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1. УВОД 
 
Скупштина Града Новог Сада је у марту 2015. године усвојила Локални акциони план 
политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 2018. године (у даљем 
тексту ЛАП). 
 
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период од 2015. до 
2018. године је груписао потребе младих у девет области, дефинисао мере за 
унапређење положаја младих и решавање приоритетних изазова са којима се млади 
сусрећу. Девет приоритетних области су: 
 

1. Образовање младих; 
2. Запошљавање млаих;  
3. Здравље младих;  
4. Култура и слободно време младих;  
5. Волонтерски рад и активизам младих;  
6. Безбедност младих;  
7. Информисање младих;  
8. Млади у заштити животне средине и одрживи развој; и  
9. Социјална политика према младима. 

 
Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада израдила је ЛАП на основу 
анализе тренутног стања, актуелних политика, актера и ресурса, а у складу са 
Националном стратегијом за младе узимајући у обзир европске стратегије и 
документе који се односе на младе. Такође, значајане смернице су добијене 
евалуацијом постигнутих резултата претходног Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада за период 2008. – 2012. године. 
 
Током реализације Локалног акционог плана у 2017. години, на Јавном конкурсу 
Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада изабрано је и подржано 110 
пројеката из свих девет области, а укупан износ средстава издвојен за ове намене 
износио је 19.480.000,00 динара, од чега је за мониторинг и евалуацију 
опредељено 695.000 динара. Реализација Локалног акционог плана настављена је и 
у 2018. години. 
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2. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2015. – 2018. 
ГОДИНЕ, ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Грдадска управа за спорт и омладину Града Новог Сада расписала је Јавни конкурс 
за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског 
сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и 
пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015 - 2018. године, за  2018. 
годину. Јавни конкурс је објављен 09.03.2018. на сајту Града Новог Сада 
www.novisad.rs и на сајту градске управе за спорт и омладину www.sio.novisad.rs. 
 
Јавни конкурс је расписан на основу члана 9. став 1. Одлуке о остваривању потреба 
и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13, 11/15, 44/16 и 17/17) и Закључка 
Градоначелника Града Новог Сада, број 66-2/2017-4-II од 07. марта 2017. године. 
Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе је расписала Јавни 
конкурс за финансирање програма и пројеката којима се обезбеђује 
имплементација, мониторинг и евалуација пројеката којима се остварују циљеви и 
мере дефинисане локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада 
за период 2015-2018.године, за 2018. годину. 

 

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу обезбеђена су Одлуком о буџету 

Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист”, број 66/17), у износу од 

20.000.000,00 динара, на разделу 13 - Градска управа за спорт и омладину, функција 

810 - Услуге рекреације и спорта, позиција буџета 416 - дотације невладиним 

организацијама, апропријација 481, у оквиру Програма 1301 - Развој спорта и 

омладине, Програмске активности 1301 - 0005 - Спровођење омладинске политике. 
 
2.1. Циљ конкурса  
 

У циљу спровођења Локалног акционог плана политике за младе града Новог Сада 

за период 2015 - 2018. године, Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за 

младе наставља да пружа подршку удружењима у спровођењу различитих 

омладинских активности из области дефинисаних овим конкурсом. Циљеви овог 

конкурса су: активно учешће младих у друштвеном животу, остваривања права 

младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање 

толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање 

формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања 

и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање 

безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и 

унапређивање здравља младих и других активности и области од значаја за младе. 
 
 
Удружења младих, удружења за младе и њихови савези који своју активност 
реализују на територији Града Новог Сада и уписана су у регистар код надлежног 
органа могла су да конкуришу само за један пројекат. 

http://www.novisad.rs/
http://www.sio.novisad.rs/
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За финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског 
сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и 
пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, за  2018. 
годину укупан износ средстава износио је 20.000.000,00 динара. 
 
До затварања Конкурса, 26. марта 2018. године, стигло је 136 пријава, од чега су 
две пријаве биле за мониторинг пројеката. Комисија  за стручни преглед поднетих 
предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од интереса 
за Град Нови Сад у областима омладинског сектора, одлучила је да за финансирање 
предложи 105 пројеката. Накнадно је једно удружење одустало од реализације 
пројекта, тако да је укупно 104 пројеката подржано. За ту намену као и за 
мониторинг и евалуацију одобрених пројеката је утрошен износ од 19.850.000,00 
динара.  
 
2.2. Конкурс за избор организације која ће вршити мониторинг и 
евалуацију одобрених пројеката  
 
Како би реализација Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада 
била ефикасније и детаљније праћена, Градска управа за спорт и омладину - 
Канцеларија за младе, је ангажовала једно удружење које ће спровести мониторинг 
и евалуацију пројеката којима су додељена средства из буџета Града Новог Сада за 
2018. годину, а којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим 
планом политике за младе Града Новог Сада. Циљ мониторинга и евалуације био је 
да се, кроз директно праћење реализације пројеката, процене испуњеност циљева 
из Локалног акционог плана, ефекти и утицај подржаних пројеката, као и њихов 
општи значај и одрживост.  

 
На Конкурс су могла да се јаве удружења са седиштем на територији Града Новог 
Сада. Одабраном удружењу за мониторинг и евалуацијуе у оквиру истог овог 
конкурса, нису могла бити одобрена средства и за пројекте којима се остварују 
циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада у 2018. години - у областима од 1 до 9.  
 
Завршни извештај о мониторингу и евалуацији биће објављен на званичној интернет 
страници Градске управе за спорт и омладину - Канцеларије за младе 
(www.sio.novisad.rs). 
 
За мониторинг и евалуацију су стигле две пријаве. На основу испуњености услова 
Конкурса, Комисија  за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за  
финансирање програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима 
омладинског сектора, одлучила је да ангажује Удружење Центар за развој и 
друштвену интеграцију- ЦРДИ. За потребе мониторинга и евалуације издвојено је 
650.000 динара. 

http://www.sio.novisad.rs/
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3. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Центар за развој и друштвену интеграцију је ангажовао три особе са дугогодишњим 
искуством у области мониторина и евалуације, управљања пројектним циклусом, 
рада са младима и другим пословима релевантним за послове мониторинга и 
евалуације на локалном, покрајинском, републичком и међународном нивоу. 
Састављен трочлани тим, најпре је на основу добијених листа контакта удружења 
којима је одобрено финансирање пројеката, од стране Канцеларије за младе Града 
Новог Сада, контактирао сва удружења са информацијом о мониторингу и 
евалуацији. У оквиру тима подељена су задужења за праћење и процену пројеката 
по областима.  
 
У складу са описом посла и циљевима мониторинга и евалуације тим је крајем јуна 
обавестио удружења о одржавању састанка координатора пројеката свих 
представника удружења, мониторинг тима, представника Канцеларије за младе 
(КЗМ) и Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада. 
 
Циљ одржавања састанака свих координатора био је да се представи улога ЦРДИ 
мониторинг тима, представе задаци удружења, неопходна документација за 
извештавање према Градској управи за спорт и омладину Града Новог Сада, 
финансијско управљање и сарадња са ЦРДИ мониторинг тимом. На састанку су  били 
присутни представници Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада, 
представници  Канцеларије за младе, чланови тима за мониторинг и евалиацију 
пројеката као и представници удружења младих и удружења за младе. Састанак је 
одржан у Скупштини Града Новог Сада, 21. 06. 2018. године.   
 
За потребе мониторинга и евалуације, сачињена су три обрасца: 

- „Најава активности“ образац којим се најављују планиране активности 
током реализације пројекта (прилог 1). 

- ''Извештај о мониторингу и евалуацији пројекта'' који су испуњавали 
чланови мониториниг тима током посета удружењима. Осим основних 
података, у овом формулару су бележене оцене евалуатора о: 

Ефикасности пројекта (реализација пројектних активности и постизање 
непосредних резултата, оправданост трошкова и испуњење рокова, 
документовање и сл.),  
Ефективности (у којој мери је остварен циљ пројекта),   
Утицаја (дугорочна добробит за кориснике, допринос остварењу 
дугорочног циља дефинисаног у Локалном акционом плану политике за 
младе Града Новог Сада),  
Релевантности (значај пројекта за решавање изнесеног проблема),  
Одрживости (активности и ефекти пројекта који ће се наставити и након 
завршетка пројекта). 

Поред описних оцена, свака од ових категорија исказана је и бројчано, на скали од 
1 до 5, како би се резултати могли и квантитативно изразити (Прилог 2). 

- „Извештај за потребе мониторинга“ образац који су удружења требала 
да попуне по завршетку пројекта и пошаљу у електронској форми ЦРДИ. Овај 
извештај је осмишљен са циљем да се прикупе додатне информације о 
резултатима пројекта. Извештај се састојао од питања везаних за место и 
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врсту реализованих активности, број младих који су учествовали у вођењу 
пројеката, структуру младих, број партнерстава у имплементацији пројеката, 
процентуално број младих из осетљивих група који су учествовали у пројекту, 
медијску промоцију реализације ЛАП-а Града Новог Сада, штампане 
материјале, садржаје на интернету, структуру буџета, проблеме у 
реализацији пројекта и постигнуте успехе, предлоге удружења за 
унапређење сарадње са КЗМ и још ефикаснијим спровођењем програма и 
пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним 
акционим планом политике за младе Града Новог Сада  (Прилог 3). 

 
У ту сврху ЦРДИ мониторинг тим је обављао следеће активности: 
 

 Упознавање са свим подржаним пројектима, успостављање сарадње и 
комуникације са удружењима које их реализују и над којима се врши 
мониторинг и евалуација. 

 Једнодневна обука за координаторе/ке (састанак свих координатора) 
пројеката за реализацију ЛАП-а. 

 Мониторинг посете удружењима која кроз подржане пројекта реализују ЛАП. 
 Редовна комуникација са Градском управом за спорт и омладину - 

Канцеларијом за младе.  

 Израда завршног извештаја о реализацији ЛАП-а који укључује и 
фотографије са мониторинг посета активности пројеката и препоруке за 
наредну фазу имплементације.  

 Редовно извештавање Градске управи за спорт и омладину - Канцеларије за 
младе. 

 
Током пројектних активности, тим је разговарао са пројектним особљем и са 
корисницима, а такође је прегледана пројектна документација (листе учесника, 
интерни извештаји, штампани материјали, финансијска документација).  
 
Тим за мониторинг и евалуацију био је у континуираном контакту и непосредној 
комуникацији са Канцеларијом за младе Града Новог Сада са којим је конструктивно 
сарађивао у координацији и решавању изазова током реализације пројеката.  
 
У периоду од 01. јула до 30. новембра 2018. године, тим Центра за развој и 
друштвену интеграцију пратио је реализацију 104 пројекта. Обављено је укупно 
100 мониторинг посета пројектним активностима и удружењима које су биле 
носиоци пројекта. Нека удружења су посећена по два пута, а са некима није 
успостављена директна комуникација. За време имплементације пројеката шест 
удружења није омогућило реализацију мониторинг посете удружењу и није највило 
своје активности, док једно удружење није доставило извештај за потребе 
мониторинга и евалуације.  
 
Значајан број удружења је каснило са достављањем извештаја у предвиђеном року. 
Удружења су у више наврата подсећана електронским и телефонским путем на 
обавезу достављања извештаја. Из овог разлога је писање овог извештаја 
реализовано након предвиђеног рока. 
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Током целог процеса мониторинга и евалуације, заинтересованим реализаторима је 
пружана подршка у информацијама везаним за вођење пројекта, промоцију, 
ревизију пројектних активности, финансијско пословање и друге теме.  
 
У сврху промоције, у јуну 2018. отворена је инстаграм страница ЦРДИ удружења 
@crdi_novisad. На овој страници су објављиване информације о активностима 
удружења која су реализовала пројекате у оквиру реализације ЛАП-а. Само 
фотографије које су технички задовољавале стандарде објаве на друштвеним 
мрежама су објављене.   
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4. РЕЗУЛТАТИ 
 
4.1. Општи преглед 
 
У оквиру реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада, 
током 2018. године подржано је 104 пројекта из свих девет области Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада (првобитно је подржано 105 
пројеката, али је једно удружење одустало). Највише грантова је додељено у 
области Култура и слободно време младих (21), а најмање у области Информисање 
и Образовање младих (по 6 пројеката).  
 

 
Број одобрених пројеката по областима 

 
За подршку пројектима, од предвиђених 20.000.000 динара, издвојен је укупан износ 
од 19.200.000 динара, од чега је највише опредељено за област Култура и 
слободно време младих (17% или 3.410.000 дин.), а најмање за област Образовање 
младих (4% или 900.000 дин.).  
 
 
 

Образовање 
младих, 6, 6% Запошљавање 

младих, 12, 11%

Здравље 
младих, 15, 

14%

Култура и слободно 
време младих, 21, 

20%Волонтерски рад и 
активизам младих, 

9, 9%

Безбедност младих, 
14, 13%

Информисање 
младих, 6, 6%

Млади у заштити 
животне средине и 
одрживи развој, 10, 

10%

Социјална политика 
према младима, 11, 11%
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Расподела средстава по областима 

 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима био је 46.030  
што је 94,15% од планираних 48.892.   
 
Девојке су чиниле већину и било их је 52,45% (24.141), док је младића било 47,55% 
(21.889). Просечна старост дирекних корисника/ца била је 21,6 година. Укљученост 
младих из осетљивих група је око 20% што је на нивоу од прошле године. Ипак, 
проценат укључености је значајно мањи јер је било неколико пројеката чији су 
директни корисници били 100% млади из осетљивих група, а укљученост се 
изражавала апроксимативно само у процентима, не у реалним бројевима.   
 
Процењени број индиректних корисника је 260.884, а укупан број директних и 
индиректних корисника је 306.914. Упоређујући број директних корисника са 
резултатима из прошле године, види се значајно повећање броја директних 
корисника. Током 2017. је укупно било 38.795 директних корисника. Један од 
могућих разлога за ово је дужи период реализације пројеката.  
 
4.1.1. Партнерства 
 
Носиоци пројеката била су искључиво удружења младих или удружења за младе 
како је и било предвиђено условима конкурса. Значајан број носиоца пројаката су 
успоставили формалну и неформалну сарадњу са другим удружењима или са јавним 
установама и уз њихову подршку заједно реализовали поједине активности или цео 
пројекат. У реализацији 104 пројекта, осим носиоца пројеката било је укључено још 
166 других удружења и 189 установа и представника бизнис сектора (неке 
установе су учествовале на више пројеката). У реализацији ЛАП-а током 2018. 

Образовање 
младих, 900,000.00, 

4% Запошљавање 
младих, 

2,110,000.00, 11%

Здравље младих, 
2,330,000.00, 12%

Култура и слободно 
време младих, 

3,410,000.00, 17%Волонтерски рад и 
активизам младих, 

1,860,000.00, 9%

Безбедност младих, 
2,809,000.00, 14%

Информисање 
младих, 

1,440,000.00, 7%

Млади у заштити 
животне средине и 

одрживи развој, 
2,226,000.00, 11%

Социјална политика 
према младима, 
2,115,000.00, 11%

Мониторинг и 
евалуација, 

650,000.00, 3%

Неутрошена 
средства, 

150,000.00, 
1%
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учествовало је укупно 355 других актера што је за 39 више него прошле године. 
Укључене су биле образовне установе, здравствене установе, установе социјалне 
заштите, установе културе, спортска друштва, градске управе Града Новог Сада, 
покрајински секретеаријати, јавна комунална предузећа, КУД-ови, пословно-
спортски центри и Црвени крст. Приметно је повећање броја актера из пословног 
сектора и ту сарадњу свакако треба још више развијати. Ово је један од веома 
значајних показатеља успешности реализације ЛАП-а. Потребно је и убудуће 
градити међусекторска партнерства, како би се унапредили капацитети за рад, 
координисале активности на локалном нивоу и повећали ефекти рада са младима и 
за младе.  
 
Реализација Локалног акционог плана политике за младе за 2018. годину је била 
континуирано медијски праћена. Традиционални медији 112 пута су известили или 
имали прилог са активности 59 пројекта.  
 
Већина удружења има неколико година искуства у раду и позната су им правила 
везана за вођење пројекта, документовање урађеног и извештавање.  
 
Процена мониторинг тима је да релативно мали број удружења имају људске и 
техничке предуслове за континуиран и одржив развој. Остала удружења не могу да 
постигну континуитет у раду и суочавају се са проблемом одрживости. Постоји и 
потреба за подршком у планирању и вођењу пројеката, нарочито у удружењима која 
имају нове и младе активисте без искуства. Током имплементације пројеката та 
удружења су неретко ангажовала искусније колеге да воде или учествују у 
реализацији активности и пројеката. Одређен број појединаца су били део 
пројектних тимова у различитим удружењима.   
 
Из разлога што се ове године раније кренуло са реализацијом ЛАП-а, односно раније 
су потписани уговори са Градском управом за спорт и омладину Града Новог Сада, 
86 удружења је са реализацијом пројеката кренуло током пролећа и лета. Од тог 
броја, 42 удружења је започело са реализацијом активности и пре потписивања 
уговора тако да није било прилике да се реализује мониторинг посета активностима 
које су реализоване у периоду пре потписивања уговора. Мали број удружења због 
недостатака капацитета и ресурса нису били у могућности да спроведу активности 
док им средства нису била пребачена, па је реализација пројеката каснила.   
 
4.1.2. Пројектне активности и буџет 
 
Пројектне активности су биле разноврсне, прилагођене младима и њиховим 
потребама, креативне и усклађене са циљевима Локалног акционог плана политике 
за младе. Најчешће активности, као и прошле године, биле су радионице, семинари, 
трибине, предавања, курсеви, тренинзи и обуке на различите теме: стицање 
животних вештина, писање предлога пројеката и пројектни менаџмент, вештине 
потребне за лакше проналажење посла, каријерно вођење, отпочињање властитог 
посла, волонтерски рад, психолошко саветовање и оснаживање, очување менталног 
здравља, штетности злоупотребе психоактивних супстанци, безбедност младих... 
Одржане су обуке вршњачких едукатора на различите младима важне теме, а потом 
и радионице у школама које су водили вршњачки едукатори.  
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Такође, организоване су музичке и драмске радионице, концерти и позоришне 
представе, фестивали. Одржане су бројне еколошке активности, од радионица и 
кампова, до акција чишћења. Промовисане су спортско рекреативне активности, 
учење пливања, плеса, организована су спортска такмичења. Одржан је велики број 
јавних акција, перформанса, инфосесија, живи информатор и сл. Активно учешће 
младих је промовисано кроз све пројекте, као и волонтерски рад, солидарност и 
вредности мултикултуралног друштва. Креирани су и промовисани бројни интернет 
садржаји, од веб страница и блогова, до садржаја на друштвеним мрежама и 
медијима.  
 
За потребе промотивних, образовних и других активности у пројектима, штампано 
је и подељено: 125.500 флајера (лифлета), 5.500 брошура, 9.097 постера, 
3.526 мајица, 5.855 примерака водича (програм, упутство, приручник...), 
1.155 беџева, 410 обележивача страница, 6.000 примерака стрипа, 700 
фасцикли, 890 блокова и свесака, 728 комплета радионичарског 
материјала, 2.515 оловака, 660 каталога, 190 диплома и захвалница, 275 
позивница, 325 шоља, 24 банера, 5 инфо пулта, 6 билборда, 8 паноа, 550 
визитки, 510 акредитација, 1200 анкета/упитника, 2 цераде, 2 заставе,  
1000 билтена, 7 билборда, 30 3Д стикера, 730 торби од еколошког 
материјала, 160 качкета, 200 едукативних игара, 250 оковратника, 60 
прслука и извиђачких марама, 200 купона, 70 флеш меморија, 2 филма. 
 
Просечан износ средстава додељених по пројекту био је 184.615 динара што је у 
просеку за 15 хиљада више у односу на прошлу годину: најмањи буџет износио је 
90.000, а највећи 330.000 динара. Према структури трошкова, највећи део буџета 
свих пројеката 79,70%, потрошен је за пројектне активности, 14,74% за хонораре 
ангажованог особља, 5,32% за трошкове канцеларије и 0,24% додељених средстава 
није потрошено.  
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Структура трошкова 

 
Просечан износ новца утрошен (кроз пројекте) по једном директном кориснику за 
реализацију Локалног акционог плана у 2018. години износио је 417 динара што је 
значајно мање у односу на прошлогодишњих 486 динара. 
 
4.1.3. Корисници пројеката 
 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима био је 46.030 
што је 94,15% од планираних 48.892.  
 
Девојке су чиниле већину и било их је 52,45% (24.141), док је младића било 47,55% 
(21.889). Просечна старост дирекних корисника/ца била је 21,6 година. Укљученост 
младих из осетљивих група је око 20% што је на нивоу од прошле године. Ипак, 
проценат укључености је значајно мањи јер је било неколико пројеката чији су 
директни корисници били 100% млади из осетљивих група, а укљученост се 
изражавала апроксимативно само у процентима, не у реалним бројевима.  
 

Пројектне 
активности, 79.70%

Хонорари 
ангажованог 

особља, 14.74%

Трошкови 
канцеларије, 5.32%

Неутрошена 
средства, 0.24%
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Приказ директних корисника по областима 

 
Томе у прилог говори податак да млади из угрожених и осетљивих група (млади са 
инвалидитетом, млади из ромске популације, млади са сметњама у развоју и др.) 
нису били заступљени у структури директних корисника у 27,88% пројеката 
(29/104), њихово учешће у структури директних корисника до 10% забележено је у 
36,53% пројеката (38/104), њихово учешће преко 10% у структури директних 
корисника забележено је у 25,96% пројеката (27/104), њихово учешће 100% у 
структури директних корисника забележено је у 9,62% пројеката (10/104). Анализом 
података о укључености представника осетљивих група у реализацији пројектних 
активности у 69,24% пројеката (72/104) нису били део пројектног тима; у 21,15% 
пројеката су били део тима укључених у реализацију активности (22/104), а њихово 
учешће као већина у пројектном тиму су били у 4,80% пројеката (5/104). 
 
Важан резултат је постигнут у ангажовању младих на реализацији пројеката. 
Укупно је радило 1.096 младих, 57,21% девојака (627) и 42,79% младића (469), 
просечне старости 23,7 године. У свим областима реализације Локалног акционог 
плана, млади су били директно ангажовани на пројектним активностима. 
 
 
 
 
 

Образовање 
младих, 2,132, 5%

Запошљавање 
младих, 657, 1%

Здравље младих, 
3,789, 8%

Култура и слободно 
време младих, 

13,981, 30%
Волонтерски рад и 
активизам младих, 

4,016, 9%

Безбедност младих, 
9,107, 20%

Информисање 
младих, 7,560, 16%

Млади у заштити 
животне средине и 

одрживи развој, 
2,087, 5%

Социјална политика 
према младима, 

2,701, 6%
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Преглед корисника/ца у по областима 
 

ОБЛАСТИ ЛАП-а 
ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 

и
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и
сн

и
ц

и
 Млади ангажовани на 

пројектима 

планирани 
број 

остварени 
број 

% мушки женски мушки женски 

1 
1. ОБРАЗОВАЊЕ 

МЛАДИХ 2,145 2,132 99 911 1,221 3,130 21 27 

2 
2. ЗАПОШЉАВАЊЕ 

МЛАДИХ 681 657 96 286 371 63,180 34 34 

3 
3. ЗДРАВЉЕ 
МЛАДИХ 3,635 3,789 104 1,919 1,870 56,900 43 53 

4 

4. КУЛТУРА И 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
МЛАДИХ 15,209 13,981 92 6,327 7,654 30,950 212 245 

5 

5. ВОЛОНТЕРСКИ 
РАД И АКТИВИЗАМ 

МЛАДИХ 3,988 4,016 101 1,998 2,018 21,624 63 82 

6 
6. ИНФОРМИСАЊЕ 
МЛАДИХ 10,858 9,107 84 4,393 4,714 17,650 29 28 

7 

7. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 7,460 7,560 101 3,642 3,918 17,835 22 77 

8 

8. СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА ПРЕМА 
МЛАДИМА 2,187 2,087 95 971 1,116 25,780 22 40 

9 
9. БЕЗБЕДНОСТ 

МЛАДИХ 2,729 2,701 99 1,442 1,259 23,835 23 41 

  
УКУПНО: 48,892 46,030 97 21,889 24,141 260,884 469 627 
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4.2. Резултати по областима 
 
4.2.1. Образовање младих 
У овој области реализовано је 6 пројеката у укупном износу од 900.000 динара. 
Овим пројектима је обухваћено 9 мера у оквиру три стратешка циља у области 
образовања. Поједини пројекти су спроводили активности које су се односиле на 
више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 1.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
1.1.1. Спроводити истраживања потреба младих за програмима неформалног 
образовања и омладинског рада (1 пројекат) 
1.1.2. Спроводити обуке за водитеље програма неформалног образовања и 
омладинског рада (1 пројекат). 
1.1.3. Креирати и спроводити програме неформалног образовања и омладинског 
рада који прате идентификоване потребе младих (3 пројекта). 
1.1.4. Креиране програме неформалног образовања и омладинског рада представити 
младима на њима пријемчив начин (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 1.2. пројектима су обухваћена је следећа мера: 
1.2.4. Развити и спроводити програме обуке наставног кадра у средњим школама за 
коришћење метода неформалног образовања и нових технологија у ваннаставним 
активностима и секцијама (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 1.3. пројектима су обухваћене следећ мере: 
1.3.1. Спроводити истраживања потреба младих за практичним вештинама и 
знањима која нису обухваћена формалним образовање (1 пројекат). 
1.3.2. Мапирање могућих места за обављање радне праксе у владином, цивилном и 
привредном сектору (1 пројекат). 
1.3.3. Спроводити информативне кампање за подстицање сарадње 3 сектора ради 
успостављања квалитетније и разноврсније радне праксе за младе (2 пројекта). 
1.3.4. Обука за будуће менторе током радних пракси (1 пројекат). 
 
Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.132 
(што је око 99% од планираних 2.145) просечне старости 20,7 година, од тога 911 
младића (42,7%) и 1.211 девојака (57,3%). Процењени број индиректних корисника 
био је 3.130. На пројектима је такође било ангажовано 48 младих.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.33. Ефикасност је оцењена са 3.50, ефективност 
је оцењена са 4.17, утицај са 4.33, релевантност са 5.00, одрживост је оцењена са 
4.67.  
 



Извештај о реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2015. – 2018. 
године током 2018. године 

15 

 

 
 
Иако је током реализације ЛАП-а током 2018. године поджано само шест пројеката, 
један мање у односу на прошлу годину, одабрани пројекти обухватили су сва три 
стратешка циља и три мере више у односу на 2017.годину. То нам говори да су 
прихваћени неки предлози из Извештаја о реализацији Локалног акционог плана 
политике за младе Града Новог Сада за 2017. годину. Потребе младих у области 
образовања су велике и важне на дугорочном плану, па је убудуће нарочито 
потребно: 
 

 Наставити са подржавањем пројеката за младе и тако им омогућити 
доступност разноликих садржаја и активно укључивање у активности. 

 Повећати број подржаних пројеката из области образовања. 
 Наставити са подржавањем пројеката који се баве неформалним 

образовањем младих, и који пружају младима прилику да стекну практична, 
савремена знања и вештине за свакодневни живот, за даље учење и 
напредовање.  

 Подстицати и развијати партнерство и сарадњу образовних институција и 
цивилног сектора на спровођењу заједничких активности на пољу 
образовања. 

 Спроводити програме и конкретне активности у циљу укључивања младих из 
осетљивих група (социјално угрожених младих из ромске популације, 
нарочито девојака) у пројекте који се баве образовањем.  
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Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
образовања: 
 

 Расподелити равномерно намењена средства за реализацију Локалног 
акционог плана политике за младе Града Новог Сада на све области или бар 
да се више средстава додели за пројекте из ове области. 

 Повећати средства за реализацију појединачних пројеката како би се 
активности могле спровести у пуном обиму. 

 Побољшати сарадњу са образовним и другим институцијама које би пружиле 
подршку младима за обављање праксе и стицање практичних вештина. 

 
4.2.2. Запошљавање младих 
У овој области реализовано је 12 пројеката у укупном износу од 2.110.000 динара. 
У области Запошљавање младих пројектима је обухваћено 12 мера у оквиру сва 
четири стратешка циља. Поједина удружења су спроводила пројекте који су се 
односили на више мера у оквиру једног стратешког циља. 
 
У оквиру стратешког циља 2.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.1.1. Подржати јавне кампање и промоцију примера добре праксе које подстичу 
младе да активно раде на унапређењу својих капацитета запосљивости (2 пројекта). 
2.1.2. Подржати програме неформалног образовања које подижу капацитете младих 
за већу запосљивост (радна етика, психолошке обуке, компјутерска писменост, 
пословна конуникација, рад у тиму, асертивни тренинзи) (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 2.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.2.2. Подржати реализацију едукација које се баве ефикасним управљањем 
каријере за младе (2 пројекта). 
2.2.3. Промовисати значај каријерног саветовања и вођења младих кроз кампање, 
примере добре праксе, трибине, едукације (1 пројекат). 
2.2.4. Подржати прикупљање и представљање података о доступним услугама и 
програмима за каријерно вођење младих у граду Новом Саду прилагођених и 
младима из рањивих група (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 2.3. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.3.1. Подржати реализацију обука за почетнике у бизнису (2 пројекта). 
2.3.3. Подржати реализацију специјализованих обука из области које су неопходне 
за вођење сопственог посла (маркетинг и продаја, електронско пословање, 
финансијско управљање, ИТ у пословању и сл.) (4 пројекта). 
2.3.4. Подржати организацију инфо дана о доступним изворима финансирања 
сопственог посла и институцијама које пружају нефинансијску подршку (менторинг, 
семинари и сл.) (4 пројекта).  
 
У оквиру стратешког циља 2.4. пројектима су обухваћене следеће мере: 
2.4.1. Подржати организовање инфо дана, конференција и сличних манифестација 
које популаришу предузетништво и самозапошљавање младих (1 пројекат). 
2.4.2. Подржати организовање конференција, инфо дана и осталих манифестација 
које популаришу ИКТ и Креативну индустрију(1 пројекат). 
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2.4.3. Подржати активности које промовишу примере добре праксе младих 
предузетника и подстицати њихово умрежавање (2 пројекта). 

2.4.4. Оформити базу успешних младих предузетника који ће пружати менторску 

подршку младима за савремене облике самозапошљавања (3 пројекта). 

 

 
 
Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 657 
(што је 96,48% од планираних 681), просечне старости од 23,4 година, од тога 286 
младића (43,53%) и 371 девојака (56,47%). Процењен број индиректних корисника 
био је 63.180. На пројектима је такође било ангажовано 68 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.27. Ефикасност је оцењена са 4.58, ефективност 
је оцењена са 4.25, утицај са 4.17, релевантност са 4.33, одрживост је оцењена са 
4.00.   
 
Одобрени пројекти у области запошљавања младих су допринели остварењу сва 
четири стратешка циља Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада. Од 12 реализованих пројеката у овој области на 10 пројеката су организоване 
обуке за младе. Највећи број пројеката се бавио подршком младих у области 
започињања и вођења сопственог бизниса. Поред тога, одређен број пројеката је у 
фокусу имао развој вештина са циљем повећања конкурентности младих на тржишту 
рада. У оквиру ове групе пројеката организоване су обуке за графичке и веб 
дизајнере, обуке из основа програмирања, каријерног саветовања и лакшег 
проналаска запослења. Све обуке су развијале вештине које нису обухваћене 
формалним образовањем. Већина пројеката је након теоријског дела имала и 
континуирану менторску подршку младима. Посебно је значајно што су обуке на 
неколико пројеката организоване за младе припаднике маргинализованих група.  
 
Преостала два пројекта су у фокусу имала израду електронских база успешних 
предузетника доступних младима из Новог Сада али и шире.Потребе младих у овој 
области су веома велике обзиром на високу стопу незапослености младих. Такође, 
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на снази је забрана запошљавања у јавном сектору. Због тога су могућности 
запошљавања младих сведене на самозапошљавање или запошљавање у бизнис  
или трећем (непрофитном) сектору. За ове прилике предходно радно искуство је од 
великог значаја. Да би били конкурентнији на тржишту рада потребна су им 
искуства, знања и вештине које је немогуће усвојити формалним образовањем. 
Управо због тога је веома важно наставити са подршком младих у овој области. Да 
би ова подршка била ефикасна и ефектна, потребно је: 
 

 Наставити са подржавањем пројеката који се односе на реалне потребе 
младих. 

 Подржавати пројекте који поред теоријског знања пружају могућност 
младима да стекну и практична знања и радно искуство. 

 Наставити са подстицањем пројеката који се баве темом започињања и 
вођења сопственог бизниса. 

 Посебно подстицати пројекте који за циљну групу имају припаднике 
осетљивих и рањивих група (младе жене, припадници ромске популације, 
интерно расељени млади...). 

 Подстицати партнерствои сарадњу свих заинтересованих страна на 
спровођењу заједничких циљева у области запошљавања младих. 

 
Представници удружења која су имплементирала пројекте у области запошљавања 
младих су изнели следеће препоруке за унапређење спровођења Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада за период 2015. – 2018. године: 
 

 Комуницирати са младима и преко канала комуникације које млади користе. 
 Подржати умрежавање удружења са циљем успешније реализације циљева 

и мера дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе Града 
Новог Сада. 

 Подржати континуирану менторску подршку младима. 
 Подржати омладинска старт ап предузећа. 
 Промовисати значај каријерног саветовања. 
 Приоритетно подржавати предузетништво.  

 Ставити фокус на развијање програма омладинско друштвеног (социјалног) 
предузетништва. 
 

4.2.3. Здравље младих 
У области здравља реализовано је 15 пројеката. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из области здравља младих су у укупном износу 2.330.000 
динара.  
 
Пројектима је обухваћено 13 мера у оквиру свих пет стратешких циљева у области 
здравља младих. Поједини пројекти су спроводили активности које су се односиле 
на више мера у оквиру једног стратешког циља.  
 
У оквиру стратешког циља 3.1. пројектима је обухваћене су три мере: 
3.1.1. Подржати и развијати сервисе за психолошку подршку младима - СОС 
телефоне и саветовалишта (1 пројекат). 
3.1.2.  Пружати стручну подршку у области менталног здравља на местима где се 
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млади окупљају од стране експерата из здравствених институција (2 пројекта). 
3.1.3. Развијати програме заштите менталног здравља младих усмерене на развој 
животних вештина – вештине решавања проблема и конфликата, управљање 
стресом и временом (1 пројекат). 
  
У оквиру стратешког циља 3.2. пројектима су обухваћене две мере: 
3.2.1. Организовати информативне и едукативне програме превенције употребе 
алкохола у школама, омладинским клубовима и другим местима где се млади 
окупљају (2 пројекта). 
3.2.2. Подржати програме за смањење употребе алкохола на местима где се алкохол 
конзумира (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 3.3. пројектима су обухваћене две мере: 
3.3.1. Организовати информативне и едукативне програме на тему репродуктивног 
здравља при школама, омладинским клубовима и другим местима где се млади 
окупљају (1 пројекат). 
3.3.3. Промовисати тестирање на ППИ и ХИВ/сиде и учинити га доступнијим (1 
пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 3.4. пројектима су обухваћене све три мере: 
3.4.1. Промовисати и развијати едукативне програме усмерене на развој здравих 
стилова живота и вештина за здраво живљење (здрава исхрана, физичка активност) 
(8 пројеката). 
3.4.2. Подржати програме који повећавају доступност и разноврсност спортско 
рекреативних садржаја младима, посебно за младе из приградских места (3 
пројекта). 
3.4.3. Организовати програме промоције здравља на местима где се окупљају млади 
(2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 3.5. пројектима су обухваћене три мере: 
3.5.1. Учинити доступним здравствене установе за младе особе са инвалидитетом (1 
пројекат). 
3.5.2. Омогућити коришћење услуга примарне здравствене заштите за младе 
сексуалне раднице (1 пројекат). 
3.5.3. Информисати и обучавати младе припаднике ромске националне мањине, 
посебно ромкиње о услугама које пружа примарна здравствена заштита (1 пројекат). 
 
Укупан број директних корисника у овој области био је 3.789, од планираних 3.635 
(102,4%). Од укупног броја директних корисника било је 49,36% девојака (1.870) и 
50,64% младића (1.919). Процењени број индиректних корисника био је 56.900, док 
је 96 младих било ангажовано на реализацији активности.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у области 
здравља оцењени су укупном оценом 4.37. Средња оцена ефикасности била је 4.07, 
ефективности 4.20, утицаја 4.20, релевантности 4.93 и одрживости 4.47.  
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Здравље младих је област која је једна од најважнијих и самим тим и једна од 
најподржанијих области током 2018.године. У овој области највише пројеката је, као 
и прошле године, било усмерено на реализацију стратешког циља 3.4. односно, на 
развој знања и вештина о здравим стиловима живота. Пројектима је обухваћен 
велики број младих, а пројекти су тематски одговорили захтевима Конкурса и 
допринели остваривању циљева из Локалног акционог плана. Начин и методлогија 
рада су били потпуно прилагођена младима.  
 
Како би се искористили добри примери и унапредила реализација Локалног 
акционог плана у области здравља, предлажемо следеће: 
 

 Наставити са подржавањем пројеката који промовишу здравље младих на 
свеобухватан начин, повећавајући свест и мотивишући младе да чувају и 
унапређују своје здравље сваки дан, здравим изборима. 

 И даље у граду у установама здравствене заштите, бар кроз редовне услуге 
не постоји довољно ресурса за пружање психолошке подршке младима, па је 
потребно у наредном периоду подржавати и развијати сервисе за психолошку 
подршку младима, СОС телефоне, психолошка и друга саветовалишта за 
младе. 

 Подржавати пројекте који се баве здрављем младих (превенција, 
саветовалишта, информисање, репродуктивно здравље младих...) како би се 
смањиле неједнакости у здрављу узроковане социјалним и другим разлозима.  
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Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
здравље младих: 
 

 Потребно је користити Извештај мониторинга и евалуације спроведених 
пројеката прилом одлучивања о додели средстава у наредним годинама. 

 Да финансирање буде стабилно, како би се активности у континуитету могле 
спроводити тј. да услуге брзог тестирања и упознавања са статусом на полно 
преносиве инфекције буду у континуитету доступне.  

 Промовисати здраве стилове живота код младих, односно физичку активност 
и здраву исхрану, а све и циљу превенције против многих болести. У ту сврху, 
потребно је у реализацију превентивних програма укључити врхунске 
спортисте као промотере здравих стилова живота.  

 Пролонгирати реализацију пројеката у случајевима када уплата средстава за 
реализацију пројеката касни. То би допринело квалитетнијој реализацији 
активности и обухватио би се већи број младих.  

 Обезбедити нове просторе за отварање ОК клубава на различитим 
локацијама у Новом Саду.  

 Обезбедити већа средства за реализацију појединачних пројеката. 
 Дати већи значај здрављу младих (психичко, физичко и ментално здравље) 

у оквиру политике усмерене ка младима кроз подршку пројектима којима се 
развијају знања и вештине младих о здравим стиловима живота.  

 Наставити и повећати пордшку пројектима из области менталног здравља јер 
су интересовања и потребе младих за овакву врсту програма велика.  

 Наставак едукација на тему менталног здравља и повезивање младих са 
здравственим институцијама. 

 Омогућити што већи број садржаја са бесплатним спортско рекреативним 
активностима;  

 Дати приоритет превентивним, интерактивним радионицама и трибинама 
које се баве превенцијом болести, насиља, препознавањем облика насиља, 
самоодбраном и враћањем поверења младих у друштво и институције. 

 Подржавати програме превенције злоупотребе ПАС. 
 
4.2.4. Култура и слободно време младих 
У оквиру ове области реализован је 21 пројекат. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из ове области су у укупном износу 3.410.000,00 динара. 
 
Пројектима је обухваћено 12 мера у оквиру три стратешка циља у области Култура 
и слободно време младих. Поједини пројекти су спроводили активности које су се 
односиле на више мера у оквиру једног стратешког циља.  
 
У односу на претходну годину у 2018. години пројекти су спровођени у сва три 
стратешка циља, а обухваћене су и све мере. 
 
У оквиру стратешког циља 4.1. пројектима су обухваћене све три мере: 
4.1.1. Развијати партиципативне механизме и волонтерски менаџмент за младе и 
удружења младих која се баве културом.  (3 пројекта) 
4.1.2. Подржати едукације о менаџменту у култури и односима са јавношћу за 
удружења младих и удружења за младе која се баве културом. (2 пројекта) 
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4.1.3. Подржати размену примера добре праксе између удружења за младе и 
удружења младих која се баве културом. (2 пројекта) 
 
У оквиру стратешког циља 4.2. пројектима је обухваћено свих шест мера: 
4.2.1. Подржати програме културе у чијем осмишљавању активно учествују младе 
особе (10 пројеката). 
4.2.2. Подржати програме културе који промовишу активно укључивање младих у 
реализацији програма културе кроз едукације, волонтерски рад и др. (9 пројеката). 
4.2.3. Подржати равномерни развој и спровођење програма културе од младих и за 
младе у свим градским месним заједницама (2 пројекта). 
4.2.4. Подстицати развој програма културе од младих и за младе у приградским 
насељима (1 пројекат). 
4.2.5. Промовисати активно укључивање средњошколаца у програме културе (4 
пројекта) 
4.2.6. Подржати активно укључивање младих из угрожених група у културне 
програме (2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 4.3. пројектима су обухваћене све три мере: 
4.3.1. Подржати спровођење кампања које за циљ имају промовисање квалитетног 
провођења слободног времена младих (4 пројекта). 
4.3.2. Повећати квапацитете организатора програма за квалитетно провођење 
слободног времена младих, који ће допринети већој видљивости програма (3 
пројекта). 
4.3.3. Промовисати активности и рад неформалних омладинских група (2 пројекта).  
 
Укупан број директних корисника у овој области био је 13,981, од планираних 
15,209. Ово је 1312 корисника више него прошле године, с тим да не треба 
занемарити да је у току 2018. године у области Култура и слободно време младих 
реализовано два пројекта више него у 2017. години. Од укупног броја корисника 
7654 су чиниле девојке (54,75%), док је било 6327 младића (45,25%). Процењени 
број индиректних корисника је био 30.950. Број младих који су били ангажовани у 
реализацију пројектних активности у току 2018. године износио је 457. Од овог броја 
212 су чинили младићи, док је било 245 девојака.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у области 
Култура и слободно време младих оцењени су укупном оценом 4.81. Средња оцена 
ефикасности била је 4.67, ефективности 4.81, утицаја 4.81, релевантности 4.95 и 
одрживости 4.81.  
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У 2018. години пројекти су се већински концентрисали око Стратешког циља 4.2. 
(подржати програме културе који активно укључују младе, кроз пројекте у чијој 
реализацији учествују млади). Овде имамо широку лепезу пројеката који су у фокус 
ставили младе и креирање садржаја за њихове културне потребе. Значајно је 
напоменути да је број младих који су били укључен у непосредну реализацију 
пројеката био је мањи него у 2017. години. Односно у 2017. години на непосредној 
реализацији пројекатних активности било је ангажовано 903 младе особе, док је у 
2018. тај број износио 457. Промена у односу на 2017. годину огледа се у томе што 
су у 2018. години пројекти у овој области покривали сва три стратешка циља. То 
нам говори да су прихваћени неки предлози из прошлогодишњег извештаја.  
 
Препоруке за даље спровођење Локалног акционог плана политике за младе су 
следеће: 
 

 Подржати пројекте који се односе на партиципативне механизме и 
волонтерски менаџмент за младе и удружења младих која се баве културом, 
као и едукације о менаџменту у култури и односима са јавношћу за удружења 
младих и удружења за младе која се баве културом. 

 Подржати пројекте који се баве подстицањем квалитетног провођења 
слободног времена младих.  

 Подстицати и развијати партнерство и сарадњу институција кутуре и 
цивилног сектора на спровођењу заједничких активности на пољу културе. 
Током 2018. године било је мало партнерстава између установа културе и 
удружења које су реализовале пројекте у оквиру ЛАП-а. Тачније свега пет 
пројеката је имало партнерства са установама културе. 
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 Подстаћи реализацију пројеката културе за младе и од стране младих  који 
би се одвијали у приградским насељима како би се културни садржаји 
учинили доступнијим и померио фокус са гравитирања младих искључиво ка 
центру града. Током 2018. године само један пројекат је реализован а да је у 
свом фокусу имао ову меру. 

 
Препоруке представника удружења која су реализовале пројекте у овој области су: 
 

 Активна партиципација младих у културним садржајима је веома важна јер 
на тај начин стварамо простор да млади људи искажу своје ставове на 
различите теме, да се осете укљученима и да буду подстакнути да сами 
реализују своје идеје али и иницирају нове садржаје. То је најбоље постићи 
кроз интерактивне садржаје који су атрактивни младима и који изазивају 
њихову реакцију. Пажљиво одабран садржај је јако важан и на томе би 
свакако требао да буде акценат, јер колико год развили технике за повећање 
партиципације, до ње неће доћи уколико садржај или тема не буде никакву 
емоцију, реакцију и жељу за учествовањем. 

 Закључак до којег смо ми кроз реализацију пројекта дошли јесте да би 
требало дати простор програмима који би трајали дуже и који би имали 
прилику да буду препознати од младих као прилика да сами утичу на 
уређивачку политику места која перципирају као своја. 

 Сматрам да би нама било корисно када бисмо добили разложно образложење 
због чега је наш буџет био смањен за две трећине. Осим транспарентности, 
желели бисмо ту информацију и због будућих пројеката како бисмо знали на 
који начин да пројектујемо буџет. 

 Раније да се распише конкурс и потпишу уговори како би се добило више 
времена за реализацију. 

 Сматрамо да је потребно активније укључити школе односно стимулисати 
запослене у школама за рад са младима на темама из акционог плана и 
охрабрити их на сарадњу са невладим сектором. На тај начин би идеје 
организације имале шансу да у већој мери допру до младих. 

 Уколико Град жели да остварује активности и циљеве из Локалног акционог 
плана политике за младе онда је неопходно посветити се више овом 
проблему што професионално, што материјално и укључити остале Градске 
управе у систем- прилично су индиферентни. Овако све предствља један 
привид да се нешто мења. Ми се трудимо колико можемо и резултати су ту и 
видљиви на сваком кораку  и знамо да и наше колеге из осталих удружења 
то исто чине. Омладнински радници  су увек на висини свог задатка и са 
средствима и без њих и то се користи. 

 Посредовање при комуникацији са инстутуцијама и са медијима, гостовање 
личности која је задужена за ПР заједно са организатором у медијима, 
препоруке ка званичним телима, повезивање са другим организацијама те 
омогућавање интерне сарадње на одређеним секторима ради олакшавања 
извођена и развијања нових идеја. 

 Потребно је да факултети буду више укључени у организацију оваквих и 
сличних догађаја на Универзитету у Новом Саду. 
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4.2.5. Волонтерски рад и активизам младих 
У оквиру ове области реализовано је 9 пројеката. Средства опредељена за 
реализацију пројеката из ове области су у укупном износу 1.860.000 динара.  
 
Пројектима је обухваћено 9 мера у оквиру три стратешка циља у области 
Волонтерски рад и активизам младих. Поједини пројекти су спроводили активности 
које су се односиле на више мера у оквиру једног стратешко циља.  
 
У оквиру стратешког циља 5.1. пројектима су обухваћено је 4 од 7 мера: 
5.1.3. Подржати развој јединствене базе волонтер и организатора волонтирања који 
доприноси видљивост волонтерског рада ка младима и на локалу (1 пројекат). 
5.1.4. Подржати пројекте који ће утицати на успостављање међусекторске и 
секторске сарадње организација, удружења и институција које раде са младима и за 
младе у локалној заједници (1 пројекат). 
5.1.5. Подржати пројекте који ће утицати на повећање видљивости рада 
организација цивилног друштва, удружења младих и удружења за младе (1 
пројекат). 
5.1.7. Подржати организовање волонтерских радних кампова и омладинских акција 
у циљу решавања конкретних проблема у локалној заједници (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 5.2. пројектима је обухваћена једна мера.  
5.2.1. Подржати едукације и консултативне састанке усмерене на увођење и 
развијање принципа квалитетног управљања волонтерима (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 5.3. пројектима су обухваћене све четири мере: 
5.3.1. Подржати активности које имају за циљ превазилажење стереотипа и 
предрасуда о волонтерском раду и активизму младих (2 пројекта). 
5.3.2. Подржати организовање програма едукације са следећим темама: поштовање 
људских права, писање и управљање пројектним циклусом, разовј комуникацијских 
и лидерских вештина...  (3 пројекта). 
5.3.3. Подржати програме едукације младих о функционисању институција система, 
органа локалне самоуправе, институције избора и гласања на изборим, институција 
грађанске иницијативе... (1 пројекат). 
5.3.4. Подржати програме изградње капацитета неформалних група младих за 
друштвени активизам у којима кроз искуствено учење, осмишљавају, развијају и 
реализују идеје усмерене на активно учешће младих у друштву. (2 пројекта). 
 
Број директних корисника у овој области био је 4.016 што је 100,7% од планираних  
3.988 директних корисника. Од тог броја 2.018 (50,24%) су биле девојке, а 1.998 
младића (49,76%). Просечна старост младих директних корисника је 20,14 година. 
На пројектима је ангажовано 145 младих. Процењени индиректни број корисника 
био је 21.624. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.47. Ефикасност је оцењена са 4.11, ефективност 
4.22, утицај 4.22, релевантност 5.00 и одрживост 4.78. 
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Иако је волонтеризам у Новом Саду развијен, бар што се тиче цивилног сектора, 
неопходно је неговати тај ресурс и улагати у дугорочне волонтерске програме који 
доносе немерљиву корист за младе на пољу активног укључивања младих у 
решавању проблема са којима се сусрећу, развијању вештина и знања, разбијању 
предрасуда, стварању нових могућности за лични развој и развој друштва у целини 
и др.  
 
Препоруке представника удружења која су реализовале пројекте у овој области су: 
 

 На градском нивоу повећати буџет за реализацију ЛАП-а јер је све више 
младих директно обухваћено пројектима, а потребе младих су све веће.  

 Пројектима који афирмишу спорт и рекреацију и укључивање младих у 
волонтерски рад у спортским удружењима потребна је већа подршка јер 
овакви пројекти омогућују младима да креирају своје слободно кроз 
укњучивање у бесплатне садржаје. 

 Већа подршка пројектима и кампањама које укључују само девојке. 
 Неопходно је јасно одредити број пројеката који ће бити реализовани у 

одређеној области, а у складу  истраживањем потреба младих. Омогућити 
континуитет у реализацији пројеката.  

 Обезбедити боље услове за мониторинг, јер само уколико је ангожован 
довољан број експерата из ове области, могуће је осигурати квалитет и 
правовременост свих пројеката.  

 Афирмација волонтеризма међу младима у раду са особама из 
маргиналузованих група  којима је континуирано потребна подршка. Од 
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младих се, пре свих, очекује значајан и активан допринос у рушењу 
предрасуда  према маргинализованим групама, што се између осталог 
исказује и волонерским радом у активностима којима се оплемењује њихов 
живот, поправљају физичке и социјалне функције.  

 Подржати пројекте усмерене ка превазилажењу стереотипа и предрасуда о 
волонтерском раду и активизму младих 

 Развијати програме едукације младих за стицање вештина и знања за активно 
учешће у друштву и волонтерском раду са особама из маргинализованох 
група. 

 Раније отпочети са реализацијом ЛАП-а.  
 Промовисати волонтерски рад кроз истицање позитивних примера учешћа 

грађана у реализацији друштвено корисних активности и за реаговање у 
ванредним ситуацијама. Омогућити већем броју младих људи да овладају 
вештинама  које ће их оснажити да се укључују у активности добровољног 
ватрогаштва. 

 
4.2.6. Безбедност младих 
У овој области реализовано је 14 пројеката у укупном износу од 2.809.000 динара. 
Овим пројектима је обухваћено 9 мера у оквиру два стратешка циља у области 
безбедности младих. Поједина удружења су спроводила пројекте који су се односили 
на више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 6.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
6.2.3. Подстицати међусекторску сарадњу и развијати већи степен координације у 
спровођењу кампања од значаја за безбедност младих (1 пројекат). 
6.2.4. Вршити континуално информисање младих о практичним последицама насиља 
(4 пројекта). 
6.2.5. Развијати информисаност код младих о трговини људима и родно заснованом 
насиљу (3 пројекта). 
6.2.6. Подићи степен информисаности код младих о ризицима и безбедном учешћу 
у саобраћају, уз нагласак на рањивим учесницима/цама у саобраћају (3 пројекта). 
6.2.7. Информисати младе о злоупотребама информатичко комуникационих 
технологија (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 6.3. пројектима су обухваћене следеће мере: 
6.3.1.Подршка пројектима у области безбедности младих који укључују стицање 
практичних знања и вештина уз посебно стимулисање теренске реализације (2 
пројекта). 
6.3.2.Опремање удружења за младе и удружења младих за практичну едукацију у 
области безбедности(1 пројекат). 
6.3.3.Развој едукаторских капацитета у удружењима младих и удружењима за младе, 
као и вршњачких едукатора при образовним установама (1 пројекат). 
6.3.4. Подстицање програма међусекторске сарадње који за циљ имају стицање 
практичних знања и развијање вештина из области безбедности младих у школским 
или ваншколским активностима (2 пројекта). 
 
Стратешки циљеви 6.1. и 6.4. нису обухваћени одабраним пројектима. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 9.107 
(што је 83,87% од планираних 10.858), просечне старости од 19 година, од тога 
4.393 младића (48,24%) и 4.714 девојака (51,76%). Процењен број индиректних 
корисника био је 17.650. На пројектима је такође било ангажовано 57 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.70. Ефикасност је оцењена са 4.86, ефективност 
је оцењена са 4.64, утицај са 4.64, релевантност са 4.71, одрживост је оцењена са 
4.64.  
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Различити садржаји који су младима били на располагању су допринели испуњењу 
циљева и мера дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе у овој 
области. Током 2018. организована је једна јавна акција са поделом промо 
материјала, једна представа, један камп животних вештина и реализовано је једно 
истраживање на тему безбедности младих. Такође је постављен један сајт који 
информише младе и њихове родитеље који су безбедни начини коришћења 
интернета. Ипак, највећи број активности су биле радионице за младе. Теме 
обухваћене радионицама су вршњачко насиље, насиље над женама, злоупотреба 
ИКТ, безбедност у саобраћају, прва помоћ и трговина људима. Поред тога, 
организована су два кратка курса самоодбране. Садржај и коришћене методе су биле 
конципиране на начин да буду занимљиве и разумљиве младима. Млади су били 
активно укључени током активности и исказали су висок ниво задовољства по 
завршетку реализације активности. Потребе младих у овој области су велике и 
важне на дугорочном плану, па је убудуће нарочито потребно: 
 

 Наставити са подршком превентивних пројеката у свим областима 
безбедности младих. 

 Подстицати пројекте који се баве превенцијом вршњачког насиља и насиља 
над женама; 

 Подстицати партнерство и сарадњу свих заинтересованих страна на 
спровођењу заједничких циљева у области безбедности младих. 

 Подстицати пројекте који се баве заступањем интереса посебно угрожених и 
рањивиг група у оквиру циљне групе младих. 

 
Представници удружења која су имплементирала пројекте у области безбедности 
младих су изнели следеће препоруке за унапређење спровођења Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Садаза период 2015. – 2018. године: 
 

 Подржати оригинални предлог пројекта са предвиђеним буџетом. 
 Определити више средстава по пројекту да би се могло имплементирати више 

активности.  

 Календарски раније расписати Конкурс и пребацити средства удружењима 
како би на квалитетан начин могла имплементирати пројекте. 

 Подржавати пројекте који у фокусу имају едуковање младих и њихово 
информисање. 

 Укључити младе ОСИ у активности које се организују за младе у Новом Саду. 
 Подржати пројекте вршњачке едукације. 
 Континуирано едуковати и информисати родитеље и младе о безбедносним 

изазовима са којима се млади сусрећу, одговарајућим законским и 
институционалним оквиром и прописима. 

 
4.2.7. Информисање младих 
У овој области реализовано је 6 пројеката у укупном износу од 1.440.000,00 
динара. Овим пројектима је обухваћено 7 мера у оквиру три стратешка циља у 
области информисање младих. Поједина удружења су спроводила пројекте који су 
се односили на више мера у оквиру једног стратешког циља. 
 
У оквиру стратешког циља 7.1. пројектима је обухваћена једна од 7 мера: 
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7.1.1. Подржати спровођење обука за изградњу капацитета омладинских радника и 
младих који раде на информисању младих (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 7.2. пројектима су обухваћене три од четири мере: 
7.2.1. Прикупљати и представљати податке о доступним услугама и програмима за 
каријерно вођење младих у Граду Новом Саду прилагођене и младима из рањивих 
група. (1 пројекат). 
7.2.2. Подршка изради и спровођењу истраживања потреба за информацијама од 
интереса младим људима (1 пројекат). 
7.2.3. Подржати информативне кампање усмерене на промоцију позитивних 
вредности и здавих стилова живота код младих (2 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 7.3. пројектима су обухваћене све три мере: 
7.3.1. Обезбедити подршку програмима младих из осетљивих група (1 пројекат); 
7.3.2. Обезбедити подршку програмима усмереним на развој информационе 
писмености, тј. вештина младих за тражење и коришћење информација посебно код 
осетљивих група младих (2 пројекта). 
7.3.3. Подржати бесплатне програме неформалног ИКT образовања младих на 
локалном нивоу, посебно за младе из осетљивих група (2 пројекта). 
 
Укупан број младих који су директно учествовали у активностима био је 7.560. Овде 
је премашен планирани број директних корисника, који је износио 7.460. Од укупног 
броја младих који су били директни корисници 3.642 (48,17%) су били младићи, док 
је било 3.918 (51,83%) девојака. Током 2018. године подржан је један пројекат мање 
у односу на 2017. годину, а број директних корисника је три пута већи од броја 
директних корисника у 2017. години. Процењен број индиректних корисника износио 
је 17.835. Овај податак је 3,5 пута мањи од броја индиректних корисника у 2017. 
години. На пројектима је било ангажовано 99 младих. Овај број је такође знатно 
већи него у 2017. години, када је на пројектима било ангажовано 23 младе особе. 
Пројектне тимове су већински чиниле девојке којих је било 77 у односу на 22 
младића. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.63. Ефикасност је оцењена са 4.50, ефективност 
је оцењена са 4.67, утицај са 4.67, релевантност са 5.00, одрживост је оцењена са 
4.33.  
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 У 2018.години пројекти су се већински водили Стратешким циљем 7.3. (Повећати 
ниво информатичке писмености младих и омогућити адекватан приступ и знање за 
коришћење нових технологија и интернета код осетљивих група младих ). Ово нам 
указује да су препознате и усвојене сугестије из Извештаја о мониторингу и 
евалуацији ЛАП-а из 2017. године. Наиме у 2017. години није спроведен ни један 
пројекат који је у свом фокусу имао стратешки циљ 7.3.  
 
Информисање младих представља предуслов за партиципирање младих у свом 
окружењу али и у преузимању дела одговорности и утицаја на развој локалне 
заједнице као и општег квалитета живота младих. Из ових разлога препоруке за 
даље спровођење Локалног акционог плана политике за младе су следеће: 
 

 Подржати пројекте који се односе на развој инфраструктурних и кадровских 
услова за омладинске инфо центре и омладинске инфо раднике како би се 
подстицао квалитет информација, њихова сигурност и доступност 
правовремених и проверених информација за младе. Током 2018. свега један 
пројекат је ово проблематику имао у фокусу. 

 Посебно обратити пажњу на развијање капацитета актера који се баве 
пружањем информација младима. 

 Подстицати истраживања која би испитивала потребе за информацијама од 
интереса младим људима. Као и током 2017. године и у 2018. години се код 
већег броја удружења појављивало питање доласка до циљне групе, односно 
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допирања до младих. Подстицањем оваквих истраживања директно би се 
утицало на квалитет пројеката у свим областима ЛАП-а. 

 Наставити са подршком пројектима који се баве повећањем нивоа 
информисаности младих о могућностима и начинима запошљавања и личног 
усавршавања, као и мобилности и квалитетнијег провођења слободног 
времена. 

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у овој области су: 
 

 Што више директног укључивања младих да и они постану свесни да могу да 
дају активно допринос политици за младе - приближити им  ЛАП идеју. 

 Циклус избора ОЦД чији је пројекат одобрен за финансирање, као и додела 
средстава сувише дуго трају, што има за последицу да дугорочни пројекти не 
могу да се спроведу у текућој буџетској години, те се поставља питање 
квалитета пројектних активности које се финансирају, односно спроводе и 
колико заиста доприносе остваривању циљева и мера дефинисаним ЛАП-ом 
Града Новом Сада.  

 Конкурс треба да буде расписан раније, као и сам процес селекције и додела 
грантова како би се имало довољно времена за спровођење квалитетних 
активности током целе године, а не само у току пар месеци после летњег 
распуста и годишњих одмора. Повећање буџета за пројектне активности би 
допринео квалитету рада а не само квантитету пружених услуга и одобрених 
пројеката. 

 
4.2.8. Млади у заштити животне средине и одрживом развоју 
У овој области реализовано је 10 пројеката у укупном износу од 2.226.000,00 
динара. Првобитно је било планирано да се у реализује 11 пројеката, али је једно 
удружење одустало од реализације. Пројектима је обухваћено 8 мера у оквиру 
четири стратешка циља у области Млади у заштити животне средине и одрживом 
развоју. Поједини пројекти су спроводили активности које су се односиле на више 
мера у оквиру једног стратешког циља. 
 
У оквиру стратешког циља 8.1. пројектима су обухваћене све три мере: 
8.1.1. Истражити која су практична знања из области заштите животне средине 
потребна младима у сарадњи са младима и надлежним и образовним институцијам 
(2 пројекта). 
8.1.2.Подржати креирање континуираних едукативних програма који ће одговарати 
реалним потребама младих за стицање практичних знања кроз конкретне акције које 
се спроводе у циљу заштите животне средине (3 пројекта). 
8.1.3. Подржати програме неформалног образовања који садрже и конкретне акције 
кроз које мади стичу практично примењива знања из области заштите животне 
средине и одрживог развоја (3 пројекта). 

 
У оквиру стратешког циља 8.2. пројектима је обухваћена једна од три мере: 
8.2.3.Подржати информативне кампање из области заштите животне средине и 
одрживог развоја на начин пријемчив младима са акцентом на сарадњу са медијима 
(2 пројекта). 
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У оквиру стратешког циља 8.3. пројектима су обухваћене две од три мере: 
8.3.1. Подржати програме информисања младих о процесима доношења одлука у 
сарадњи са надлежним институцијама ( 1 пројекат). 
8.3.2. Подстицати програме оснаживања и мотивисања младих да се укључе у развој 
јавних политика усмерених на заштиту животне средине и одрживи развој (2 
пројекта). 
У оквиру стратешког циља 8.4. пројектима су обухваћене две од три мере: 
8.4.1. Истражити потребе удружења младих и за младе који се баве заштитом 
животне средине и одрживим развојем у делу развоја капацитета организације (1 
пројекат). 
8.4.3.  Подстицати имплементацију заједничких пројеката удружења младих и 
удружења за младе из области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу 
поспешивања дугорочне сарадње удружења и одрживости пројеката (2 пројекта). 
 
Укупан број младих који су били директни корисници пројеката у овој области ЛАП-
а износио је 2.087, што представља 95,43% од укупног броја планираних директних 
корисника (2187). Девојке су са 53,47% (1.116) чиниле већину директних корисника, 
док је младића било 971, односно 46,53%. Процењен број индиректних корисника 
износио је 25.780. Процењен број индиректних корисника је за 8.875 мањи у односу 
на процењен број индиректних корисника у 2017. години. На пројектима је било 
ангажовано 62 младе особе, што је за 3 више него у 2017. години. Девојке су чиниле 
већину у пројектним тимовима, односно било их је 44, док је било 22 младића.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.60. Ефикасност је оцењена са 4.67, ефективност 
је оцењена са 4.67, утицај са 4.44, релевантност са 4.78, одрживост је оцењена са 
4.44.  
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У 2018. години пројекти су се већински фокусирали на Стратешки циљ 8.1. 
(омогућити стицање практичних знања младима који су заинтересовани или се 
школују у овој области у конкретним акцијама које се спроводе у циљу побољшања 
стања животне средине). Ово представља наставака тенденције која је постојала и 
у 2017. години. Промене видимо у томе да су у 2018. години били заступљени сви 
стратешки циљеви, као и да се број мера које су обухваћене пројектима повећао са 
шест на осам. Ово можемо довести у везу са препорукама које су дате у Извештају 
о мониторингу и евалуацији ЛАП-а за 2017. годину. Удружења која су реализовала 
пројекте покрила су читав спектар различитих тема из области заштите животне 
средине и одрживог развоја. Приметно је да је разноврсност тема и активности већа 
него у 2017. години. Садржаји су младима презентовани како у непосредном раду 
тако и преко интернета и друштвених мрежа, као и видео садржаја. Млади који су 
учествовали у активностима могли су да стекну практично применљива знања.  
 
Препоруке за даље спровођење Локалног акционог плана политике за младе су 
следеће: 
 

 Наставити са подржавањем програма који се више година за редом 
финансирају из ЛАП-а, а око себе окупљају константан број директних 
корисника, који се касније одлучују за професионално оспособљавање и 
бављење питањима заштите животне средине и одрживог развоја.  

 Подржати пројекте који подстичу активно учешће младих у области заштите 
животне средине и одрживог развоја правовременим информисањем о 
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процесима доношења одлука и оснаживањем и обучавањем младих да се 
укључе у развој јавних политикаусмерених на заштиту животне средине и 
одрживи развој. На овај начин се директно подстиче право младих на 
информисање и партиципацију у питањима која су од непосредног интереса 
за њихов квалитет живота.   

 Подржати пројекте који подстичу капацитете удружења младих и удружења 
за младе који се баве заштитом животне средине и одрживим развојем кроз 
едукативне програме и подстицати умрежавање удуржења кроз заједничко 
спровођење пројеката.  

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у овој области су: 
 

 Равноправнија расподела износа средстава у оквиру буџета - како је Заштита 
животне средине неопходна за приступање ЕУ, тако сматрамо да би више 
средстава требало доделити овој области, јер су млади одговорни за 
будућност и на нама је да кроз овакве програме покушамо што више да 
утичемо на освешћивање и развијање капацитета код младих да активно 
развијају акције и програме који се спроводе у заштити животне средине. 

 Подржати мањи број пројеката са већим износима и са дугогодишњим 
усмерењем. Спречити сукоб интереса унутар комисије за одабир пројеката. 
Ако неко седи у комисији организације повезане са њиме немогу да добију 
средства. 

 Повећати укљученост младих у програме неформалног образовања и 
промовисати инфромативне кампање из области заштите животне средине и 
одрживог развоја кроз укључивање младих у едукативне радионице у 
природи, организацију панел дискусија и дебата на тему заштите природе и 
обезбеђивање информативних садржаја у форми часописа и других 
тематских медија пријемчивих младима. 

 Веће укључивање јавних институција у имплементацију активности и 
међусекторско повезивање.  

 
4.2.9. Социјална политика према младима 
У овој области реализовано је 11 пројеката у укупном износу од 2.115.000 динара. 
Овим пројектима је обухваћено 10 мера у оквиру пет стратешких циљева у области 
социјалне политике према младима. Поједини пројекти су спроводили активности 
које су се односиле на више мера у оквиру једног стратешко циља. 
 
У оквиру стратешког циља 9.1. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.1.2. Подржати развој одрживих информативних сервиса за младе о услугама 
социјалне заштите у Граду (2 пројекта). 
9.1.4.Подржати програме који за циљ имају повезивање са организацијама које раде 
са младима из маргинализованих група у циљу ширења информација о услугама које 
се нуде младима (1 пројекат). 

 
У оквиру стратешког циља 9.2. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.2.1.Подршка програмима у којима се удружења и институције које се баве услугама 
социјалне заштите умрежавају и организују заједничке активности (1 пројекат). 
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9.2.2.Подршка програмима размене искустава и знања удружења и институција у 
циљу подстицања сарадње и умрежавања (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 9.3. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.3.1. Подршка пројектима који за циљ имају развој капацитета установа социјалне 
заштите за покретање и имплементацију волонтерских програма – обука из 
волонтерског менаџмента (1 пројекат). 
9.3.2. Подршка заједничким волонтерским пројектима који се реализују у 
партнерству оранизација цивилног друштва и институција чији је циљ пружање 
додатних услуга у установама социјлане заштите (саветодоване, преветивне услуге 
у различитим областима као што су: ментално здравље, репродуктивно здравље, 
социјлане вештине, итд.) (1 пројекат). 
 
У оквиру стратешког циља 9.4. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.4.1.Подршка постојећим сервисима за младе (едукативна, информативна, 
саветодавна, логистичка...) (1 пројекат). 
9.4.2. Подршка пројектима који нуде иновативне програме за младе у области 
социјалне заштите  (нпр. форум театар, арт терапија, итд.) (4 пројекта). 
9.4.3.Подршка организацијама и пројектима који за циљ имају отварање нових 
сервиса за младе (саветовалишта...), посебно сервиса који пружају помоћ младима 
из угрожених група (3 пројекта). 
 
У оквиру стратешког циља 9.6. пројектима су обухваћене следеће мере: 
9.6.2.Подржати пројекте који су усмерени на информисање и едукацију јавности о 
положају, узроцима, проблемима и потенцијалима социјално осетљивих група 
младих (1 пројекат). 
 
Стратешки циљ 9.5. није обухваћен одабраним пројектима. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.701 
(што је 98,97% од планираних 2.729),просечне старости од 23 године, од тога 1.442 
младића (53,39%) и 1.259 девојака (46,61%). Процењени број индиректних 
корисника био је 23.835. На пројектима је такође било ангажовано 64 младих. 
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој 
области добили су укупну оцену 4.69. Ефикасност је оцењена са 4.82, ефективност 
је оцењена са 4.73, утицај са 4.73, релевантност са 4.73, одрживост је оцењена са 
4.45.  
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Разноликост садржаја за младе и могућност да се активно укључе у активности, у 
великој мери допринели  су испуњењу циљева и мера дефинисаних Локалним 
акционим планом политике за младе у овој области. Карактеристично за ову област 
је велики број различитих активности. У оквиру ове области неколико пројеката је 
за циљну групу имало младе младе особе са инвалидитетом (ОСИ). У оквиру ових 
пројеката реализоване су радионице са различитим садржајем, организоване су 
спортске активности, форум театар, посете различитим установама и изложба 
радова насталих на радионицама. У оквиру осталих пројеката организоване су 
радионице за младе, обуке за волонтерски рад, психотерапијске услуге, представе 
за младе, групе подршке за младе кориснике психотерапије, читалачки клуб, 
карневал различитости, пројекција филмова у којима се деконструишу стереотипи и 
предрасуде као узроци дискриминације ОСИ и организована је психолошка подршка 
самохраним родитељима. Поред тога, допуњен је и одштампан Каталог социјалних 
услуга који представља пружаоце социјалних услуга на територији Града Новог 
Сада.  Потребе младих у области социјалне политике према младима су велике и 
важне на дугорочном плану, па је убудуће нарочито потребно: 
 

 Наставити са подршком иновативних пројеката који олакшавају социјалну 
инклузију младих припадника маргинализованих и рањивих група. 

 Наставити са подршком пројеката који превенирају дискриминацију младих 
припадника социјално осетљивих група. 

 Подстицати партнерство и сарадњу установа социјалне заштите, доносиоца 
одлука и омладинских удружења на спровођењу заједничких циљева у 
области социјалне политике према младима. 

 Подржавати пројекте који се баве развојем волонтерских програма пре свега 
у институцијама социјалне заштите. 

 Подржавати пројекте који пружају подршку младима из угрожених група који 
излазе или су већ изашли из система социјалне заштите. 

 
Препоруке представника удружења која су реализовала пројекте у оквиру области 
социјалне политике према младима: 
 

 Приоритетно подржавати пројекте социјалне инклузије. 
 Континуирано промовисати ОК клуб као место сусрета младих.  

 Направити засебне налоге ОК клуба на друштвеним мрежама. 
 Дати приоритет темама емоционалне писмености, асертивности и здравих 

емотивних веза код младих. 
 Подржати мањи број пројеката са већим износима да би се оставрио 

континуитет у реализацији и раду удружења. 

 Користити методологију рада и канале комуникације који су атрактивни за 
младе.  
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5. ЗАКЉУЧЦИ 
 
Са циљем реализације Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада, у току 2018. године подржано је 104 пројекта, што је за 6 пројеката мање у 
односу на 2017. годину када је подржано 110 пројеката. Пројекте је реализовало 110 
удружења што је за 20 више у односу на 2017. годину када је пројекте реализовало 
90 удружења. Укупна опредељена средства за реализацију ЛАП-а су износила 
20.000.000,00 динара, исто као и током 2017. године. У 2018. години једно удружење 
је одустало од реализације пројеката, тако да је укупан опредељени износ за 
реализацију ЛАП-а за 2018. износио 19.850.000,00 динара. Током 2017. године, два 
удружења су одустала од реализације пројеката. Највише подржаних пројеката у 
току 2018. године било је у области Култура и слободно време младих (21), а 
најмање у области Информисање и Образовање младих (по 6 пројеката) што је 
слично као и током 2017. године. 
 
Током 2018. обављено је укупно 100 мониторинг посета пројектним активностима и 
удружењима које су биле носиоци пројекта. 42 удружења је започело са 
реализацијом активности и пре потписивања уговора тако да није било прилике да 
се реализују мониторинг посете делу активности које су реализоване у периоду пре 
потписивања уговора.  
 
Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима износио је 46.030  
или 94,15% од планираних 48.892. Значајан податак је да је у 2018. години повећан 
број директних корисника за 7.235 младих у односу на 2017. годину. И ове године 
девојке су чиниле већину и било их је 52,45%, односно 24.141 што је за 2,917 више 
у односу на 2017. годину. Младића је било 47,55%, односно 21.889 што је за 4.318 
више у односу на предходну годину. Овај податак је веома значајан с обзиром да је 
у овој години одобрено и реализовано мање пројеката у односу на 2017. годину. 
Један од разлога овог повећања може бити чињеница да су грантови који су 
опредељени удружењимо у просеку виши у односу на прошлу годину што имплицира 
квалитетнију реализацију пројектних активности и мање трошење ресурса 
удружења. Поред тога, са реализацијом ЛАП је започето раније у односу на 
предходну годину те су удружења имала дужи период за адекватну припрему и 
реализацију активности. 
 
Просечна старост директних корисника/ца била је 21,6 година. Укљученост младих 
из осетљивих група износио је око 20%. Ова два податка су слична са резултатима 
из предходне године. Процењени број индиректних корисника је 260.884, а укупан 
број директних и индиректних корисника је 306.914. 
 
У реализацији 104 пројеката, осим носилаца пројеката било је укључено још 166 
других удружења и 189 установа и представника бизнис сектора као партнера на 
пројекту. У односу на 2017. годину реализовано је 39 партнерстава више. Улога 
партнерских организација је била шаролика. Неки од партнера су били активно 
укључени у припрему и реализацију пројектних активности заједно са носиоцима 
пројеката, са тачно дефинисаним улогама и задацима. Остала партнерства су 
регистрована у виду присуствовања пројектним активностима или укључивања у 
делове пројектних активности.  
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Реализација Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за 2018. 
годину је била континуирано медијски праћена. Традиционални медији 112 пута су 
известили или имали прилог са активности 59 пројекта што је сличан тренд као и 
прошле године. 
 
Процена мониторинг тима је да релативно мали број удружења имају људске и 
техничке предуслове за континуиран и одржив развој. Остала удружења не могу да 
постигну континуитет у раду и суочавају се са проблемом одрживости. Постоји и 
потреба за подршком у планирању и вођењу пројеката, нарочито у удружењима која 
имају нове и младе активисте без искуства. Према њиховим изјавама, 
представницима удружења су јасна правила финансијског пословања (систем 
праћења трошкова, формати за књижење и извештавање, процедуре набавке, 
чување документације).  
 
Током мониторинг посета установљено је да су се пројектне активности одвијале по 
утврђеном плану. Она удружења која су имала потребу за изменом плана 
реализације пројектних активности су предходно била у обавези да добију одобрење 
од КЗМ. Резултати пројектних активности су у великој већини случајева били у 
складу са постављеним индикаторима. Одступања су уочена у случајевима 
непотпуног остваривања појединих резултата. За израду периодичних и финалних 
извештаја су били задужени пројектни координатори. Удружења су током године 
континуирано спроводила интерни мониторинг, а на крају године спровођена је 
интерна евалуација пројеката.  
  
Пројектне активности су биле разноврсне, прилагођене младима и њиховим 
потребама, креативне и усклађене са циљевима Локалног акционог плана политике 
за младе. Најчешће активности, као и прошле године, биле су радионице, семинари, 
трибине, предавања, курсеви, тренинзи и обуке на различите теме. 
 
За потребе промотивних, образовних и других активности у пројектима, штампано 
је и подељено: 125.500 флајера (лифлета), 5.500 брошура, 9.097 постера, 3.526 
мајица, 5.855 примерака водича (програм, упутство, приручник...), 1.155 беџева, 410 
обележивача страница, 6.000 примерака стрипа, 700 фасцикли, 890 блокова и 
свесака, 728 комплета радионичарског материјала, 2.515 оловака, 660 каталога, 190 
диплома и захвалница, 275 позивница, 325 шоља, 24 банера, 5 инфо пулта, 6 
билборда, 8 паноа, 550 визитки, 510 акредитација, 1200 анкета/упитника, 2 цераде, 
2 заставе,  1000 билтена, 7 билборда, 30 3Д стикера, 730 торби од еколошког 
материјала, 160 качкета, 200 едукативних игара, 250 оковратника, 60 прслука и 
извиђачких марама, 200 купона, 70 флеш меморија, 2 филма. Промотивни материјал 
је у односу на прошлу годину био разноврснији.  
 
Током 2018. млади су били укључени и у реализацију пројектних активности. Укупно 
је радило 1.096 младих. Овде је регистровано мање младих у односу на 2017. годину 
за 471 младу особу. Током 2018. на пројектима је радило  57,21% девојака (627) и 
42,79% младића (469), просечне старости 23,7 године. У свим областима 
реализације Локалног акционог плана, млади су били директно ангажовани на 
пројектним активностима. 
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Неки од стратешких циљева ЛАП-а нису били обухваћени током 2018. године.  
 
У неколико случајева регистроване су измене у ангажованим стручњацима у односу 
на предлоге пројеката. Ове измене су договорене и одобрене од стране КЗМ. Велики 
број удружења је реализовао своје активности захваљујући значајној волонтерској 
подршци.  
 
Значајан ресурс у односу на 2017. годину је ОК клуб где су већина удружења 
реализовала своје активности. Овај ресурс је посебно значајан за удружења која 
немају адекватан простор и која су за потреба реализације одређених пројектних 
активности до сада морала да изнајмљују простор. Веома је важно да Канцеларија 
за младе настави са бесплатним уступањем овог простора удружењима младих и 
удружењима за младе. Поред тога, представници удружења су исказали потребу за 
отварањем оваквих клубова на неколико стратешких локација у граду. Тиме ће 
квалитет пружене услуге младима бити већи.  
 
У односу на средства која су носиоцима пројеката била на располагању, постигнути 
резултати су надмашили очекивања. Носиоци пројеката су у пројекте уложили 
волонтерски рад, ентузијазам и креативност, што је свакако допринело успеху 
реализације Локланог акционог плана политике за младе  Града Новог Сада у 2018. 
години.  
 
На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти који су реализовали 
Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада у 2018. години добили 
су укупну оцену 4.57. Ефикасност је оцењена са 4.49, ефективност је оцењена са 
4.51, утицај са 4.50, релевантност са 4.82, одрживост је оцењена са 4.53.  
 
До тренутка писања завршног извештаја о мониторингу и евалуацији 1 удружење 
није доставило извештај тако да резултати овог удружења нису обухваћени 
приликом израчунавања статистичких података и приликом оцењивања успешности 
реализације Локалног акционог плана за младе Града Новог Сада за 2018. годину. 
 
Представници удружења су констатовали да је у току спровођења пројекта дошло 
до унапређења њихових знања и вештина што је додата вредност у односу на 
постигнуте резултате пројеката.   
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6. ПРЕПОРУКЕ 
 

 Обезбедити да циклус одабира пројеката, као и додела средстава буду 
завршени у прва три месеца текуће године. Тиме ће се ЛАП политике за 
младе Града Новог Сада имплементирати дужи временски период у 
континуитету, што имплицира бољи квалитет имплементације пројеката и 
континуирану реализацију ЛАП-а. 

 Подржати пројекте који су иновативни и пружају младима нова знања и 
вештине. 

 Определити више средстава за реализацију ЛАП-а. 
 Ставити фокус на квалитет, а не квантитет пројеката који реализују Локални 

акциони план политике за младе Града Новог Сада. 

 Континуирано подржавати пројекте који имају потенцијал одрживости што је 
веома важно и за остваривање мера и циљева ЛАП-а. 

 Обезбедити боље информисање и упознавање удружења за младе и 
удружења младих са циљевима предвиђеним ЛАП-ом. 

 Обезбедити континуирани развој капацитета омладинских удружења и 
удружења за младе у областима организационог развоја, рада са локалном 
заједницом, омладинским радом и пројектним циклусом.  

 Развијати капацитете омладинских удружења и удружења за младе за 
сарадњу са медијима и подизање видљивости активности које спроводе, са 
посебним акцентом на друштвене мреже.  

 Омогућити финансирање вишегодишњих програма и пројеката 
организационог развоја, ради успостављања одрживости и континуитета у 
раду удружења за младе и удружења младих.  

 Подржати развој ресурсних организација за сваку од области које би се 
бавиле умрежавањем и развојем организација које остварују своје циљеве у 
тој области и радиле на стварању синергијског ефекта реализованих 
пројеката и програма. 

 Подржати унапређење сарадње међу удружења за младе и удружења младих 
у Новом Саду, али и њихово боље повезивање са организацијама у Србији, 
Балкану и Европи.  

 Подржати улагања у материјално техничке услове рада удружења за младе 
и удружења младих подршком њиховог опремања и/или обезбеђивања 
простора и опреме коју удружења могу да користе без надокнаде.  

 Посебну пажњу посветити подршци пројектима који се баве младима из 
маргинализованих група.  

 Радити на развоју капацитета младих за укључивање у процес доношења 
одлука.  

 Унапредити праксу укључивања младих у доношење одлука и консултовање 
са младима по питању одлука које се на њих односе. 

 Подржати међусекторску сарадњу. 
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7. ПРИЛОЗИ 
 
Прилог 1. 
 

 
 

Центар за развој и друштвену интеграцију – ЦРДИ и Градска управа за спорт и 
омладину Града Новог Сада 

 
НАЈАВА АКТИВНОСТИ   

 
 у оквиру одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује 
имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се 

остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  2018. годину.  

 

Назив Удружења 
носиоца пројекта које 
организује активност: 

 
 

Назив пројекта: 
 
 

 

Кратак опис 
активности: 
 

 

Датум и тачно време 
реализације 
активности: 

 

Место реализације 
активности (навести 
тачну адресу): 

 

Позвани медији: 
 
 

 

Одговорно лице за 
реализацију 
активности: 

 

Мејл адреса и бр. 
мобилног телефона 
одговорног лица: 

 

 
Хвала! 
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Прилог 2. 
 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ КОНКУРСОМ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У НОВОМ САДУ 

У 2018. Г. 
Центар за развој и друштвену интеграцију и 

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада 
 

ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

Име носиоца 
пројекта: 

 

Назив 
пројекта: 

 

Датум:  Место:  

Координатор:  

Присутни:  

Посета активности:              Посета удружењу:  

 
Оцена пројекта 

Ефикасност: Оцена реализације пројектних активности и непосредних резултата, 
оправданости трошкова и испуњења постављених рокова, документовања урађеног и сл. 

Да ли су све 
активности 
реализоване у 
предвиђеном 
обиму и 
времену? 

 

Да ли су 
активности 
пројекта 
адекватно 
документоване? 

 

Како је 
обезбеђена 
видљивост 
пројекта и КЗМ? 

 

Да ли су 
средства за 
пројекат 
утрошена на 
оправдан начин? 
Да ли су 
трошкови 
адекватно 
документовани? 
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Оцена 
ефикасности 

 

Од 1 (врло ниска) да 5 (врло висока) 

Ефективност: У којој мери је остварен циљ пројекта (одржива добробит за кориснике)? На 
који начин је остварен директан утицај на кориснике пројекта? 

Колико су млади 
заинтересовани 
за учешће у 
активностима 
(присуство 
младих из 
осетљивих 
група)? 

 

Утисци 
корисника о 
пројекту. 

 

Да ли је 
постигнут циљ 
пројекта, и на 
основу којих 
индикатора? 
 

 

Оцена 
ефективности 

Од 1 (врло ниска) да 5 (врло висока) 

Утицај: Дугорочна добробит за кориснике, допринос остварењу дугорочног циља 

По завршетку 
активности на 
који начин ће 
пеојекат 
допринети 
побољшању 
положаја 
младих? 

 

Оцена утицаја Од 1 (врло низак) да 5 (врло висок) 

Релевантност: Значај пројекта за решавање изнесеног проблема и постизање постављених 
циљева 

Колико је 
пројекат 
релевантан за 
решавање 
проблема којим 
се бави? 

 

Оцена 
релевантности 

Од 1 (врло ниска) да 5 (врло висока) 
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Одрживост: активности и ефекти пројекта који ће се наставити и након завршетка пројекта 

У чему се 
огледа 
одрживост овог 
пројекта? 

 

Оцена 
одрживости 

Од 1 (врло ниска) да 5 (врло висока) 

 
Опис посете (број младих, ток активности, медији...) 
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Прилог 3. 

 
Центар за развој и друштвену интеграцију – ЦРДИ и Градска управа за спорт и 

омладину Града Новог Сада 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
свих одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује 
имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се 

остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015. - 2018. године, за  2018. годину 

 

Име носиоца 
пројекта:  

Седиште:  
 

Назив 
пројекта: 

 

Област 
акционог 
плана: 

 
Стратешки циљ, 
мера и број 
мере из ЛАП-a: 

 

Извештај 
написао/ла 
(име и 
презиме): 

  

Телефон и 
имејл: 

 

Време 
реализације 
пројекта: 

Од:                До:  Тражени буџет:  

Одобрени 
буџет: 

 

 

Места у 
којима су 
реализоване 
активности 
пројекта: 
(уколико је 
потребно 
додајте нове 
редове) 

Место Општина 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Кратак опис 
реализованог 
пројекта (до 100 
речи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Активност: Укупан број директних корисника Пројекта 

Врста активности (нпр: 
радионица, уличне акције, 
едукативни камп, 
представе, едукације...) 

Планирани 
број 

корисника по 
активности (у 

складу са 
одобреним 
буџетом): 

Постигнути 
број: 

Мушкарци 

Постигнути 
број: 
Жене 

Постигнути 
број: 

Укупно 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5. 
    

 
 

6. 
    

 
 

УКУПНО 
   

 
 

 

Просечна старост (године) свих директних корисника/ца 
пројекта: 
 

 

Проценат младих из угрожених популација (млади са 
сметњама у развоју, Роми, избеглице, расељена лица, социјално 
угрожени, мигранти и др.) међу корисницима: 

 

Процењени број ИНДИРЕКТНИХ кориника пројекта (млади 
који су имали добит од пројекта али нису учествовали у 
активностима):  
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Број младих који су радили на реализацији  пројекта: 
 

М Ж Укупно 

   

Просечна старост (године) младих који су радили на 
реализацији пројекта: 
 

 

Проценат младих из угрожених популација (млади са 
сметњама у развоју, Роми, избеглице, расељена лица, 
социјално угрожени, мигранти и др.) међу младима који 
су радили на реализацији пројекта: 

 
 

 

Штампани и други материјали направљени у току пројекта (по потреби додајте нове 
редове): 

Врста (нпр: флајери, плакати, мајце, капе, оловке, брошуре...):  Количина: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

1. Да ли је пројекат 
представљен на сајту 
ваше организације? 

ДА   НЕ Линк:  

2. Да ли је пројекат 
представљен на 
друштвеним мрежама? 

ДА   НЕ Линк:  

3. Да ли је пројекат 
представљен на 
интернету на још неки 
начин и који? 

ДА   НЕ Линк:  

4. Да ли је пројекат 
представљен у 
штампаним или 
електронским медијима, 
ТВ-у...  

ДА   НЕ Назив медија, датум објављивања и линк: 

 

Партнерство на пројекту: 

Имена партнерских удружења (цивилни 
сектор) са којима сте директно 
сарађивали на пројекту: 

- 
- 
- 

Наведите партнерске установе (јавни 
сектор) са којима сте директно 
сарађивали на пројекту: 

- 
- 
- 
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Реализована средства добијена од Градске управе за спорт и омладину Града 
Новог Сада: 

Износ 
одобреног 

буџета: 

А)  

Удео плата 
и хонорара 

(%) 

Б) 

Удео 
трошкова 

активности 

(%) 

Ц) 

Удео 
трошкова 

канцеларије 

(%) 

Д) 

Удео 
враћених 
средства 

(%) 

УКУПНО 

(збир А, Б, 
Ц и Д мора 

бити 100%) 

 

 
     100% 

 

Проблеми у 
реализацији 
активности: 
 

 
 
 

Како сте 
решили 
проблем? 

 

Највећи 
успех 
пројекта, по 
вашем 
мишљењу: 

 

Изјаве неког 
од учесника: 

 

Ваше 
препоруке  
за будуће 
активности 
за 
остваривање 
циљева и 
мера 
дефинисаних 
Локалним 
акционим 
планом 
политике за 
младе Града 
Новог Сада:  

 

 
 

Хвала!  
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Прилог 4.  
 
Приказ одобрених пројеката по областима 
 
1. Образовање младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
Удружење "КРЕАТИВНИ М 

КУТАК" Нови Сад 
Музика има моћ 200.000,00 

2. 
Омладинска организација 
"Spirit of youth - Novi Sad" 

EUROGAMES 200.000,00 

3. 
Студентска асоцијација 
Филозофског факултета 

Превентивни талас 180.000,00 

4. 
Кулинарски институт 

"Know-how" 
Угоститељ-менти 110.000,00 

5. 
Спортско удружење Спорт 

Мастер 
Пливам, а ти? 110.000,00 

6. ЕДИСАЦ НЕОПЛАНТА Нови Сад - зелени град 100.000,00 

Укупно: 900.000,00 

 
2. Запошљавање младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
Центар за омладински и 
друштвени развој "RES 

POLIS" 
Дизајнирај свој посао 280.000,00 

2. 
Унија студентских 

организација Универзитета 
у Новом Саду 

Омладински креативни центар: 
"Млади - покретач друштва" 

280.000,00 

3. Удружење Ремикс (Ре)Стартуј успешно 240.000,00 

4. 

 
Савез Студената 

Универзитета у Новом 
Саду  

 

Мрежа младих предузетника и 
предузетница Новог Сада 

200.000,00 

5. 
Новосадски едукативни 

центар 
Интернет база младих 

предузетника и успешних ментора 
200.000,00 

6. Послови за младе Курсеви за младе 160.000,00 

7. 
Едукативни грађански 

центар 
Самозапосли се 2018 180.000,00 

8. Развојна иницијатива Пронађи посао 140.000,00 
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9. 
Омладински центар Нови 

Сад 
Искористи шансу - постани 

предузетник 
110.000,00 

10. 
Удружење Локална 

заједница 
Програмирање као шанса за 

самозапослење 
130.000,00 

11. 
Центар за друштвени 

развој - Complexus 
Академија пословних вештина 90.000,00 

12. 
Удружење "Центар за 

развој" 
Знање у руци и посао у струци 100.000,00 

Укупно: 2.110.000,00 

 
3. Здравље младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. Удружење "Превент" 
Брига о репродуктивном здрављу 

најугроженијих жена 
330.000,00 

2. Удружење "Црвена линија" 
NS CheckPoint - центар за 

тестирање на ХИВ, Хепатитис Б и 
Ц, Сифилис 

260.000,00 

3. 
Друштво за борбу против 
шећерне болести града 

Новог Сада 

Превентивно-едукативне кампање 
са интерактивним радионицама о 

здрављу младих, са посебним 
освртом о дијабетесу у 19 основних 
школа у Новом Саду под слоганом 
"Физичком активношћу и здравом 

исхраном победимо дијабетес" 

 
190.000,00 

4. 
Иницијатива за промоцију 

и унапређење здравља 
Календар здравља младих 200.000,00 

5. Центар за омладински рад 
Лажна слобода - Како је млади 

виде 
160.000,00 

6. 
Удружење грађана "СОС 

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР" 
Школа партнерских односа 150.000,00 

7. АКТИВ НС Активни са стилом 140.000,00 

8. 
ВЕСЛАЧКИ КЛУБ 
"ДАНУБИУС 1885" 

Здрава храна, ментална и права 2! 140.000,00 

9. 
Центар за подршку 

осетљивим групама - ВИТА 
Позовите и дођите да решимо 

проблем 
130.000,00 

10. 
Удружење грађана 

"Салида" 
Здраво живљење 130.000,00 

11. 

Фитнес клуб за ритмичку и 
спортску гимнастику, 

аеробик и плес FUN FIT KID 
"FANTASY" 

Здравствени бонтон 100.000,00 
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12. 
ТЕНИСКИ КЛУБ 

"INTERNACIONAL" 
Нема здравља без менталног 

здравља! 
100.000,00 

13. ГрееНС Блок тренира! 100.000,00 

14. 
Удружење грађана 

"Респект НС" 
Здраво-Браво 100.000,00 

15. 
УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА 

ФАБРИКА ЗНАЊА 

Превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци кроз 

едукацију 
100.000,00 

Укупно: 2.330.000,00 

 
4. Култура и слободно време младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА 

МУЗИКЕ "ДРУЖИЦИРАЊЕ" 
Музика као подршка и уточиште 260.000,00 

2. ИНК фест 
10. ПДП Конференција креативних 

медија 
240.000,00 

3. До Ре Ми Менаџерски тим До Ре Ми 240.000,00 

4. 
Удружење "Тесла глобал 

форум" Нови Сад 
ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 2018 140.000,00 

5. 
Удружење "ОМЛАДИНСКИ 

ЦЕНТАР ЦК13" 
Пакет аранжман 140.000,00 

6. 
Удружење грађана 

"Пхралипе Нови Сад" 
Рекреативно спортски сусрети 

младих Ромкиња и Рома 
160.000,00 

7. Удружење жена "МОКОШ" КУЛТОКВИР 220.000,00 

8. 

Академско културно - 
уметничко друштво 

Универзитета у Новом Саду 
"Соња Маринковић" 

ДАНИ КУЛТУРЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ 
У НОВОМ САДУ - КУЛТУС 08 

220.000,00 

9. Удружење "Грув"  Боје и бубњеви 190.000,00 

10. "ШМИРАНТИ" 
Омладински театар - радионица и 

представа за младе 
190.000,00 

11. Поента 
Новосадски фестивал књиге - 

НОФЕК 
190.000,00 

12. Ново културно насеље Арт Кварт - Старт! 2018 190.000,00 

13. 
 

Удружење " Велико Коло"  
 

Зов равнице 8 - фестивал музике и 
игре 

150.000,00 
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14. 

 
У свету постоји једно 

царство у њему царује 
другарство 

 

"У свету постоји једно царство у 
њему царује другарство" пети 

позоришни фестивал остварења 
драмских радионица за младе 

Новог Сада 

120.000,00 

15. Асоцијација Културанова Ко-менаџмент ТактФеста 2018 120.000,00 

16. Културни центар ЛАБ 
И ја сам КЦ ЛАБ - волонтерски 

програм КЦ ЛАБа 
100.000,00 

17. Одрасти здраво WATER FEST 2018 120.000,00 

18. Фришка гора AvalancheRisk CityJam 120.000,00 

19. Зрно словесности Млади и културни активизам! 100.000,00 

20. 
Студентска асоцијација 

Универзитета у Новом Саду 

Промоција шаха на Универзитету у 
Новом Саду кроз организовање 
школе шаха и Универзитетског 

првенства у шаху 

100.000,00 

21. Феријални клуб Нови Сад 
Борба младих за културни 

релативизам кроз едукацију 
100.000,00 

Укупно: 3.410.000,00 

 
5. Волонтеризам младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
Удружење грађана 

"Кошница" 

Волонтерски спортско-еколошки 
камп "КОШНИЦА ПРИЈАТЕЉСТВА" 

14 
260.000,00 

2. 
Европски омладински 

центар Војводине 
Организуј се за Нови Сад! 250.000,00 

3. ХММ... 
ЛОКОМОТИВА - локална 
омладинска иницијатива 

250.000,00 

4. 
Стонотениски клуб НОВИ 

САД 

ВОЛОНТЕРСКИ КЛУБ 
СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА НОВИ 

САД 2018 
230.000,00 

5. Организација за младе 
Медијација као вештина младих 

лидера 
230.000,00 

6. Омладина ЈАЗАС Нови Сад Девојке одлучују 200.000,00 

7. 
Волонтерски центар 

Војводине 
Клијалиште солидарности 200.000,00 

8. Коњички центар ХИПОТЕНС Хоћу да знам како да помогнем 2 140.000,00 

9. 
Национална омладинска 
ватрогасна организација 

Буди добровољни ватрогасац 100.000,00 

Укупно: 1.860.000,00 
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6. Безбедност младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"Youth Fest" 
Омладинко у акцији - пази СПАМ 270.000,00 

2. 
Удружење "Живот као 

инспирација" 
Могу да нећу! 260.000,00 

3. 
Институт за омладинске 

политике 
Млада и безбедна 2 100.000,00 

4. 
"Таргет" Центар за 

превенцију девијантног 
понашања код младих 

Виртуелно, реално 260.000,00 

5. 
Омладинска Организација 

"Red Line"  
Safe Net - Безбедна мрежа 250.000,00 

6. 
Удружење грађана 

"Институт за безбедност у 
саобраћају" 

Безбедно - посебно потребно 3 250.000,00 

7. 
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

НОВИ САД 
Рециклажа - новог мозга амбалажа 240.000,00 

8. 
Одред извиђача "ВЕТЕРНИК 

1923" Ветерник 
Камп животних вештина 229.000,00 

9. 
Центар за развој 

демократског друштва 
"Europolis" 

Млади и реформа сектора 
безбедности - ка већем нивоу 

знања и вештина младих у 
области безбедности 

230.000,00 

10. 
Омладинска Организација 

Iuventa 
Насиље није решење. Није ОК! 220.000,00 

11. 
Удружење грађана 
"СТУБОВИ ЗНАЊА"  

Одбрани се сам! 170.000,00 

12. 
Центар за промоцију 

безбедности саобраћаја 
Семафоризација 8 130.000,00 

13. Удружење "АСИСТЕНТ" Online Predatori 100.000,00 

14. СРЦЕМ ЗА СВЕ Трговина људима 100.000,00 

Укупно: 2.809.000,00 

 
7. Информисања младих 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ  

1. 
АУТО СПОРТСКИ КЛУБ 

"PETRO MAX" 
Šangaj Rules 290.000,00 
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2. 

 
"Центар за истраживање, 

развој и примену 
практичних знања и 

вештине ЦЕИР Нови Сад 

Кликом до информација 290.000,00 

3. 
Унија Студентских Гласила 

Србије 
Информациона и медијска 

писменост младих 
290.000,00 

4. 

САВЕЗ СТУДЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА НОВИ САД - 

САВЕЗ СТУДЕНАТА 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

НОВИ САД 

Водич за матуранте 2018 260.000,00 

5. ЕДИТ центар 
Јачање мреже "Новосадске инфо 

тачке за младе" 
160.000,00 

6. Млади за Ковиљ 
Медијска кампања "Млади и 

вредности" 
150.000,00 

Укупно: 1.440.000,00 

 
8. Млади у заштити животне средине 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 

СТУДЕНТСКА УНИЈА 
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ 

НАУКА НОВИ САД - 
СУФТННС 

Међународна научна конференција 
студената грађевинарства 

"CoNStruction 18" 
330.000,00 

2. Покрет горана Новог Сада Стопама првих ботаничара 260.000,00 

3. 
Инжењери заштите 
животне средине 

Млади у заштити животне средине 230.000,00 

4. 
Хуманитарно еколошка 
организација "Чепом до 

осмеха"  
Заједно смо јачи - умрежимо се! 230.000,00 

5. 

Научно-Истраживачко 
Друштво Студената 

Биологије и Екологије 
"Јосиф Панчић" 

Часопис посвећен заштити природе 
"ТЕРЕНАЦ" - број 13 

220.000,00 

6. 
 

Друштво 
"РАСПУСТИЛИШТЕ"  

УРБАНИ ПОВРТАРИ 220.000,00 

7. 
Еколошко удружење 

"ЗЕЛЕНИ САД" 
Eco talk 220.000,00 

8. 
Асоцијација студената 

струковних студија 
Војводине 

Заштити природу - одлажи отпад 220.000,00 
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9. Зелена долина Отворени ЕКО-универзитет 2018. 150.000,00 

10. 
Удружење грађана "НОВИ 

САД" 
БУЂЕЊЕ ОМЛАДИНЕ 146.000,00 

Укупно: 2.226.000,00 

 
9. Социјална политика према младима 

 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ  

1. 
Удружење за подршку 

особама са Даун синдромом 
Нови Сад 

Оснаживање кроз креативно 
изражавање 

280.000,00 

2. 
Удружење СНАГА 

ПОРОДИЦЕ 

Нова шанса за мене 1 - промоција 
социјалних и других услуга за 

младе 
275.000,00 

3. 
Друштво за подршку 

особама са аутизмом Града 
Новог Сада  

Аутизам - наша и Ваша прича 275.000,00 

4. 
Удружење грађана "ЗЕМЉА 

ЖИВИХ" 
СВЕТЛО У ТАМИ 4 270.000,00 

5. 
Академско културно-

уметнички клуб "Упитник за 
младе" 

Млади питају 100.000,00 

6. 
Удружење младих за 
друштвени активизам 

Групе подршке за кориснике/це 
психотерапије 

170.000,00 

7. БалканИДЕА Нови Сад  Заједно за различитост 200.000,00 

8. 
Удружење "Хенди 

Ветерник" 
КУРС ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА 2 180.000,00 

9. 
Креативно афирмативна 
организација "Парнас"  

Ухвати филм - пусти предрасуде 150.000,00 

10. 
Центар за раст и развој 
људског потенцијала 

"Убунту" 
Подршка самохраним родитељима 115.000,00 

11. 
ЕДУКАТИВНО-

ИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУТ 
Обука за личне пратиоце младих у 

школама 
100.000,00 

Укупно: 2.115.000,00 
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Мониторинг и евалуација 
 

Р.Б. Назив удружења Назив пројекта 
Одобрени 

износ 

1. 
Центар за развој и 
друштвену интеграцију 

Мониторинг и евалуација програма 
и пројеката којима се остварују 
циљеви и спроводе мере 
дефинисане ЛАП-ом политике за 
младе Града Новог Сада 

650,000.00 

Укупно: 650,000.00 

 
Износи по областима 
 

Образовање младих 900.000,00 

Запошљавање млаих 2.110.000,00 

Здравље младих 2.330.000,00 

Култура и слободно време младих 3.410.000,00 

Волонтерски рад и активизам младих 1.860.000,00 

Безбедност младих 2.809.000,00 

Информисање младих 1.440.000,00 

Млади у заштити животне средине и одрживи развој 2.226.000,00 

Социјална политика према младима 2.115.000,00 

Мониторинг и евалуација 650,000.00 

Удружења која су одустала од подршке 150,000.00 

Укупно: 20.000.000,00 
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