовних обавеза и млади сами иден- 
тификују могућности и креирају актив- 
ности којима испуњавају ово време, а то 
могу бити: спортске активности, дру- 
жење, неформално образовање, ствара- 
лаштво, активизам, волонтирање и сл. У 
оквиру ЛАП-а су обухваћене активности 
које подстичу препознавање Омладин- 
ског клуба и појачавање његових капа- 
цитета за креирање и спровођење квали- 
тетних програма у слободном времену 
за младе. Када причамо о слободном вре- 
мену младих разликујемо активности 
које имају конструктивне последице и 
подижу квалитет и задовољство живота 
младих и деструктивне последице које 
ограничавају потенцијал младих, нару- 
шавају њихово здравље и квалитет и 
задовољство животом.

1.5.6. Спорт младих

Спортом се подразумевају орга- 
низоване физичке активности са циљем 
професионалног или рекреативног 
бављења спортом. Поред организованих 
програма спорт подразумева постојање 
инфраструктуре и квалификованих поје- 
динаца, како би се програми могли спро- 
водити. Из перспективе младих поред 
професионалног и рекреативног постоји 
и школски спорт који није развијен што 
за последицу има не развијене навике 
бављењем спортом и слабу упознатост 
са могућностима спортског ангажовања. 
Као могућност унапређења здравих сти- 
лова живота млади предлажу обавезне 
едукације у школама, спортске едука- 
ције и заједничке масовне активности.

Спорадична популарност одређе- 
них спортова, као последица успеха 
неког националног тима или појединца 
и неконтинуирана доступност одређе-
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них спортских активности, не постојање 
адекватних инфраструктурних обје- 
ката, не постојање информација о дос- 
тупности стручњака на локалу и сл. 
су основни проблеми младих када је у 
питању бављење спортом. Већина њих 
је не заинтересована за бављење спор- 
том, немају развијене навике физичке 
активности, спорт као активност нема 
важност у њиховом систему вредности, а 
заинтересованост и спремност за учешће 
у некој од спортских активности често 
зависи од финансијске ситуације младих 
и њихових породица.

1.5.7. Безбедност младих

Одсуство било ког облика 
ускраћености, одсуство страха и слобода 
будућих генерација да наследе здраво 
природно окружење -  међусобно су 
повезани саставни делови људске без- 
бедности и националне безбедности.

Безбедност је једно од основних 
људских права и основни предуслов за 
испуњавање других права и оствари- 
вање потенцијала сваке младе особе. 
Када разматрамо безбедност са фокусом 
на младе, причамо о различитим облас- 
тима безбедности: насиље које може бити 
физичко, психичко, емотивно, које се 
дешава у кући, школи, месту запослења, 
интернету, улици; деликвенција која под- 
разумева крађу и теже физичке повреде 
или одузимање живота; безбедност у 
саобраћају када су млади у улози онога 
ко управља превозним средством или су 
само учесници у саобраћају.

Проблеми на које су указали 
млади из КЗМ су: не упућеност у про- 
цедуре и најефикаснија средства када 
се нађу у ситуацијама угрожене безбед- 
ности, постојање великог неповерења ка 
јавним службама задуженим за безбед- 
ност, на лош рад безбедносних служби и 
инспекција које нису спремне да изађу на 
терен по позиву када је у питању продаја 
и точење алкохола малолетницима, рад

кафића и сл., млади су слабо упознати 
са својим правима и обавезама и доступ- 
ним сервисима када је у питању сигур- 
ност младих, слабо познају друге облике 
насиља сем физичког, као и мера заштите 
које могу да користе како би заштитили 
себе или друге.

1.5.8. Активизам и ииформи- 
еање младих

Активизам, односно активно 
укључивање младих у процесе одлучи- 
вања је област која све више добија на 
важности заједно са развојем политика 
за младе и области омладинског рада. 
Активизам омогућава изградњу друштва 
и друштвених система који одговарају 
потребама младих и пружају им могућ- 
ност да постепено стичу вештине и 
знања која су им неопходна за преузи- 
мање грађанских одговорности након 
стицања пунолетства. Активно укљу- 
чивање младих подразумева учешће у 
раду образовних институција, локалних 
самоуправа, омладинских секција поли- 
тичких странака, организација за младе 
и удруживање и деловање кроз омладин- 
ске организације. Волонтеризам је нај- 
чешћи облик активизма младих, а поред 
волонтеризма постоје и друга ангажо- 
вања у областима које директно допри- 
носе младима.

Млади имају низак степен позна- 
вања својих права унутар образовног 
система и ђачког парламента, како да 
се међусобно умрежавају и планирају 
активности, нису заинтересовани за 
укључивање у рад локалне самоуправе 
или омладинских секција политичких 
партија и слабо су упознати са активнос- 
тима које спроводи КЗМ, као и могућ- 
ностима укључивања у рад КЗМ. Мали 
број младих је упознат са појмом волон- 
теризам и са могућностима волонтирања 
као и познавањем претраге волонтер- 
ских ангажмана.
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Информисање младих је координи- 
сана услуга која се одвија путем сервиса 
у циљу оспособљавања младих да праве 
независне, информисане одлуке које ће 
им омогућити организовање властитих 
живота. Ово је кључни сегмент, с обзи- 
ром да је тек након сагледавања свих 
релевантних информација, млада особа у 
могућности да донесе квалитетну одлуку. 
Информације које су младима потребне 
су широког спектра почевши од здравља 
и образовања, хобија до пуке размене 
идеја и подстицања креативности. У овом 
сегменту се сагледава и медији који се 
користе за ширење информација -  пла- 
кате, брошуре, рекламе, ТВ и радио еми- 
сије, као и облик у ком се та информација 
доставља -  текст, видео запис, разговор, 
предавање... Када је информисаност мла- 
дих у питању све већи значај добијају 
инфо-центри или саветовалишта за младе 
који служе као сервис за прикупљање и 
дистрибуцију информација од значаја за 
младе.

Основни проблем код информи- 
самости младих је што млади генерално 
немају довољно развијену свест о важ- 
ности информисања за њихово функ- 
ционисање и живот у опште. Подизање 
свести о важности информисања и боља 
промоција активности за младе требају 
бити задатак не само КЗМ већ и свих 
субјеката омладинске политике који се 
директно или индиректно баве младима 
и у чијем је опису рада информисање 
младих.

1.5.9. Заштита животне средине 
и одрживи развој

Заштита животне средине под- 
разумева скуп различитих поступака 
и мера који спречавају угрожавање 
животне средине. Она је мултидисци- 
плинарна и треба да представља трајну 
обавезу свих чланова друштва. Њена 
мултидисциплинираност проистиче 
из чињенице да здравље, животна сре-

дина и социјални услови представљају 
комплекс области и проблема који су у 
сталној интеракцији. Стога сваки поре- 
мећај стања животне средине доводи 
до еколошких поремећаја и поремећаја 
социјалних односа који су међусобно 
повезани.

Одрживи развој подразумева 
ону врсту развоја која стреми ка задо- 
вољавању потреба садашње генерације 
при том не угрожавајући могућности 
будућих генерација за остварење њихо- 
вих потреба. Главни проблеми заштите 
животне средине се огледају у нис- 
ком нивоу свести о животној средини, 
недовољној едукацији и неадекватном 
учешћу младих у одлучивању. Формално 
образовање из области заштите животне 
средине у оквиру васпитно образовног 
процеса још увек није задовољавајуће, 
а недовољно неформално образовање из 
ове области присутно је као последица 
недоступности одговарајућих инфор- 
мација и ограниченог интереса медија. 
Заштита и унапређење стања животне 
средине од великог је значаја за станов- 
нике сваке локалне заједнице, а посебно 
популацију младих, јер су они ти који у 
случају њеног угрожавања трпе после- 
дице лошијег стандарда живота и угро- 
женог здравља.

1.5.10. М о6 илност младих

Мобилност младих је могућност 
младих људи да се крећу између разли- 
читих места у својој земљи и ван ње ради 
постизања личних развојних циљева, 
самосталности, ради волонтирања и 
омладинског рада које су у вези са слобо- 
дним временом. Када се говори о значају 
мобилности младих, најчешће се истиче 
њена улога у подстицању активног укљу- 
чивања младих у друштво, као и интер- 
културалном учењу младих, односно 
разбијању предрасуда и стереотипа, те 
борби против негативних друштвених 
феномена попут расизма и ксенофобије.
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Значајну улогу има и образовна мобилност која кроз формално, неформално и инфор- 
мално образовање доприноси стицању знања и вештина младих и на тај начин повећава 
могућност њиховог запошљавања.

Као проблеми млади КЗМ су изнели: неповерење у иституције, незаинтересова- 
ност за путовања јер им делује као нешто немогуће и јако скупо, несвесност важности 
путовања и добробити које она имају за њихов лични и професионални развој, слабо 
познавање других култура и не спремност за упознавањем других традиција, недовољно 
финансијских средстава, слаба информисаност, а са друге стране родитељи често не 
подржавају децу у њиховим намерама да путују из разлога бриге за њихову безбедност.

II Део -  А кциони  плаи

2.1. Образовање младих

ц и љ а к т п в н о с т п
н о с и о ц и

а к т п в н о с т п
и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к

и з в о р и
ф п н а н с п р а њ а

Мапирање и
креирање базе
постојећих
активности
формалног и
неформалног
образовања

КЗМ, Удружења 
грађана

Бр°ј
истраживања

Број обухваћених 
партнера

Креирана база 
података

2020

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Промоција 
програма 
формалног и 
неформалног 
образовања које 
спроводе локални 
актери

КЗМ, Удружење 
грађана

Обухват младих

Број нових 
програма

Број укључених 
СОП

Виши ниво 
учешћа и ин- 
формисаности 
младих у про- 
граме формалног 
и неформалног 
образовања

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Пиформпеање 
и укључивање 
младих у про- 
граме формал- 

иог и иеформал- 
иог образовања 
кроз рад локал- 

иих актера

Осавременити 
наставне 
активности 
у школама и 
унапредити 
ваннаставне 
активности , 
успоставити 
тематске секције 
за младе и 
континуирано 
учешће у 
програмима 
сарадње са 
другим школама 
и институцијама 
у земљи и 
иностранству.

КЗМ, основне и 
средње школе

Број програма
обуке на тему
савремене
методологије
наставе за
наставничко
особље

Број учесника/ца 
у обукама

б р°ј
ваннаставних
активности

Број учесника/ 
ца ваннаставних 
активности

Број програма 
сарадње са 
другим школама 
у земљи и 
иностранству

Број младих 
који учествују 
програмима

Вршење 
наставних и 
ваннаставних 
активности 
на вишем 
нивоу, размена 
искустава са 
другим школама, 
могућност 
размене знања и 
искуства ученика 
са школама у 
иностранству. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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Повећање значаја 
образовања и 
процеса учења за 
младе

Спровођење обуке 
из управљања 
пројектима Развити 
„мини библиотеку“ 
са стручном 
литературом за 
младе.

КЗМ,
библиотека,
школе

Број предатих
пројеката
Број
реализованих 
пројеката 
Број библиотека 
Број књига 
Број корисника/ 
ца

Реализовани
пројекти,
обезбеђен
простор за
неформално
образовање за
младе.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање 
свих видова 
формалног и не- 
формалног обра- 
зовања у форми 
периодичних 
активности

Развити програме 
неформалног учења 
за младе (језици, 
интеркултуралност, 
безбедност и сл.)

Спроводити обуке, 
тренинге и курсеве 
прилагођене пот- 
ребама и интересо- 
вањима младих.

КЗМ

Број програма 
НФО
Број младих 
који учествују 
у програмима 
НФО
Број обука, 
тренинга и 
курсева
Број корисника/ 
ца

Виши ниво 
образовања, 
виши ниво, 
обим и
квалитет понуде
неформалног
образовања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

2.2 Запошљавање младих
ЦИЉ а к т и в н о с т и

н о с и о ц и
а к т и в н о с т и

и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к
и з в о р и

ф и н а н с и р а њ а

Креирање и 
спровођење 
програма 
за активно 
тражење посла 
и организовање 
промоције 
путем медија 
о постојећим 
програмима за 
запошљавање, 
доквалификацију, 
преквалификацију 
и
самозапошљавање.

КЗМ, НСЗ, 
школе, НВО

Број обука 
младих за 
активно тражење 
посла

Број младих који 
су прошли обуке

Број промоција

Број
промовисаних
програма

Више
оспособљених
младих,

већа
информисаност 
младих о 
постојећим 
програмима 
запошљавања

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Већи проценат 
младих који су 

у радиом односу

Развити модел 
континуиране 
сарадње између 
НСЗ, образовних 
институција и 
привредника.

КЗМ, НСЗ, 
школе,
привредници,
НВО

Број састанака 
на којима су 
присуствовали 
представници 
свих сектора 
Број
привредника 
Број програма 
усмерених ка 
младима 
Број младих који 
су учествовали у 
програмима.

Остварени
механизми
међусекторске
сарадње на тему
запошљавања
младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Испитивање 
потреба младих 
за едукацијама и 
спровођење обука 
о омладинском 
предузетништву и 
самозапошљавању 
кроз промоцију 
примера добре 
праксе и медијску 
промоцију.

КЗМ, УГ, НСЗ

Број
реализованих 
истраживања 
Број младих 
обухваћених 
овим
истраживањима 
Број обука 
Број младих 
Број медијских 
промоција

Утврђене потре- 
бе младих и кре- 
иране полазне 
основе за даљи 
рад, повећан 
ниво знања о 
предузетништву 
и самозапошља- 
вању, повећан 
ниво запошљи- 
вости младих

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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2.3 Здравље младих

ц и љ а к т и в н о с т и

Успоставити 
платформу за 
сарадњу пружаоца 
здравствених 
услуга за младе.

Већи степен 
бриге о здрављу 

младих и 
развијање и 
иромоција 

здравих стилова 
живота

Организовање 
едукације, трибина, 
обука, семинара 
из области 
здравља младих 
и превентивној 
здравственој 
неги прилагођено 
младима (ПАС, 
репродуктивно 
здравље...)

Организовање 
програма и 
активности из 
области здравих 
стилова живота.

н о с и о ц и
а к т и в н о с т и

КЗМ, Дом 
здравља, 
одговарајуће 
институције и 
организације

КЗМ, Дом 
здравља, УГ

и н д и к а т о р и

Број укључених
институција/
организација

б р°ј
спроведених
активности

Број учесника/ца

р е з у л т а т

Боља сарадња 
и услуга 
здравствених 
установа за 
младе

р о к

2020

Подигнут ниво 
знања о здрављу.

б р°ј
спроведених
програма

2020-2023

КЗМ, Дом 
здравља, УГ

Број укључених 
младих

б р°ј
спроведених
активности

Број програма 
Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о здравим 
стиловима 
живота 2020-2023

и з в о р и
ф и н а н с и р а њ а

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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2.4 Социјална политика и заштита младих
ц и љ а к т и в н о с т и

н о с и о ц и
а к т и в н о с т и

и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к
и з в о р и

ф и н а н с и р а њ а

Повећање 
свести о 

ироблемима, 
иотребама 
и подршци 
младима у 

ризику

Креирање и 
спровођење 
програма јавног 
заговарања на 
тему потреба 
младих у ризику 
и спровођење 
кампање које 
циљају младе.

КЗМ, НВО

Бр°ј
спроведених 
програма јавног 
заговарања

Број кампања 
Број учесника/ца

Подизање свести 
о потребама 
младих у ризику.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати
активности
поводом
Међународног
дана особа са
инвалидитетом.

КЗМ, УГ, ЦСР

Број активности

Број укључених 
младих

Подигнута свест 
о постојању 
потреба младих 
из осетљивих 
група. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање се- 
минара, едукација 
и тренинга на тему 
стереотипа, предра- 
суда, дискримина- 
ције и интеркулту- 
ралности за младе.

КЗМ, УГ, ЦСР, 
школе

Број обука 
Број младих 
учесника/ца

Већи ниво знања 
из ове области.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Развијање 
нових и 

постојећих 
програма. 

активности 
локалних 

институција и 
организација

Организовање 
едукативних 
садржаја за 
представнике 
локалних 
институција и 
организација о 
моделима рада 
са младима из 
осетљивих група.

КЗМ, НВО
Број одржаних
обукаБрој
учесника/ца

Већи капацитети 
СОП за рад 
са осетљивим 
групама младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Прилагодити 
просторе за младе 
по принципу 
универзалног Буџет Општине
дизајна.

КЗМ, УГ, ОУ, 
ЦСР

Простори за Бачка Паланка
Број иницијатива младе усклађени 2020-2023 и НВО кроз

са потребама. донаторске
програме

Допринети
постизању
једнаких

могућности за Већи ниво
укључивање

Подржати Број младих укључености

друштвени 
живот заједнице

активности и 
манифестације у 
којима учествују 
млади из 
осетљивих група 
и које организује

КЗМ, УГ

учесника/ца

Број активности 
и манифестација

Број подржаних

младих из 
свих група у 
активностима

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

НВО. организација
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2.5 Култура и сло6одно време младих
ц и љ а к т и в н о с т и

н о с и о ц и
а к т и в н о с т и

и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к
и з в о р и

ф и н а н с и р а њ а

Оснаживање 
младих у 

преузимању 
активне улоге у 

култури

Промоција 
институција 
културе и 
спровођење 
кампање за 
приближавање 
културе младима.

КЗМ, ОУ

Бр°ј
спроведених 
промотивних 
кампањаБрој 
младих 
учесника/ца у 
кампањама. Број 
информисаних 
младих путем 
кампања.

Проценат
програма
културе
намењених
младима.

Виши ниво 
културе код 
младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Пружање 
подршке 

програмима 
у области

Конкурсима 
пружити подршку 
УГ за развој 
активности из 
области културе.

КЗМ, УГ, ОУ

Број младих 
Број удружења 
Број нових 
активности

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

слободног 
временаи 
повећати 

учешће младих 
у постојећим 
програмима

Промоција 
омладинског 
стваралаштва 
неформалних 
група младих у 
области културе и 
слободног времена.

КЗМ,
неформалне 
групе, УГ, ОУ, 
институције 
културе

Број манифеста- 
цијаБрој младих 
учесника/ца

Број институција

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Обезбедити ус- 
лове младима за 
бављење култур- 
ним активности- 
ма и квалитетно 
провођење сло- 
бодног времена

Адаптирати 
алтернативне 
просторне 
капацитете за рад 
Омладинског клуба 
и за реализацију 
културних садржаја 
и провођење 
слободног времена.

КЗМ, ОУ КЦ

б р ој
адаптираних
простора

Број нових 
корисника/ца

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих 
и учешће у 
културним 
садржајима.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

2.6 Спорт младих

ц и љ а к т и в н о с т и
н о с и о ц и

а к т и в н о с т и
и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к

и з в о р и
ф и н а н с и р а њ а

обезбедити 
услове за 
рекреативно 
бављење 
спортом младих

Подржати 
иницијативе 
младих за 
организацију 
аматерских турнира 
и рекреативно 
бављење спортом.

КЗМ, УГ, 
Спортски савез и 
клубови, ОУ

Број нових 
турнира и 
иницијативаБрој 
обухваћених 
младих

Већи број 
иницијатива за 
рекреативно 
бављење 
спортом младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Успоставити и 
одржавати терене 
и просторе за 
рекреативно 
бављење спортом.

КЗМ, УГ, 
Спортски савез и 
клубови, ОУ

Број нових 
терена

Број одржаваних 
терена

Обезбеђени 
услови за 
рекреативно 
бављење 
спортом за 
младе.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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Број кампања о
Осмишљавање значају спорта
и спровођење 
активности које 
промовишу значај 
спорта и имају за

КЗМ, НВО, 
Спортски савез

Број младих 
укључених као 
организатори и

Већи учешће 
младих у 
бављењу 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програмециљ подстицање 

младих на бављење
корисници спортом.

спортом. Број активности/ 
програма

Број

Повећање 
зиачаја и 
уиаиређења 
етања у епорту 
међу младима

Успостављање 
неформалних 
група младих које 
се баве одређеном 
спортском 
дисциплином.

КЗМ, млади

неформалних 
група младих

Број спортских 
дисциплина

Број укључених 
младих

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Удруживање

Број покренутих
спортских
клубова

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

младих у спортске Број спортских Буџет Општине
клубове са дисциплина Бачка Паланка
циљем бављења КЗМ, млади покривеним 2020-2023 и НВО кроз
конкретном овим групама донаторске
спортском
дисциплином. Број младих 

укључених и као 
корисници и као 
организатори

програме
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Број кампања о Већи учешће
значају спорта младих у

Осмишљавање бављењу
и спровођење Број младих спортом.

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

активности које 
промовишу значај 
спорта и имају за 
циљ подстицање 
младих на бављење

КЗМ, НВО, 
Спортски савез

укључених као 
организатори и 
корисници

Број активности/

2020-2023

спортом. програма

б р°ј Већи учешће

Повећање 
зиачаја и 
уиаиређења 
етања у епорту

Успостављање 
неформалних 
група младих које 
се баве одређеном 
спортском

КЗМ, млади

неформалних 
група младих

Број спортских 
дисциплина

младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програмемеђу младима дисциплином. Број укључених

младих
Број покренутих Већи учешће
спортских младих у
клубова бављењу

Удруживање 
младих у спортске Број спортских

спортом.
Буџет Општине

клубове са дисциплина Бачка Паланка
циљем бављења КЗМ, млади покривеним 2020-2023 и НВО кроз
конкретном овим групама донаторске
спортском
дисциплином. Број младих 

укључених и као 
корисници и као 
организатори

програме
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2.7 Безбедност младих
ЦИЉ

а к т и в н о с т и
н о с и о ц и

а к т и в н о с т и
и н д и к а т о р и

р е з у л т а т
р о к

и з в о р и
ф и н а н с и р а њ а

Кампање јавног Већа безбедност
заговарања о 
значају поштовања 
законских 
регулатива и 
штетног утицаја 
не поштовања 
истих на

КЗМ, НВО, 
школе

Број одржаних 
кампања

Број одржаних

младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз

безбедност младих 
(дистрибуција 
алкохола међу 
младима, реаговање 
по позиву, рад 
кафића, туче).

програма обуке донаторске
програме

Организовати и/ Повећан број
или подржати програма
едукативне у области

Уиапређење 
етања у пољу 
безбедиости 
младих

садржаје из 
области превенције 
вршњачког 
насиљаа, 
безбедности 
деце и младих 
на интернету, 
безбедности у

КЗМ, УГ, Савет 
за безбедност 
саобраћаја, ЦСР

Број учесника/ца 

Број едукација 

Број младих

безбедности 
младих у 
саобраћају.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске

укључених у 
програм

програме

саобраћају и
ресоцијализације
младих.

Број одржаних Повећана свест
програма код младих

Осмишљавање 
и спровођење 
програма
образовања младих 
о њиховим правима 
и обавезама и 
из области прве 
помоћи.

КЗМ, НВО, 
институције

Број укључених 
младих

о значају 
безбедности.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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2.8 Активизам и ииформисање младих

ц и љ а к т и в н о с т и
н о с и о ц и

а к т и в н о с т и
и н д и к а т о р и

р е з у л т а т

р о к
и з в о р и

ф и н а н с и р а њ а

Подстицај и 
уиапређење

Осмишљавање 
и спровођење 
програма и 
промоција о значају 
и могућностима 
укључивања 
младих у процесе 
одлучивања 
и програма 
оснаживања ђачких 
парламената.

КЗМ, НВО, 
школе

Број одржаних 
програма

Број младих 
укључених и као 
организатори и 
као корисници

Повећана свест 
младих о значају 
укључивања 
у процесе 
одлучивања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

активизма, 
волоитеризма 
и укљученост 

младих у 
локалие 
процесе 

одлучивања

Организовати 
активности 
поводом 
обележавања 
важних датума 
(Међународни 
дан младих, 
Међународни дан 
волонтера).

КЗМ
Број акција 

Број учесника/ца

Већа видљивост 
младих у Бачкој 
Паланци.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати 
едукацију на тему 
волонтирања 
и активизма у 
локалној заједници.

КЗМ, УГ

Број едукација

Мрој младих 
учесника/ца

Повећано 
учешће младих 
у друштвеном 
животу 
заједнице.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Створити услове 
за успостављање 
и развој услуга и

Успоставити 
локални 
волонтерски 
сервис и Инфо

Број развијених 
програма

Број корисника/
Креирани услови 
за функционалан

Буџет Општине 
Бачка Паланка

сервиса за младе центар и опремити 
алтернативни 
простор за 
пружање сервисних 
услуга младима

КЗМ, ОУ ца

Број
регистрованих
волонтера

рад ВС и ОК. 2020-2023 и НВО кроз 
донаторске 
програме

2.9 Заштита животне средине и одрживи развој
ц и љ а к т и в н о с т и н о с и о ц и

а к т и в н о с т и
и н д и к а т о р и р е з у л т а т р о к и з в о р и

ф и н а н с и р а њ а

Подизање 
свести о зиачају 

и иачииима 
очувања 
животие 
средиие

Спроводити 
едукације из 
области екологије, 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја на нивоу 
свих основних и 
средњих школа.

КЗМ, НВО, 
школе

Број едукација 

Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о заштити 
животне средине 
и одрживог 
развоја.

2020-2023 Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати
еколошке
радионице.

КЗМ, УГ, школе Број едукација 

Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о заштити 
животне средине 
и одрживог 
развоја.

2020-2023 Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

2.10 Мобилност младих
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ц и љ а к т и в н о с т и
н о с и о ц и

а к т и в н о с т и
и н д и к а т о р и

р е з у л т а т
р о к

и з в о р и
ф и н а н с и р а њ а

Промовисати
могућности
мобилности младих
кроз промоцију
европских,
регионалних и
националних
програма
мобилности
младих.

КЗМ, УГ

Број програма 
НФО

Број младих 
који учествују 
у програмима 
НФО

Број обука, 
тренинга и 
курсева

Број корисника/ 
ца

Виши ниво 
образовања, 
виши ниво, 
обим и
квалитет понуде
неформалног
образовања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Допринети већој 
информисаности 
младих о 
могућностима 
путовања унутар 
земље и ка 
иностранству

Промоција и 
организација 
омладинских 
размена, кампова, 
екскурзија, 
студенских посета 
за младе у земљи и 
иностранству

КЗМ, УГ
Број промоција 

Број учесника/ца

Подигнута 
информисаност 
младих о 
програмима 
мобилности. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Осмишљавање 
и спровођење 
програма обуке 
младих за путовања 
(како извадити 
документа, 
осигурање, визу, 
резервација и 
куповина карата 
и смештаја путем 
интернета и сл.) 
и промоција и 
едукација на тему 
страних језика.

КЗМ, адекватне 
институције, 
школе језика

Број одржаних 
обука Број 
младих који су 
учествовали

Број
спроведених 
програма учења 
језика

Број младих 
који похађају 
програме учења 
језика

Виши ниво 
знања младих.

2020-2023
Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

III Део -  Механизми одрж ивости  епровођења ЛАП-а општина Бачка Паланка

3.1 Механизми за спровођење, праПење и евалуацију ЛАП-а

ЛАП за младе општине Бачка Паланка је документ којим општина препознаје 
проблеме са којима се суочавају млади људи на њеној територији и указује на предло- 
жена решења и мере, а ради успостављања координисаног међусекторског приступа и 
осмишљавања заједничких активности са циљем решавања ових проблема.

ЛАП за младе постаје званичан оквир након што га Скупштина општине Бачка 
Паланка усвоји, а да би ЛАП био успешан у буџету општине Бачка Паланка морају бити 
опредељена средства за његово спровођење.

Праћење је системска активност прикупљања података и информација потребних 
за мерење успеха реализације планираних активности, програма, као и остварења поста- 
вљених циљева. Планом су предвиђени квалитативни и квантитативни индикатори као 
јединице мере успеха активности и појединачних циљева. Извештај о праћењу реализа-
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ције Акционог плана представља основ 
за анализу и оцену квалитета плана, 
реалности његових елемената и његову 
ревизију.

Механизми који осигуравају
успешно спровођење ЛАП-а су:

- Канцеларија за младе

- Савет за младе

- Развијен цивилни сектор -  
организације младих и за 
младе

- Сарадња између релевантних 
органа, институција и органи- 
зација на локалном нивоу.

3.2. Начин епровођења ЛАП-а

ЛАП за младе општине Бачка 
Паланка за период 2020.-2023.године 
се спроводи кроз сарадњу општине и 
Канцеларије за младе, који заједничком 
одлуком и циљано укључују друге реле- 
вантне особе, институције и организа- 
ције.

Овим документом су дефинисане 
групе мера неопходних за унапређење 
квалитета живота младих на територији 
општине Бачка Паланка, представљене 
кроз 10 тематских области. Предвиђено 
је да КЗМ прати спровођење и оства- 
ривање жељених промена, успоставља 
годишње приоритете и ради на промо- 
цији и видљивости ЛАП-а на терито- 
рији општине. Као носиоци активности 
предвиђене ЛАП-ом идентификовани 
су поред КЗМ, организације младих 
и за младе, невладине организације, 
институције из сектора образовања, 
здравства, културе, спорта, социјалне 
заштите и запошљавања. Поред оства- 
ривања финансијске подршке за спро- 
вођење активности из ЛАП-а на општин- 
ском нивоу, идентификовани носиоци 
могу путем удруживања и уз подршку 
општине конкурисати код других дона- 
тора, а ради остваривања финансијске

подршке за спровођење мера дефиниса- 
них ЛАП-ом.

Годишњи извештај о реализацији 
Акционог плана, КЗМ подноси Скупш- 
тини општине Бачка Паланка.

Националном стратегијом за 
младе активни и укључени млади су 
препознати као битан основ за изградњу 
одговорних грађана и самог друштва. 
Током припреме ЛАП-а препознато је да 
су млади на територији општине Бачка 
Паланка неинформисани о значају и 
могућностима активног укључивања, 
а самим тим и немотивисани за покре- 
тање иницијативе. Из тог разлога, овим 
ЛАП-ом је предвиђено успостављање 
локалног волонтерског сервиса, инфо 
центра за младе и центра за каријерно 
саветовање и вођење као основа страте- 
гиј ског и одговорног подстицања младих 
на активизам и преузимање одговор- 
ности, те унапређење њиховог положаја 
у заједници, као и унапређења квали- 
тета живота младих у општини Бачка 
Паланка.

296

На основу члана члана 29. став 
1. тачка 11. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 87/2018) и члана 40. тачка 69. Ста- 
тута Општине Бачка Паланка („Служ- 
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 40. седници одржаној 
дана 20. децембра 2019. године, усваја

г о д и ш њ и  п л а н  р а д а  
о п ш т и н с к о г  ш т а б а  з а  

в а н р е д н е  с и т у а ц и ј е  
о п ш т и н е  б а ч к а  п а л а н к а  з а

2019. и 2020. ГОДИ НУ
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Општина Бачка Паланка
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: П-217-9/2019
Дана: 20. децембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2019. и 2020. годину 
обухвата:

- задатке који су прописани 
важећим позитивним пропи- 
сима, или наложени од стране 
виших органа, а из надлеж- 
ности су локалне самоуправе, 
које је Општински штаб за 
ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка обављао и оба- 
вља током 2019. године, а пре 
доношења овог Плана,

- задатке који су Законом пропи- 
сани, или наложени од стране 
виших органа, а из надлеж- 
ности су локалне самоуправе 
где Општински штаб за ван- 
редне ситуације Општине 
Бачка Паланка учествује као 
координатор, предлагач и ини- 
цијатор,

- приоритетне задатке Општин- 
ског штаба за ванредне ситу- 
ације Општине Бачка Паланка, 
где су утврђене непосредне 
изворне надлежности које су 
прописане важећим Законом о 
смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним 
ситуацијама ванредним ситу- 
ацијама („Службени гласник

Републике Србије“ бр. 87/18, 
Уредбом о саставу и начину 
рада штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 98/10) и 
другим прописима,

Годишњим планом рада обухвата 
се период јануар - децембар 2019. године 
и период јануар - децембар 2020. године. 
Период јануар - децембар 2019. године 
обухвата период почетка примене 
Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 87/18 ). 
Овај период карактерише неуједначена 
пракса када је у питању надлежност 
локалне самоуправе у погледу области 
ванредних ситуација, као и опречна 
мишљења у погледу динамике и мето- 
дологије доношења, односно усвајања 
одређених планова, програма и других 
аката које је локална самоуправа у оба- 
вези по новом закону да донесе, из којих 
разлога крајем 2018. године Скупштина 
општине Бачка Паланка није одлучивала 
о Годишњем плану рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка, односно одлучивање о 
истом је омогућено након добијања одго- 
варајућих смерница, упутстава и других 
релевантних података од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије
-  Управе за ванредне ситуације Нови 
Сад. Период јануар - децембар 2020. 
године у основи се заснива на постојећим 
законским прописима и одговарајућим 
смерницама, упутствима и другим реле- 
вантним подацима од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије
-  Управе за ванредне ситуације Нови 
Сад, а његова реализација ће зависити 
и од динамике доношења подзаконских 
аката, који се очекују у 2020. години, а у 
надлежности су Владе Републике Србије 
и Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије.


