АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2015. годину.

Дољевац, Децембар. 2014.

Увод
Општина Дољевац је усвојила Стратегију за младе марта 2012. године за период 2012-2022. године. као први корак у
решавању проблема младих. Полазећи од основног задатка Стратегије, да пружи могућности које ће обезбедити израду
системских, институционалних и развојних решења за подршку младима у различитим областима друштвеног живота,
припремљен је и Годишњи акциони план за спровођење Стратегије за младе општине Дољевац.
Годишњи акциони план за 2015. годину. треба да помогне свим органима, организацијама, институцијама и
појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да реализују циљеве Стратегије. У складу са тим, у Годишњем
акционом плану су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације као и институционални механизми који
треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање стратешких циљева Стратегије. За сваки од специфичних
циљева утврђене су активности, а свака активност је прецизно утврђена у погледу рокова и финансирања.
Годишњи акциони план је усаглашен са Националном стратегијом за младе која је усвојена 9. маја. 2008. године.

ОПШТИ ЦИЉ 1: Подстицати младе да активно учествују у друштву, волонтеризам
Специфични циљ

1.1. Укључивање младих у процесе
израде и имплементације развојних
програма

1.2. Пружање подршке програмима
омладинских удружења и удружења
која се баве младима на локалном
нивоу

Рок

2015. и
континуирано

2015. и
континуиран

Мера/активност
 Редовна предавања ученицима основне и
средње школе о структури, надлежности и
раду локалне самоуправе
 Редовне годишње посете младих локалним
јавним институцијама
 Израда базе података ученика општине
Дољевац и њихово укључивање у развојне
тимове и програме намењене унапређењу
положаја младих
 Организовање едукација за формирање
омладинске НВО
 Јачање капацитета НВО
 Организовање конкурса за најбољу
пројектну идеју као подршка омладинским
удружењима
 Пројекти прекограничне сарадње, обука и
вршњачке едукације у области активизма

Ресурси

Општина
Дољевац
Кзм,
волонтери

Кзм,
Волонтери
Едукатори
НВО

Финансијска
средства

Други извори

Општина
Дољевац
300.000,00 дин

ОПШТИ ЦИЉ 2: Успостављање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима
које се тичу младих људи
Специфични циљ

Рок

2.1. Повећати ниво информатичке
писмености младих

2015. и
континуирано

2.2. Учинити доступним релевантне
информације о могућностима и
приликама за младе

2015. и
континуирано

Мера/активност

 Отварање техничке радионице у оквиру
омладинског информативног центра
 Организовање радионица из области
информационих технологија

 Информисање младих о националним и

Ресурс
Кзм,
Волонтери
Локални
медији
Релевантни
едукатори
Кзм,
Основна
школа

Финансијска
средства

Општина
Дољевац
190.000,00 дин

Други извори и
Локални

међународним програмима и конкурсима у
области подстицаја волонтеризма

Локални
медији

 Подршка Иницијативи младих за
формирање редакције школских новина

медији кроз
финансирање
редовног
информисања у
складу са
Законом

 Учинити доступним информације о
актуелним програмима и пројектима за
младе путем електронских медија
 Успостављање мреже вршњачке едукације

ОПШТИ ЦИЉ 3: Развијање ефикасног система формалног и неформалног образовања
Специфични циљ

Рок

Мера/активност

Ресурс

Финансијска
средства

 Семинари и радионице за побољшавање
комуникације за младе и одрасле
 Семинари и радионице везани за инклузију
3.1. Унапређење и развој формалног
образовања

2015. и
континуирано

 Семинари и радионице везане за примену
нових образовних метода и облика рада у
свакодневном образовном процесу

Кзм,
Основна
школа,
Релевантни
едукатори

Кроз програм
основне школе

 Инклузија ромске деце и деце са посебним
потребама у образовни систем

3.2. Унапређење и развој неформалног
образовања младих

2015. и
континуирано

 Организовање бесплатног курса страних
језика
 Пружити младима обуку за писање
пројеката
 Организовати едукације за све социјалне
актере и младе

Општина
Дољевац
60.000,00 дин
Кзм,
Релевантни
едукатори

Министарство
омладине и
спорта, други
извори 900.000,00
дин

ОПШТИ ЦИЉ 4: Унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих
Специфични циљ

4.1. Повећати доступност културних
садржаја и обезбедити подршку и
услове за самоорганизовање младих

Рок

2015. и
континуирано

Мера/активност

Ресурс

 Иницирање формирања омладинског клуба
 Креирање културно-уметничких програма у
сарадњи са Домом културе, библиотеком и
школом (трибине, књижевне вечери,
изложбе...)
 Покретање иницијативе за оснивање
аматерског позоришта
 Организовање креативних и едукативних
радионица, школа и курсева
 Оформити секције и клубове по школама
које би се бавиле културним садржајима
 Обогаћена и разноврсна понуда различитих
културних и забавно рекреативних садржаја
 Укључити младе у обележавање важних
датума

Кзм, МОС,
Јавна
библиотека,
Релевантни
едукатори

 Пројекат изградње тениских терена у
Пуковцу

4.2. Обезбедити услове младима за
бављење спортским активностима у
локалној заједници

 Завршетак изградње фискултурне балон
сале у Малошишту
2015. и
континуирано

Други извори

Општина
Дољевац
ОШ
Надлежна
министарства
Локални
медији

Други извори
4.000.000,00

-КЗМ
Волонтери

Други извори
100.000,00

 Реконструкција игралишта за мале спортове
у Шарлинцу
 Организовање спортских манифестација и
спортског дана минимум 1. годишње

Финансијска
средства

Други извори
4.000.000,00
Општина
Дољевац
500.000,00 + други
извори
2.000.000,00

ОПШТИ ЦИЉ 5: Очување и унапређење здравља младих, смањење ризика и водећих поремећаја
здравља и развој здравствене заштите прилагођене младима
Специфични циљ

Рок

Мера/активност

Ресурс

Финансијска
средства

 Подржати кампање младих које за циљ
имају промоцију здравих стилова живота
младих
 Развој програма вршњачких едукатора у
раду са младима по питању репродуктивног
здравља (ППП, ХИВ/АИДС)
5.1. Развијати здраве стилове
живота, чувати и унапређивати
здравље младих

2015. и
континуирано

 Промовисање и иновирање рекреативних,
спортских активности, као здравих стилова
живота (подршка спортским рекреативним
турнирима и акцијама)

Кзм,
волонтери,
релевантни
едукатори
Дом
Здравља

По програму Дома
здравља Дољевац
и других извора

 Увести бесплатне спортске програме за
децу и младе



5.2. Иницирати развој програма који
би садржали мере заштите младих од
злоупотребе дувана, алкохола и
психоактивних супстанци

2015. и
континуирано



Развој програма вршњачких едукатора у
раду са младима по питању превенције
од злоупотребе психоактивних
супстанци
Повећати учешће младих у активностима
из области екологије, заштити животне
средине и одрживог развоја

Кзм,
Волонтери
МОС
Донатори
МУП

Други извори

ОПШТИ ЦИЉ 6: Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања
и предузетништва младих
Специфични циљ

Рок

6.1. Унапредити перспективе младих
при запошљавању, развојем програма
који омогућују постизање
конкурентности на тржишту рада

6.2. Обезбедити веће учешће младих у
мерама и програмима активне
политике запошљавања

2015. и
континуирано

2015. и
континуиран

Мера/активност

 Оснивање центра за каријерно вођење и
саветовање за рад са младима на тржишту
рада
 Организовање курсева за стицање нових
вештина (рачунари, страни језици, писање
CV-ја)
 Информисање младих без образовања о
могућностима наставка школовања и
запошљавања
 Иницирање ангажовања младих
незапослених у оквиру програма јавних
радова, стручне праксе и прве шансе
 Подстицати образовање младих за
предузетништво у руралним подручјима
 Организовати обуке на тему омладинског
предузетништва и самозапошљавања за
минимум 15 младих

Ресурс

Кзм,
релевантни
едукатори,
НСЗ

Кзм,
Волонтери
Установе и
правна
лица,
Средња
екон.шк.,
Локални
Медији,
НСЗ

Финансијска
средства

Други извори

Други извори

ОПШТИ ЦИЉ 7: Унапредити услове за безбедан живот младих
Специфични циљ

7.1. Развијати безбедоносну културу
код младих

Рок

2015. и
континуирано

Мера/активност
 Организовање трибина и радионица о
значају саобраћајне безбедоносне културе
 Минимум једном годишње организовати

Ресурс

Кзм,
релевантни
едукатори,

Финансијска
средства

Други извори






едукативне радионице из области ненасилне
комуникације и толеранције у школама и
институцијама
Организовати радионице на тему
поступка реаговања у ванредним
ситуацијама у школама
Подршка локалним медијима у промоцији
безбедоносне културе младих
Едукација младих у пружању прве помоћи
Сарадња са Црвеним крстом

МУП
ОШ
Локални
медији

ОПШТИ ЦИЉ 8: Обезбеђивати остваривање права на једнаке шансе свих младих у друштву,
а посебно младих који живе у тешким условима
Специфични циљ

8.1 Смањити предрасуде према
младима из осетљивих друштвених
група

8.2. Развијати програме подршке
младима који живе у тешким
условима

Рок

2015. и
континуирано

Мера/активност

Ресурс

 Примењивати принципе социјалне
инклузије при организовању различитих
облика образовног програма
 Оранизовање радионица и трибина у циљу
упознавања младих са одредбама Закона о
забрани дискриминације

Кзм,
Волонтери
Основна
школа

 Организовање хуманитарних волонтерских
акција за прикупљање средстава у сврху
директне помоћи младима који живе у
тешким условима
2015. и
континуирано

Општина
Дољевац,
Кзм,
Волонтери

Финансијска
средства

Други извори

Други извори

ОПШТИ ЦИЉ 9: Подстицање и вредновање изузетних достигнућа младих
Специфични циљ

9.1. Подстицати развој младих
истраживача, научника, спортиста,
уметника и иноватора

Рок

2015. и
континуирано

Мера/активност
 Организовање конкурса за стваралаштво
младих у различитим областима
 Пружање финансијске подршке пројектима
талентованих појединаца и група
 Награђивање средњошколаца који постижу
значајне резултате на државним
такмичењима
 Подршка и промоција младих, успешних
спортиста

Ресурс

Кзм,
Локални
медији

Финансијска
средства

Општина Дољевац

