




















РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ
ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2

- РЕЛОАД 2 -

НОВИ САД, 

16. МАРТ 2022.



РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ 2 - РЕЛОАД 2

• Бабушница, Крушевац, Нови Сад, Суботица, Топола, Владичин
Хан и Врњачка Бања изабрани су у оквиру јавног позива за
јединице локалне самоуправе за учешће у другој фази
Регионалног програма локалне демократије на Западном
Балкану РеЛОаД2, који финансира Европска унија, а спроводи
Програм Уједињених нација за развој.

• Одабране општине и градови, уз финансијску и стручно-
саветодавну помоћ пројектног тима, јачају партнерство између
локалних власти и цивилног друштва, на добробит грађана и
локалних заједница.



ГРАД НОВИ САД

• Градска управа за
спорт и омладину
Града Новог Сада
носилац је пројекта
РеЛОад2 у Граду
Новом Саду. 



РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА
ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 - РЕЛОАД 2

• Пројекат подржава унапређење транспарентног финансирања
пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета јединица
локалне самоуправе, чиме се осигурава веће учешће грађана у
процесима доношења одлука и унапређује пружање јавних услуга



РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА
ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 - РЕЛОАД 2

• Удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима са
територије Града Новог Сада биће по наведеном основу на располагању
износ од 150.000,00 УСД бесповратних финансијских средстава и то
75.000,00 УСД у 2022. години и 75.000,00 УСД у 2023. години.

• Градска управа за спорт и омладину суфинансираће пројекте удружења
младих, удружења за младе и њихових савеза, који буду одобрени у
оквиру заједничког јавног позива у износу од 20% укупно пласираних
средстава.



КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА
МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА

• Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада позвала је
представнике удружења младих, удружења за младе и њихових савеза
да кроз партиципативно доношење одлука учествују у консултацијама
поводом дефинисања области, циљева и мера заснованих на
Локалном акционом плану политике за младе Града Новог Сада за
период 2019 – 2022. године, а који ће бити тема јавних позива у
оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на
Западном Балкану 2 - РеЛОаД2“.



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ

• Локални акциони план за младе је стратешки градски документ који
дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају
на специфичне потребе младих одређене средине.

• ЛАП-ом се обезбеђује допринос спровођењу циљева и приоритета
Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као и других
секторских стратегија које утичу на живот младе особе, те
међународних докумената из области омладинске политике.



АНАЛИЗА СПРОВЕДЕНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. ГОДИНЕ
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БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МЕРА У ОБЛАСТИМА ЛАП-
А ЗА ПЕРИОД 2019-2021.

• Укрштањем добијених статистичких података сагледава се да су најпродуктивније области
ЛАП-а у смислу реализованих циљева и мера: 
• Култура и слободно време младих (141; 24%), 

• Здравље младих (106; 18%), 

• Запошљавање младих (79; 13%) 

• Млади у заштити животне средине (59; 10%), 

• Најмање мера реализовано у областима: 
• Волонтирање и активизам младих (27; 4%) 

• Безбедност младих (44; 7%),

• Образовање младих (50, 8%), 

• Информисање младих (47, 8%), 

• Социјална политика према младима (45, 8%). 
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Образовање младих

Запошљавање младих

Здравље младих

Култура и слободно време младих

Волонтирање и активизам младих

Безбедност младих

Информисање младих

Млади у заштити животне средине и одрживом
развоју

Социјална политика према младима



ПОСТАВЉЕНИ СТРАТЕШКИ
ЦИЉЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЛАП-А
КОЈИ СЕ НИСУ РЕАЛИЗОВАЛИ



Здравље младих: 

• 3.1. У сарадњи са здравственим институцијама подстицати програме
унапређења и заштите менталног здравља кроз директну подршку
младима

Волонтирање и активизам младих:

• 5.2. Омогућити континуирану системску подршку организацијама и
институцијама да креирају и реализују квалитетне волонтерске програме
који прате принципе волонтерског управљања

Безбедност младих:

• 6.4. Подстицати отварање саветовалишта за помоћ жртвама насиља

• 6.5. Израда локалног стратешког документа за безбедност младих.  



МЕРЕ ИЗ ОБЛАСТИ
СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ЛАП-А
КОЈЕ СЕ НИСУ РЕАЛИЗОВАЛЕ



ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ (1)

• 1.3.3. Подстицај иновативним програмима који се баве процесом
учења



ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ (1)

• 2.2.1. Развијати услуге за каријерно информисање и саветовање
младих у институцијама и ван институција (нпр. Каријерни инфо-кутак
за младе)



ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ (5)

• 3.1.1. Подржати и развијати сервисе за психолошку подршку младима - СОС телефоне и
саветовалишта и волонтерске програме,

• 3.1.2. Пружати стручну подршку у области менталног здравља на местима где се млади
окупљају од стране стручњака из области менталног здравља,

• 3.1.3. Развијати програме заштите менталног здравља младих усмерене на развој
животних вештина – вештине решавања проблема и конфликата, управљање стресом и
временом,

• 3.5.1. Учинити доступним здравствене установе за младе особеса инвалидитетом,

• 3.5.4. Организовати програме за едукацију здравствених радника о проблемима младих
ЛГБТ,



КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ (1)

• 4.3.3. Укључити ученичке парламенте и представнике парламената у
реализацију пројеката и подстицати програме квалитетног провођења
слободног времена кроз ученичке парламенте,



ВОЛОНТИРАЊЕ И АКТИВИЗАМ МЛАДИХ (6)

• 5.1.3. Подржати развој јединствене базе волонтера и организатора волонтирања, која
доприноси видљивости волонтерских активности ка младима и на локалу,

• 5.1.4. Подржати заједничке пројекте и програме образовних институција и удружења
младих и за младе усмерених унапређењу квалитета живота локалних заједница,

• 5.1.6. Подржати креирање едукативно информативних програма за младе о укључивању
у процесе доношења и спровођења одлука које доприносе унапређењу квалитета живота
локалних заједница кроз доступне механизме,

• 5.2.1. Подржати програме подршке успостављању и унапређењу волонтерског
менаџмента у удружењима и инстутуцијама за младе,

• 5.3.1. Подржати програме и пројекте који мотивишу и оснажују осетљиве групе младих,

• 5.2.2. Подржати активности усмерене на пружање подршке (менторство и супервизија)
организацијама и удружењима у спровођењу принципа управљања волонтерима,



БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ (7)

• 6.2.2. Створити предуслове за правилно медијско извештавање младих о безбедносним питањима и
проблемима,

• 6.3.2. Опремање удружења за младе и удружења младих за практичну едукацију у области
безбедности,

• 6.3.3. Развој едукаторских капацитета у удружењима младих и удружењима за младе, као и
вршњачких едукатора при образовним установама,

• 6.4.1. Оснивање саветовалиште за жртве свих облика насиља,

• 6.4.2. Оспособљавање запослених за рад са младима који долазе из осетљивих група младих, 
нарочито педагошко – психолошких служби у школама и наставним особљем,

• 6.4.3. Подстицај међусекторском повезивању у раду са жртвама насиља,

• 6.5.1. Спровести истраживање и писање документа о узроцима, присутности, појавним облицима и
последицама безбедносно ризичних догађања и понашања као и мерама за побољшање стања,



ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ (4)

• 7.1.2. Информисати и обучити омладинске инфо раднике о коришћењу програма
мобилности и информисања младих кроз неформално и информално образовање,

• 7.1.5. Развијати капацитете актера омладинске политике за информисање младих,

• 7.1.4. Промовисати стандарде квалитета омладинског информативног рада у складу
са Европском повељом о информисању младих,

• 7.1.3. Обезбедити подршку за континуирани развој омладинског инфоцентра кроз
систематизацију рада, ангажовање омладинских инфо радника и обезбеђење
простора за рад прилагођен младима и њиховим потребама,



МЛАДИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВОМ
РАЗВОЈУ (5)

• 8.2.4. Подржати креирање и одржавање телевизијског информативног простора за младе о
проблемима у области животне средине, промовишући начине њиховог решавања и активизам младих,

• 8.3.1. Подржати програме информисања младих о процесима доношења одлука у сарадњи са
надлежним институцијама, 

• 8.3.4. Подржати програме који имају за циљ оснаживање младих за активно учешће и допринос у
решавању проблема у области климатских промена, управљања отпадом и заштити вода, 

• 8.4.1. Подржати програме подстицања и подршке младих у овој области уз промоцију и награђивања
најбољих идеја и примера добре праксе у овим областима, 

• 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



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА (4)

• 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,

• 9.5.2. Подршка пројектима промоције упознавања концепта социјалног предузетништва у
циљу оснаживања и укључивања младих из угрожених категорија у друштвене токове,

• 9.6.1. Подржати пројекте који су усмерени на истраживање положаја младих из
осетљивих група ради стварања квалитетне базе за развој јавних политика и деловања у
локалној заједници,

• 9.6.3. Подржати програме који имају за циљ информисање о постојању радикализма и
екстремизма и едуковање младих ради сузбијања појаве истих.



ХВАЛА! 












