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ПОЗДРАВНА	РЕЧ		ПРЕДСЕДНИКА	ОПШТИНЕ	ИРИГ	 Са посебним задовољством и поносом истичемо да је Ириг једна од општина која се определила за стратешко планирање у области омладинског сектора. Изузетно је важна идентификација потреба  младих у нашој општини као и проналажење кључа за постизање циљева одрживог развоја. Ту се пре свега мисли на циљеве који доприносе напретке током сталних промена које се дешавају у окружењу. Живимо у времену великих турбуленција које утичу на све старосне групе, а поготово на младе људе. Уколико узмемо у обзир да се млади људи најбоље прилагођавају променама, очекујемо да у будућности играју велику улогу у изазовима и проблемима на локалном нивоу, јер са младима долази енергија, иновација и оптимизам. На  основу напред наведеног, Општина Ириг као јединица локалне самоуправе, определила се за активнију бригу о младима, активирањем канцеларије за младе и израдом локалног акционог плана за младе. То је основа да се мотивишу млади како би донели велике позитивне доприносе у реализацији омладинске политике. Реализацијом активности у оквиру акционог плана допринећемо унапређењу квалитета живота младих и константном праћењу задовољења њихових потреба.   Председник Општине Ириг     Тихомир Стојаковић         
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Општи	појмови	и	скраћенице	 
ЛАП – Локални акциони план за младе 
КЗМ – Канцеларија за младе 
ДЗ – Дом здравља 
КЗРП – Канцеларија за ромска питања 
ПАС – Психоактивне супстанце 
ЦСР – Центар за социјални рад 
СОП – Субјекти омладинске политике 
ПУ – Полицијска управа 
УГ – Удружење грађана 
ЛВС – Локални волонтерски сервис 
ЕВС – Еuropean voluntary service (Европски волонтерски сервис) 
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1.	ОПШТИ	ПОДАЦИ	О	ОПШТИНИ	ИРИГ	  Општина Ириг је једна од општина у Републици Србији. Налази се у Срему, Војводини, на јужним обронцима Фрушке горе и спада у Сремски округ.  По подацима из 2004.општина заузима површину од 230 км2 (од чега на пољопривредну површину отпада 17220ха, а на шумску 4.007ха). Седиште општине је  Ириг. Општина Ириг се састоји од 12 насеља: • Велика Ремета • Врдник • Гргетег • Добродол • Ириг	• Јазак	• Крушедол Прњавор	• Крушедол Село	• Мала Rемета	• Нерадин	• Ривица	• Шатринци	
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2.	МЛАДИ	У	ОПШТИНИ	ИРИГ	  На основу података са претходно организованог пописа становништва, у oпштини Ириг, живи око 1975 особа старости од 15 до 29 година. Према истраживању млади у Иригу своју општину посматрају као заједницу са просечним могућностима за младе. У односу на друге општине и градове у окружењу, процењују да им Ириг пружа подједнаке могућности као и у другим општинама. Млади у Иригу истичу да су задовољни могућностима образовања у свом месту, његовом доступношћу и квалитетом, а школа и образовање се истичу као важан фактор за лични развој. Такође, млади оцењују да су могућности за бављење спортом, његова понуда и разноврсност на ниском нивоу због недостатка спортског простора. Осим тога, млади оцењују да постоји примерен број разноврсних места за изласке. Препознаје се потреба за покретањем Канцеларије за младе. Млади у општини Ириг за највеће проблеме у својој општини препознају: 1. Незапосленост младих и недостатак радних места 2.  Мотивисаност младих, незаинтересованост, пасивност, апатија и песимизам 3. Недостатак простора за младе 4. Превозом у општини Ириг 5. Недостатак културног и едукативног садржаја Како би се побољшао квалитет живота у општини, млади предлажу повећан ниво рада на следећим приоритетним пољима: 1. Здравље 2. Запошљавање 3. Култура  
	

	

2.2.	Принципи	и	вредности	
  Локални акциони план за младе Општине Ириг се заснива на неколико принципа и вредности, а у складу са Националном стратегијом за младе и Акционим планом политике за младе у Војводини, који су у складу са Уставом Републике Србије, Универзалном декларацијом о људским правима, Конвенцијом УН о правима детета са Протоколима, Конвенцијом Савета Европе о људским правима и основним слободама, као и Међународним пакетом о грађанским и политичким правима. 
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Принципи ЛАП-а  су: • Поштовање	људских	права	–Сви млади имају иста права без обзира на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Стварају се равноправне могућности за развој младих, засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим изборима и способностима. • Равноправност	–Сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих. • Одговорност	 –Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима. • Доступност	 –Препознају се и уважавају капацитети младих као важан друштвени ресурс, при чему се исказује поверење и подршка њиховим потенцијалима. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса младима.Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно провођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено увођење и развијање инклузивног образовања на свим нивоима.  • Солидарност	 –Развија се међугенерацијска солидарност и улога младих у изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, култура ненасиља и толеранције међу младима. • Сарадња	–Подржава се и обезбеђује слобода удруживања како са вршњацима тако и са различитим генерацијама на локалном, националном и међународном нивоу. • Активно	учешће	младих	–Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука и изградњи бољег квалитета живота. • Интеркултурализам	 ‐Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима.  • Целоживотно	учење	–Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у образовању. • Заснованост	–Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања о младима. 
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3.	АКТЕРИ	ОМЛАДИНСКЕ	ПОЛИТИКЕ	НА	ЛОКАЛНОМ	НИВОУ	
   Омладинску политику на локалном нивоу спроводи локална самоуправа уз учешће институција задужених за посебне области од значаја за младе и у сарадњи са цивилним сектором. Успешно спровођење омладинске политике подразумева унапређење друштвеног положаја младих и стварање свих релевантних услова за остваривање потреба младих, као и интереса од значаја за младе. Локална самоуправа са свим осталим актерима треба да створи услове за подршку младима у организовању и активном учешћу у свим процесима како би унапредили положај младих у локалној заједници.	

3.1.	Локална	самоуправа	као	актер	омладинске	политике	Прави пут у системској бризи о младима налази се у именовању већника за младе у општинском/градском већу. Постојање већника задуженог за бригу о младима значи постојање особе која је директно задужена за системску бригу о младима у општини/граду. Већник мора да буде упознат са проблемима младих у средини, заступа интересе младих спровођењем политика од значаја за младе и заговара адекватан буџет. Особа која врши функцију већника директно сарађује са Саветом за младе и Канцеларијом за младе.    
3.2.	Канцеларија	за	младе	 

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

Установа	 за	 младе се оснива од стране општине/града за реализацију омладинске политике и омладинског рада и финансира се из буџета оснивача, а своје активности спроводи у сарадњи са свим актерима омладинске политике. Она може да представља један вид омладинског центра који своје активности усмерава ка: • Промовисању активизма младих и подржавању развоја и рада иницијатива младих и омладинског сектора на локалном нивоу; • Развијању програма неформалног образовања на теме од интереса за младе, препознате у ЛАП;  • Спровођењу најразличитијих услуга препознатих као потребе младих/омладинског сектора (истраживачки рад, организатор културног живота, ваннаставних активности, сервис за пружање услуга удруженим младима,програми у спровођењу мера активног запошљавања итд.); • Подржавању и спровођењу програма међународног омладинског рада и мобилности младих. 
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3.5.	Цивилни	сектор	као	актер	омладинске	политике	 Преузимање одговорности од стране појединца у процесима доношења одлука и његов активизам кроз самоорганизовање суштина су удруживања и развијања организација цивилног друштва– ОЦД. Млада особа треба да утиче на одлуке о личном развоју, али и о развоју заједнице и друштва уопште.  Иницијативе цивилног друштва чине организације и групе људи који креирају конкретне циљеве деловања унутар демократског система и раздвојене су од политичког и економског друштва. Оне могу бити неформалне и формалне.   
3.6.	Друге	институције	на	локалном	нивоу	које	се	директно	или	

индиректно	баве	младима	 Осим наведених актера на локалном нивоу, никако се не могу занемарити друге институције које се директно или индиректно баве младима. Оне су од виталног значаја за целокупни обухват младих у омладинској политици на локалу. Под другим институцијама се подразумевају основне и средње школе, домови здравља, полицијске управе, филијале националних служба за запошљавање, музеји, библиотеке, спортске и друге културне, здравствене институције и установе. КЗМ као чвориште институционалне омладинске политике би требало да са свим наведеним актерима успоставља контакте, поставља и развија сарадњу у циљу пуне подршке младима на локалном нивоу.  
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4.	‐	АКЦИОНИ	ПЛАН	ПО	ОБЛАСТИМА	 Приликом истраживања, утврђено је постојање потребе за унапређивањем активности, као и за додавањем нове приоритетне области која се односи на међусекторску сарадњу на нивоу општине. Садржински, области су остале исте и у складу на Националном стратегијом за младе. 
4.1.	‐	ИНФОРМИСАЊЕ	МЛАДИХ	Добро осмишљено и квалитетно постављено информисање младих даје резултате скоро у свим осталим пољима - здравље, запошљавање, образовање, култура, слободно време и др. Анализа истраживања за потребе ЛАП-а, говори да млади генерално немају довољно развијену свест о важности информисања за њихово функционисање и живот уопште. Подизање свести о важности информисања и као и боља промоција активности за младе требају бити задатак не само Канцеларије за младе већ свих актера који се директно или индиректно баве младима и у чијем је опису рада информисање младих.  

4.1.1.	Издвојени		приоритети		и		мере	 Приоритет: Унапређење	информисаности	младих	у	општини	Ириг 
Циљ	1: Прилагођавање извора информисања и садржаја информација потребама младих 
Циљ	2: Оснаживање младих да самостално траже информације 

4.2.	‐	КУЛТУРА	И	СЛОБОДНО	ВРЕМЕ	МЛАДИХ	 Култура и слободно време младих је област која обухвата широк дијапазон активности, а које пружају неограничене могућности за квалитетан развој личности, формирање културних и друштвених вредности.Култура је препозната као важан део инструмената и програма политике Европске уније. Према Лисабонском Уговору из 2009.године, ЕУ се обавезује да у свим активностима узима у обзир културу како би се поспешило поштовање међу културама и промовисала разноликост. Други општи циљ ЕУ Стратегије за младе 2010-2018. је охрабривање младих људи да активно учествују у друштву, што се свакако односи и на културну и друштвену партиципацију младих. У оквиру ЛАП-а су обухваћене активности из домена културе, физичке културе односно спорта, забаве, волонтирања, активног деловања кроз организације, неформалне групе и продукције.  
4.2.1.	Издвојени		приоритети		и		мере	

 1. ПРИОРИТЕТ:  Подстаћи	организацију	културних	дешавања	која	укључују	младе	
ЦИЉ	1:  Организовање културних дешавања према потребама младих: 
ЦИЉ	2: Стварање услова за квалитетно организовање програма и укључивање младих: 2. ПРИОРИТЕТ: Унапредити	 информисаност	 младих	 о	 могућностима	 за	 провођење	
слободног	времена		
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ЦИЉ	1: Квалитетан, отворен и лак приступ информацијама и промоција дешавања   3. ПРИОРИТЕТ: Препознавање	 и	 признавање	 волонтерског	 рада	 међу	 младима	 и	 у	
заједници 4. ПРИОРИТЕТ: Промоција	спорта	и	подстицање	младих	за	бављење	спортом 5. ПРИОРИТЕТ: Креирање	окружења	за	квалитетно	провођење	слободног	времена	свих	
младих	у	општини	Ириг	

4.3.	ЗДРАВЉЕ	МЛАДИХ	 У односу на целокупно становништво, млади су најмање угрожени здравственим проблемима, тако да код њих више пажње треба обратити на промоцију здравих стилова живота и превенцију болести него на лечење. У процени приоритетних области, млади су као други највећи приоритет оценили управо област здравља. Млади препознају важност и приоритет који здравље има за њихов живот и функционисање. 
4.3.1.	Издвојени	приоритети	и	мере	

 1. ПРИОРИТЕТ: Побољшање	 квалитета	 исхране	 младих	 кроз	 информисање	 младих	 о	
предностима	здраве	исхране	и	негативним	последицама	„брзе	хране“	и	лоших	дијета	2. ПРИОРИТЕТ: Подизање	свести	о	здравом	животу	без	болести	зависности	3. ПРИОРИТЕТ: Здрав	сексуални	живот	младих 4. ПРИОРИТЕТ: Образовање	младих	за	пружање	мера	прве	помоћи	
	

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

 1. ПРИОРИТЕТ: Подизање	нивоа	саобраћајне	културе	2. ПРИОРИТЕТ: Превенција	електронског	насиља	3. ПРИОРИТЕТ: Подизање	нивоа	опште	безбедности	
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4.5.	‐	ОБРАЗОВАЊЕ	МЛАДИХ	 Истраживања у образовању су се дуго времена фокусирала само на формално образовање. На таласу глобалних економских, еколошких и културних промена последњих деценија, мењају се захтеви за образованим понашањем људи. Промена и флексибилност стварног живота такође подразумева и промену флексибилност света учења. Ово се подједнако односи на индустријске земље и на земље у развоју.  Због ових промена, процеси учења ван формалних система све више добијају на значају.  Када се говори о учењу, углавном се мисли на формални контекст образовања. Велики део знања и компетенција се стиче у другим ваншколским контекстима. Постоји неограничен број ситуација учења изван школе: људи уче на радном месту, у слободно време, путем медија, на курсевима вечерњих школа, на омладинским разменама,  волонтерски, решавањем актуелних проблема, на својим грешкама. Уче од инструктора, колега, партнера и конкурената, родитеља, пријатеља или од деце. Сви ови облици учења одвијају се свакодневно ван школе и других формалних образовних институција. Нови медији омогућили су непосредни пренос података, интернет омогућава сталну доступност најактуелнијим знањима, која се и даље веома брзо развијају.У радном животу то води ка томе да се људи морају редовно стручно усавршавати како би у свако доба располагали с најновијим информацијама. У складу са изнетим, образовање се дели на три групе: формално, неформално и информално. Појам формално образовање се односи на учење у некој установи формалног (државног) образовног система Под тим појмом су обједињени сви облици школовања од основношколског до високошколског, укључујући средње струковне школе, чији су носиоци државе или су признате од државе, а које испуњавају националне образовне прописе.  Неформално учење је сваки вид образовања који се спроводи ван формалног образовног система (школе или факултета), мада може да представља допуну формалном образовању. Односи се на лични и друштвени развој. Неформалним учењем стичу се знања, вештине и компетенције усмерене на развој личних потенцијала и вредности, као и на побољшање конкурентности на тржишту рада. Активности у неформалном учењу одвијају се према принципима добровољности и активног учешћа, ослањајући се на искуства оних који у њима учествују. У неформалном учењу они који учествују у активностима учења креирају крајње исходе процеса. Информално учење (синоним: спонтано учење) подразумева процес учења који се одвија континуирано, неплански, током читавог живота при чему појединац стиче ставове, вредности, вештине и знања чији су извори различити утицаји и ресурси у сопственој средини, као и из свакодневних искустава (породица, група вршњака, комшије, сусрети, библиотека, мас-медији, посао, игра). Информално учење је такође препознато и као имплицитно учење тј.односи се на ситуације у којима учење није јасан и унапред дефинисан циљ али се свеједно дешава (нпр. учење кроз рад).  Сва три облика образовања се морају подстицати и популаризовати код младих, као и њихово укључивање у елементе образовног система и креирање различитих програма образовања. 
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4.5.1.	Издвојени	приоритети	и	мере	
 1. ПРИОРИТЕТ: Развијање	свести	о	значају	учења	код	младих 2.ПРИОРИТЕТ: Поспешивање	партиципације	младих	у	образовном	систему	3.ПРИОРИТЕТ: Подизање	 капацитета	 локалних	 удружења	 и	 организација	 да	 се	 баве	
неформалним	образовањем		4. ПРИОРИТЕТ: Стварање	 услова	 за	 квалитетно	 и	 стручно	 реализовање	 програма	
неформалног	образовања	у	складу	са	потребама	младих	

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

4.6.1.	Издвојени	приоритети	и	мере	
 1. ПРИОРИТЕТ: Унапређење	положаја	младих	из	осетљивих	група 2. ПРИОРИТЕТ: Повећање	 нивоа	 информисаности	 младих	 о	 правима	 и	 потребама	
младих	из	осетљивих	група 3. ПРИОРИТЕТ:  Креирање	 активности	 и	 услуга	 из	 различитих	 области,	 прилагођене	
младима	из	осетљивих	група	4. ПРИОРИТЕТ: Развијање	свести	младих	о	уважавању	различитости	и	толеранције	5. ПРИОРИТЕТ: Унапређење	родне	равноправности	
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4.7.	ЗАПОШЉАВАЊЕ	МЛАДИХ	 Међу препознатим проблемима је недовољан ниво едукације о предузетништву, као начину самозапошљавања, што је један од узрока неразвијеног предузетничког духа младих у нашој средини. Поред тога, постоји и како недовољан ниво, тако и недовољна информисаност младих о програмима за подстицање запошљавања, програма преквалификација и доквалификација и расписаним конкурсима. Такође, код младих није довољно препознат значај волонтирања као шансе за стицање искуства и потенцијалне „одскочне даске“ за запошљавање. Област запошљавања је свакако доминантан проблем данас када су млади у питању и прожима се кроз различите аспекте њихових живота. Млади препознају значај сопственог запослења, нарочито уколико имамо у виду актуелну ситуацију како у држави тако и у свету. Свакако да је важно понудити им адекватна и атрактивна решења како бисмо избегли све извеснију апатију, депресивност и склоност ка девијантним облицима понашања који су одраз континуираног незадовољства и негативне процене будућих  догађаја.  
4.7.1.	ИЗДВОЈЕНИ	ПРИОРИТЕТИ	И	МЕРЕ	 1. ПРИОРИТЕТ: Подршка	програмима	усмереним	на	повећање	запошљивости	2. ПРИОРИТЕТ: Промоција	и	 подршка	развоју	 предузетништва	и	 предузетничког	 духа	

код	младих 
4.8.	МЕЂУСЕКТОРСКА	САРАДЊА	

	Подршка младима у њиховом пуном друштвеном и социоекономском развоју и учешћу у развоју локалне заједнице није и не може бити одговорност једне особе, нити само једне организације или институције. То је задатак свих актера омладинске политике у локалној заједници. Синхронизованим радом, међусобним обавештавањем, сарадњом и планирањем можемо очекивати позитивне резултате у домену подршке младима. Сама природа институционалне бриге о младима упућује на интерсекторски рад и ослањање више сектора на заједнички циљ. Оснаживање локалних актера да се баве омладинском политиком на савремен и реформски начин је један од основних предуслова  успешне омладинске политике. Ту се посебно мисли на канцеларију за младе која ће једино кроз рад на развоју сопствених знања и вештина моћи да креира адекватну омладинску политику у својој средини. Неопходно је континуирано унапређивање квалитета рада КЗМ, нарочито кроз сталну и обухватну едукацију кадра, као и кроз промоцију рада КЗМ, а свакако и кроз стварање услова за иновативне облике рада у оквиру саме КЗМ. Кроз међусекторску сарадњу се ствара могућност за размену искустава и унапређење заједничких сегмената рада између различитих субјеката на локалном нивоу. Заједничким радом институција и организација које директно или индиректно раде са младима и за 
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младе се усмерено даје јача подршка за развој младих. Кроз међусекторску сарадњу се подиже ниво информисања о активностима како код младих тако и на нивоу сарадње актера омладинске политике.  Предуслов за успешну омладинску политику и пуну подршку младима подразумева заједничко ангажовање свих актера омладинске политике а самим тим и поделу ризика, средстава, ресурса а као коначну корист овакав рад доноси бољем друштвеном положају младих у локалној заједници.  ЛАП дефинише неколико активности у циљу покретања и одржавања међусекторске сарадње а у складу са спроведеним истраживањем и трендовима у развоју институционалне омладинске политике у земљи.  На овим принципима треба да се заснива и праћење и вредновање спровођења ЛАП-а. Јасна подела одговорности, добра координација и сарадња релевантних тела на општинском нивоу, те њихово повезивање са надлежним покрајинским и националним телима, удружењима грађана и другим институцијама представља одговорно вођење омладинске политике.  Праћење реализације за превасходни циљ има осигурање квалитета  спровођења  ЛАПМ. Предуслови за успешно спровођење ЛАПМ су: - партиципативни приступ спровођењу (консултације, сарадња и учешће у одлучивању свих заинтересованих страна, а посебно младих), - обезбеђивање средстава из различитих извора,  - повезивање са постојећим локалним, покрајинским и националним стратешким документима и процесима њиховог спровођења - повезивање и сарадња са релевантним актерима омладинских политика на свим нивоима у земљи и региону - поштовање принципа родне равноправности код спровођења свих активности предвиђених овим документом (залагање за равноправно учешће свих без обзира на пол, родни идентитет и/или изражавање) Спровођење ЛАП-а биће засновано на годишњим оперативним плановима. Ови планови развијаће се у периоду октобар-децембар текуће године за наредну годину. Спровођењем кроз годишње планове осигураће се усклађеност планираних и спроведених активности са актуелним контекстом и потребама у сваком тренутку.  Оперативни планови садржаће детаљну разраду активности, финансијске елементе плана (потребан буџет) и индикаторе за праћење на основу којих ће се вршити процена успешности реализације ЛАПМ. Мониторинг и евалуација успешности имплементације ЛАПа биће вршена на основу процене екстерног монитора и евалуатора, у сарадњи са координатором КЗМ.    
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АКЦИОНИ	ПЛАН 
5.1.	ИНФОРМИСАЊЕМЛАДИХ 

Активности  Рокови  Очекивани	
Резултати Индикатори  Реализатори 1.1. Презентација локалних медија и њиховог програма у различитим облицима у школама 

Континуирано 2021- 2024  Повећана информисаност о изворима информација на локалном нивоу
Минимум једна презентација годишње на нивоу 1 средње школе 

КЗМ, Локални медији, школе 
1.2. Учешће младих у креирању информативних програма  

Континуирано 2021-2024  Повећано учешће младих у креирању информативних програма 
Број младих укључених у програме Број и врсте информативних програма

КЗМ, локални медији, УГ 
1.3. Дистрибуција материјала и информација на инфо табле у школама 

Континуирано 2021-2024  Повећана информисаност о актуелним дешавањима 
Број подељених информација о активностима, програмима и пројектима

КЗМ, НВО, Школе
1.4. Израда сајта канцеларије за младе  2021  Повећано информисање младих о активностима КЗМ

Број посета Број постова  КЗМ 

1.5. Подстицање покретања новинарских секција у школама 
Континуирано 2021-2024  Повећано учешће младих у креирању информативних програма 

Број новинарских секција Број школа укључених у активности Број младих новинара

Локални медији, КЗМ, Школе 

1.6. Радионице за младе о начину информисања и значају које то има за њих 
Континуирано 2021-2024  Повећано информисаност младих  Број радионица Број учесника/ца  КЗМ; УГ 

1.7. Информисати младе о расположивим ЕУ Фондовима који се односе на омладинску политику 

Континуирано 2021-2024  Подстакнуто коришћење европских фондова за младе 
Минимум једна презентација годишње на нивоу 1 средње школе 

КЗМ, УГ 
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5.2.	КУЛТУРА	И	СЛОБОДНО	ВРЕМЕ	МЛАДИХ

Активности  Рокови 
Очекивани
Резултати Индикатори  Реализатори Испитивање потреба и интересовања младих  Континуирано 2021-2024  Усклађенеактивности СОП са потребама младих

Реализованоминимум једно он лине истраживање годишње
КЗМ 

Креирање нових и одржавање и унапређивање постојећих културних програма и фестивала 
Континуирано 2021-2024  Подстакнуто окружење за учешће и културно стваралаштво младих

Број постојећих и број нових манифестација, програма и фестивала за младе 
КЗМ, УГ, Дом културе, Музеј, Библиотека  

Логистичка и саветодавна подршка иницијативама младих из области културе 
Континуирано 2021-2024  Подстакнутостваралаштво и културне иницијативе младих 

Број иницијатива Број укључених младих   КЗМ 

Оглашавање културних манифестација за младе 
Континуирано 2021 - 2024  Повећана информисаност и учешће младих у културним манифестацијама 

Број постова на друштвеним мрежама Број посета веб сајта организатора манифестација
КЗМ, Установе културе 

Организовање међународних волонтерских кампова у свим насељима општине Ириг 
Два кампа годишње, 2021 - 2024  Повећано учешћеу волонтерским активностима  Број волонтерских кампова Број учесника  КЗМ 

Успостављање и оснаживање ЛВС-а  2021 - 2024  Повећано учешће у волонтерским активностима Број корисника/ца Број програма ЛВС  КЗМ 

Креирање ЕВС програма у Иригу  Континуирано 2021 - 2024  Повећано учешћеу волонтерским активностима  Број корисника/ца ЕВС-а 
 

КЗМ, НВО 
Подршка у оснивању и раду омладинских удружења, у свим насељеним местима 

Континуирано 2021 - 2024  Креирани условиза подстицај развоја активизма 
Број новооснованих удружења Број нових иницијатива

КЗМ 

Подршка у успостављању и раду Омладинских клубова у свим насељеним местима 
Континуирано 2021 - 2024  Креирани услови за подстицај развоја активизма  

Број Омладинских клубова  КЗМ 

Истраживање интересовања и потреба за спортским активностима младих 
2021 и 2022  Усклађенеактивности СОП са потребама младих 

Број истраживања Обухват младих истраживањем  КЗМ, НВО, ОУ

Сајам спортова  Једном годишње 2021-2024    Број сајмова Број излагача Број корисника/ца  КЗМ, Спортски савез  
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5.3.	ЗДРАВЉЕ	МЛАДИХ

Активности  Рокови  Очекивани	
Резултати Индикатори  Реализатори Промоција здраве исхране путем штампаних материјала. 

Континуирано 2021-2024  Повећана информисаност младих о здравој исхрани 
Подељено минимум 500 информативних летака годишње у школама и другим местима

КЗМ, НВО, Школе 
Организација предавања о здравим стиловима живота  Континуирано2021-2024  Повећанаинформисаност младих о здравим стиловима живота 

Минимум  младих који су 50 посетили предавање годишње Одржано минимум једно предавање годишње

КЗМ, НВО, ДЗ, Школе 

Организација предавања о животу без ПАС  Континуирано 2021-2024  Повећана информисаност младих о штетности ПАС 
Минимум 50 младих годишње Одржано минимум једно предавање годишње

КЗМ, НВО, ОУП
Издавање штампаног материјала о популаризацији живота без болести зависности 

Континуирано2021-2024  Повећанаинформисаност младих о штетности ПАС 
Објављенаминимум једна брошура у 300 примерака 

КЗМ, НВО
Иницирање покретања саветовалишта за младе 

2021  Покренуто саветовалиште за младе у оквиру ДЗ
Број састанака Број учесника иницијативе  ДЗ, ОУ 

Постављање кондомата   2021 и 2022  Повећана доступност контрацептивних средстава 
Постављена 2 кондомата  ДЗ, КЗМ 

Организација предавања о репродуктивном здрављу  
Континуирано 2021-2024  Повећан ниво информисаности младих о репродуктивном здрављу

Број предавања Број учесника/ца  ДЗ, КЗМ, НВО
Штампање и подела едукативног материјала за промоцију репродуктивног здравља 

Континуирано 2021-2024  Повећан ниво информисаности младих о репродуктивном здрављу 
Број промотивног материјала 
 

ДЗ, КЗМ, НВО

Курсеви прве помоћи за све младе  Континуирано 2021-2024  Повећана знања и вештине младих о пружању прве помоћи.
Број курсева Број учесника/ца Број партнера на реализацији

КЗМ, ЦК, Ватрогасци, ПУ 
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5.4.	БЕЗБЕДНОСТ	МЛАДИХ 

Активности  Рокови 
Очекивани
Резултати Индикатори  Реализатори Јавни часови и трибинеса темом безбедности саобраћаја   Континуирано2021 - 2024  Повећан нивобезбедности у саобраћају  Минимум 2 радионице годишње, 50 младих

КЗМ, ДЗ, ПУ, Ватрогацси, ЦК 
Акције популаризације ношења заштитних кацига за мотоцикле, осветљења бицикала, смањења алкохолисаности возача 

Континуирано 2021- 2024  Повећан ниво безбедности у саобраћају  Минимум 1 акција годишње, 60 младих  КЗМ, ДЗ, Полиција, Ватрогасци, ЦК 
Трибине о последицама насилничког понашања и негативним активностима у алкохолисаном стању 

Континуирано 2021 - 2024  Повећан општи ниво безбедности младих 
Минимум 1 радионица годишње, 30 младих 

КЗМ, НВО 

Трибине о негативном утицају усвајања шовинистичко-фашистичких ставова 
Континуирано 2021 - 2024  Повећан општи ниво безбедности младих

Минимум 1 радионице годишње, 30 младих
КЗМ, НВО 

Едукације из областиелектронског насиља – трибине, дебате  Континуирано2021 - 2024  Повећан нивобезбедности младих на интернету
Минимум 1 радионица годишње, 30 младих

КЗМ, НВО 
Едукације на тему прве помоћи и заштите  Континуирано 2021-2022  Повећано знање из ППЗ  Минимум 2 радионице годишње, 50 младих

КЗМ, ДЗ, ЦК
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5.5.	ОБРАЗОВАЊЕ	МЛАДИХ 

Активности  Рокови  Очекивани	
Резултати Индикатори  Реализатори Програми и пројекти који имају за циљ подизање свести о значају школовања  

Континуирано 2021– 2024  Повишена свест о значају школовања, повећан број ђака уписаних у средње школе 
Број ученика уписаних у средњу школу Број младих укључених у пројекте и програме 

КЗМ, УП, Школе, УГ 
 

Системско организовање додатних секција у школама  
Континуирано 2021– 2024  Повећан обим активности и програма неформалног образовања

Број нових секција Број учесника/ца  КЗМ, Школе, УГ
Оснаживање и промоција Ученичких парламената  Континуирано 2021– 2024  Повећани капацитети парламената, повећана информисаност о улози и важности Ученичких парламената 

Број обука за подизање капацитета УП Број промоција Проценат младих који су информисани о раду парламента 
 

КЗМ, УП, Школе, УГ 

Испитивање потреба и капацитета удружења за бављење неформалним образовањем 
Једном годишње 2021– 2024  Установљене потребе основа за развој подршке  Број истраживања Број удружења обухваћених истраживањем 

КЗМ, УГ 
Оснаживање удружења за развој неформалног образовања 

Континуирано2021– 2024  Повећан бројнеформалних активности, пројеката и програма за младе
Број обукаБрој учесника/ца   КЗМ, УГ 

Информисање младих о могућностима неформалног образовања у заједници 
Континуирано 2021– 2024  Повећан ниво информисаности о неформалном образовању 

Број информисаних младих Број постова на друштвеним мрежама Број трибина

КЗМ, УГ 

Испитивање потребамладих о неопходним програмима неформалног образовања 
Једном годишње 2021– 2024  Установљениелементи за развој програма  Бројистраживања Број младих обухваћених истраживањем 

КЗМ, УГ,  
Континуирано оснаживање младих кроз пружање могућности учешћа у различитим видовима неформалног образовања 
 

Континуирано 2021– 2024  Повећана могућност учешћа младих у програмима неформалног образовања 
Број младих Број нових програма  КЗМ, УГ, Школе
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5.6.	РАД	СА	ОСЕТЉИВИМ	ГРУПАМА	МЛАДИХ

Активности  Рокови 
Очекивани
Резултати Индикатори  Реализатори Медијска промоцијатолеранције, прихватања и поштовања различитости  

Континуирано2021 – 2024  Подигнут нивоинформисања и знања о толеранцији, прихватању и  поштовању различитости 

Број промоција Број учесника/ца  КЗМ, УГ, ЦСР, КЗРП 

Подизање свести младих о важности толеранције, једнаким шансама,  принципима недискриминације, поштовања и прихватања различитости  

Континуирано 2021 – 2024  Подигнут ниво знања о толеранцији, прихватању и  поштовању различитости   
Број младих обухваћених промоцијама Број промоција Број едукација 
 

КЗМ, УГ, КЗРП

Укључивање младихиз осетљивих група у програме неформалног образовања 
 

Континуирано2021 – 2024  Повећан нивоукључености младих из осетљивих група Већи степен њихове видљивости у широј локалној заједници 

Број младихБрој програма НФО  КЗМ, ЦСР, УГ, КЗРП 

Идентификовање и оснаживање осетљивих група младих  
Континуирано 2021-2024  Повећан ниво укључености младих из осетљивих група

Број културних дешавања Број младих из осетљивих група 
КЗМ, ЦСР, УГ, КЗРП 

Промотивне активности намењене осетљивим групама младих 
Два пута годишње 2021-2024  Повећан ниво укључености младих из осетљивих група 

Број промотивних активности Број укључених младих из осетљивих група 
КЗМ, ЦСР, УГ, КЗРП 

Издавање штампаног, аудио, видео материјала који промовишу толеранцију и уважавање различитости 

Континуирано 2021 – 2024  Подигнут ниво информисања и знања о толеранцији, прихватању и  поштовању различитости

Број материјала Број младих обухваћених промоцијама 
УГ, КЗРП 

Едукације из области родне равноправности и увођење родно сензитивног речника међу младе 
Континуирано 2021 – 2024  Подигнут ниво информисања и знања о родној равноправности 

Број едукација Број младих учесника/ца  КЗМ, УГ 
Подршка запошљавању младих из осетљивих група кроз промоцију програма укључивања и запошљавања  

Континуирано 2021 – 2024  Повећан ниво укључености младих из осетљивих група 
Број програма Број учесника/ца  КЗМ, НСЗ
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5.7.	ЗАПОШЉАВАЊЕ	МЛАДИХ 

Активности  Рокови 
Очекивани
Резултати Индикатори  Реализатори Организација едукације о значају радне праксе, стажирања, приправничког и волонтерског рада у сврху лакшег запошљавања 

Континуирано2021 – 2024  Подигнут нивоинформисања о програмима запошљавања 
Број едукацијаБрој учесника/ца  НСЗ и КЗМ

Промовисање објављених конкурса НСЗ, покрајинских и републичких институција 
Континуирано2021 – 2024  Подигнут нивоинформисања о програмима и пројектима 

Број објава КЗМ 

Организовање тренинга из области активног тражења посла 
Континуирано 2021 – 2024  Подигнути капацитети младих за активно тражење посла

Број едукација Број учесника/ца  НСЗ, КЗМ, УГ
Организовање едукације о значају даљег школовања и дошколавања ради налажења адекватнијег  посла, доквалификације и преквалификације у складу са потребама тржишта рада 

Континуирано 2021 – 2024  Подигнут ниво информисања о значају даљег школовања 
Број учесника/ца Број едукација 
 

НСЗ, КЗМ 

Каријерно саветовање у оквиру КЗМ 
Континуирано 2021 – 2024  Подигнути капацитети младих за активно тражење посла и грађење каријере

Број  корисника/ца  КЗМ 

Практичне обуке(развој пословне идеје, писање бизнис плана, менаџмент у предузетништву и сл.) 
Континуирано2021 – 2024  Подигнутикапацитети младих за активно тражење посла и грађење каријере

Број корисника/ца Број обука  НСЗ, КЗМ, УГ
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5.8.	МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА 

Активности  Рокови  Очекивани	
Резултати Индикатори  Реализатори Праћење и вредновање ЛАП-а  Континуирано 2021-2024  Ефикасно и ефективно спровођење стратешког документа за младе

Састанци радне групе, минимум 15 пројеката подржано, Извештај о спровођењу ЛАП-а 
КЗМ, Радна група за израду ЛАП-а 

Организација заједничких састанака представника институција који се директно или индиректно баве младима 

Континуирано 2021-2024  Успостављенакомуникација и сарадња са свим СОП на локалном нивоу 
1 састанкагодишње  КЗМ, УГ, другеинституције 

Обуке за представнике институција који се директно или индиректно баве младима 
Континуирано 2021-2024  Успостављенакомуникација и сарадња са свим СОП на локалном нивоу 

1 обуке годишње  КЗМ, УГ 

Писање и реализације заједничких пројеката између више институција  
Континуирано 2021-2024  Успостављена комуникација и сарадња са свим СОП на локалном нивоу

1 пројекта годишње  КЗМ, ЛС и друге институције 
Потписивање Меморандума о сарадњи између КЗМ и других институција 

Континуирано 2021-2024  Успостављена институционална сарадња за подршку младима 
Потписано минимум 3 меморандума о сарадњи 

КЗМ, ЛС и друге институције 
Истраживање на тему капацитета локалних институција и организација 

2021  Спроведено истраживање, установљени капацитети 
Резултат истраживања  КЗМ, УГ, Радна група за израду ЛАП-а 

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ИРИГ 
СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	Број: 01-120-__/2021 Датум: __.__.2021. године И Р И Г 

ПРЕДСЕДНИК,	
Стеван	Казимировић	

 
___________________________ 


