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Одељак 1
1.1

УВОД

Уводна реч председника општине

У циљу да систематски и одговорно приступи
унапређењу положаја младих и створи услове за
њихов бољи, здравији и срећнији живот, општина
Мали Зворник усваја још један у низу развојних
докумената, Локални акциони план за младе 2014. –
2019. године. До сада општина Мали Зворник није
имала овакав документ који ће, уверен сам, бити од
великог значаја за младе, али и општину у целини.
Млади у нашој заједници представљају огромни
ресурс развоја и будућности, нарочито у времену
брзих економских и друштвених промена и залажемо
се за политику наклоњену младима, која ће да користи
породици, заједници и друштву.
Овај акциони план је најзначајнији за нашу
заједницу, не само зато што је намењен младим
генерацијама, већ зато што су млади учествовали у његовом креирању, а
нарочито зато што ће они у партнерству са локалним институцијама и социјално
одговорним предузетништвом, у највећој мери и сносити одговорност за његову
имплементацију.
Локални акциони план за младе прилика је да се, после анализирања
друштвеног контекста и расположивих ресурса, реално суочимо са
могућностима, снагама, али и са слабостима и понудимо мере које ће бригу о
младима учинити трајном обавезом свих релевантних друштвених партнера уз
чврсто и одговорно руководство локалне самоуправе.
Посебно наглашавам да се активности на побољшању положаја младих
не завршавају усвајањем овог плана, већ да заправо тек почињу. Надам се да ће
све институције, друштвени и приватни сектор као и појединци радити заједно на
реализацији циљева овог акционог плана.

Председник
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
проф. Миодраг Лазић
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1.2 Канцеларија за младе

Одлука о отварању Канцеларије за младе (КЗМ) у Малом Зворнику донета је на
седници Општинског већа 09. новембра 2012. године на предлог Министарства
омладине и спорта. Предвиђено је да канцеларија буде део Општинске управе. На
конкурсу Министарства омладине и спорта у априлу 2013. године добијена су средства
за реализацију пројекта којим је Општина опремила канцеларију и покренула активности
у Канцеларији за младе. Канцеларија је званично отворена 27. јуна 2013. године.
Основни мотив да се оснује КЗМ у Малом Зворнику јесте потреба да се унапреди
и побољша системска брига о младима општине Мали Зворник уз поштовање
различитих потреба, жеља и могућности сваког младог човека.
Канцеларија за младе је локални сервис на услузи младим људима који желе да
презентују своје креативне идеје, потраже савет, помоћ и информације које су им
потребне. Канцеларија је замишљена као једно тело које ће обухватити и заступати све
интересе младих, она је спона између локалне самоуправе и младих људи.
Циљеви Канцеларије за младе општине Мали Зворник су такође и брига о
приоритетним проблемима младих уз уважавање потреба младих, изграђивање односа
и сарадње са локалним организацијама и иницијативама младих, подржавање изградње
грађанског друштва и партнерства.
Канцеларија за младе у Малом Зворнику почела је са радом 27. јуна 2013.
године и у првим месецима рада била је фокусирана на успостављање контакта са
релевантним факторима за омладинско деловање на локалном и националном нивоу
(ученички парламент, омладинске организације, Општинска управа, Пoлицијска управа
Мали Зворник, Национална служба за запошљавање, Дом здравља Мали Зворник,
Центар за социјални рад, Министарство омладине и спорта...).
Поред умрежавања са кључним актерима на локалном и националном нивоу,
локална КЗМ је била ангажована на припреми и реализацији различитих пројеката који
су имали за циљ унапређење квалитета живота младих у Малом Зворнику. Успешно је
реализован пројекат „Снага је у младима“, који је поред отварања канцеларије
обухватао и концерт локалних бендова, турнир у малом фудбалу и неколико радионица.
Такође, уз подршку ресурс центра „УГ Светионик“ из Лознице у оквиру програма „Млади
су закон“, спроведен је омладински пројекат „Улепшајмо наш град“, који је имао за циљ
уређење градског парка оплемењивањем парка цвећем, фарбањем клупа за одмор,
постављањем и бојењем жардињера. Започет је и пројекат „Активни млади, сигурна
будућност“ у сарадњи са УГ „Клуб солидарност пре свега“ из Лознице и Канцеларијама
за младе из Крупња и Љубовије. Планиран је низ спортских активности, едукативних и
креативних радионица, еколошке акције. Канцеларија је учествовала у акцији „Coca –
cola активна зона“, чиме је помогла у освајању теретане на отвореном за општину Мали
Зворник.
У 2013. години КЗМ Мали Зворник је започела процес израде Локалног акционог
плана за младе, који ће кроз координацију КЗМ-а и у партнерству са локалним
институцијама и организацијама у оквиру Радне групе за израду ЛАП-а дефинисати
стратешке правце развоја омладинске политике општине Мали Зворник у наредих пет
година.
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1.3 Радна група за израду ЛАП-а за младе
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.129/07) и члана 64.Статута Општине Мали Зворник („Службени лист
Општине Мали Зворник“,бр.10/08,13/08,2/09 и 2/12) Општинско веће општине
Мали Зворник на седници одржаној дана 22.07.2013.године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању комисије за израду Локалног акционог плана за младе
општине Мали Зворник
1. Образује се комисија за израду Локалног акционог плана за младе у
саставу:
1. Невена Ђукановић из Радаља, Канцеларија за младе-координатор
комисије
2. Вера Пашћан из Малог Зворника, за област образовања
3. Слободан Ракић из Велике Реке, за област информисања
4. Милена Петровић из Малог Зворника, за област заштите животне
срединe
5. Миладин Максимовић из Велике Реке, за област омладине и спортa
6. Драгана Јовић из Радаља, за област запошљавања
7. Лазарела Велимировић из Малог Зворника, за област социјалне
заштите
8. Јелена Живановић из Радаља, за област здравствене заштите
9. Слађана Марковић из Цулина, за област културе
10. Драгољуб Васић из Малог Зворника, за област безбедности и
правосуђа
2. Задатак Комисије је да изради Нацрт Локалног акционог плана за младе,
спроведе јавну расправу и исти достави Општинском већу општине Мали
Зворник на усвајање.
Локални акциони план за младе обухвата носиоце, активности и рокове за
реализацију у следећим областима значајним за младе (од 15-30 година
старости):
- здравље
- образовање
- запошљавање
- безбедност и информисање
- култура и слободно време
- социјална заштита
- екологија
- спорт и туризам
Основ израде Плана је Национална стратегија за младе и приказ стања
на основу расположивих истраживања и релевантних података за Општину
Мали Зворник.
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1.4 Методологија рада

Општина Мали Зворник је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе
реализовала у оквиру пројекта „Израда Локалних планова за младе“ који су партнерски
спровели Министарство омладине и спорта (МОС) и Немачка организација за
међународну сарадњу - ГИЗ1
Процесом израде ЛАП-а координисала је Радна група за израду ЛАП-а, а у
складу са ГИЗ методологијом2 која је обухватала следеће сегменте:
1.
2.
3.
4.
5.

Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а
Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а
Стратешко и акционо планирање (кроз 4 обуке)
Процес јавне расправе
Усвајање стратешког документа од стране скупштине општине Мали Зворник

Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у
процесу израде ЛАП-а било је формирање Радне групе за израду ЛАП-а и дефинисање
динамике будућих активности како би финални стратешки документ био усвојен на
седници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази договорено је да ЛАП
за младе буде стратешки документ који планира активности за период од 5 година
(2014-2019.) уз детаљан план (акциони план) за 2014. годину. Такође је договорено да
ће у свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене
постигнутих резултата у предходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из
ЛАП-а бити основа за креирање детаљних активности за наредну годину.
Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а је један је од кључних
корака у процесу израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије
– 1. демографски и географски подаци, 2. подаци о активностима и издвајањима за
младе локалне самоуправе, 3. подаци о потребама младих и 4. подаци о активностима
и ресурсима локалних институција и организација које се у неком делокругу свога рада
баве младима. Наведени подаци су прикупљани кроз упитнике који су саставни део
методологије, а процесом дистрибуције и прикупљања упитника координисала је
локална КЗМ уз стручну помоћ Радне групе за израду ЛАП-а за младе.
Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз
реализацију 4 обуке из области стратешког и акционог планирања, издефинисани су
стратешки правци развоја општине у области омладинске политике у наредних 5 година
као и општински приоритети за наредну годину. У дефинисању и креирању конкретних
активности, поред наведених података, кључну улогу је имала и анализа локалних
ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. Финална верзија ЛАП-а је
буџетирана и као таква предата у процес јавне расправе.
Усвајање локалног акционог плана за младе - финални корак у процесу израде
ЛАП-а за младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници
Скупштине општине у текућој години.

1

Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ГИЗ методологија израде ЛАП-а искреирана је 2009. године и препоручена од стране Министарства
омалдине и спорта као модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном
нивоу. Обухвата приручник за израду ЛАП-а, Матрицу за израду ЛАП-а и сет обука из стратешког и акционог
планирања. Према наведеној методологији искреирани су локални планови у 109 градова и општина
Србије.
2
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Одељак 2

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Радна група за израду Локални акциони план за младе општине Мали Зворник у току
свог рада и у креирању мера за побољшање статуса младих, користила је принципе на
којима је заснована Национална стратегија за младе, јер произилазе из вредносног
система чији су основ Устав Републике Србије, Универзална декларација о људским
правима, Конвенција УН о правима детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе
о људским правима и основним слободама и Међународни пакет о грађанским и
политичким правима.
Принципи локалног акционог плана за младе су:
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира
на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну
оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се
равноправне могућности за развој младих засноване на једнаким правима, а у складу са
потребама, властитим изборима и способностима.
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на
информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са
разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се
поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства,
безбедности, личног и друштвеног развоја младих.
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и
одговорност младих у складу са њиховим могућностима.
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног
ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу,
умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса младима у Србији.
Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно спровођење слободног
времена. Афирмише се и стимулише постепено увођење и развијање инклузивног
образовања на свим нивоима.
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се
култура ненасиља и толеранције међу младима.
• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима
и подстиче интергенерацијска сарадња на локалном, националном и међународном
нивоу.
• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и
могућност, како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у
активностима које доприносе изградњи бољег друштва.
• Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим областима
људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа
усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима.
• Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање
и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних
и неформалних облика образовања, као и развијање и успостављање стандарда у
образовању.
• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који
се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и
резултатима истраживања о младима.

7

Одељак 3

ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

3.1
Општина

Мали

Зворник

је

општина

са

добро

организованом

здравственом, социјалном заштитом и образовним системом, разноврсном и
јединственом понудом културних и спортских манифестација. Млади Малог
Зворника су препознати као равноправни грађани/ке, који заједно са локалном
заједницом доприносе побољшању квалитета живота.

3.2 МИСИЈА
Општина Мали Зворник ће преузети вођство и иницијативу за реализцију визије,
укључивањем институција и младих, кроз давање подршке и подстицање
активизма.
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Одељак 4

КОНТЕКСТ

4.1 ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике Србије, у
Средњем Подрињу. Западну границу Општине (и државну границу) чини река
Дрина, са североистока се граничи са општином Лозница, са источне стране
са општином Крупањ, а са југоистока са општином Љубовија. На западној
граници је међудржавни гранични прелаз са Републиком Српском, који се
налази у самом месту Мали Зворник, а на супротној обали реке Дрине је
место Зворник.
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Површина Општине је 184 км2, најмања је у Мачванском округу (којем
административно припада) и једна од најмањих у Србији. Укупан број
становника по попису из 2011. године је 12.482, а укупан број домаћинстава
4.684. Просечна величина насеља је 15,3 км2. На километар квадратни
долази 76,5 становника, што је знатно испод просека за Републику Србију.
На подручју Општине има 10 катастарских општина, 11 регистрованих
месних заједница и 4 месне канцеларије.
Општина Мали Зворник има повољан географски положај. Пружа се дуж
магистралне саобраћајнице Београд - Бајина Башта, која представља
главни комуникацијски правац Западне Србије. Преко Новог моста и
граничног прелаза са Републиком Српском, Мали Зворник је повезан са
магистралом Зворник-Тузла-Сарајево, као и саобраћајним правцем
Бјељина- Лозница-Бајина Башта-Ужице. Повезаност са овако значајним
магистралама представља велику предност за развој ове, иначе, једне од
најмањих и најнеразвијенијих општина у Републици Србији.
Прошлост Малог Зворника тесно је повезана са историјом суседног града
Зворника у Босни, који је у средњем веку био значајно насеље и тржиште за
извоз сребра и олова из околних рудника Србије и Босне. Тај стари Зворник
био је пространо насеље: ширио се не само на левој већ и на десној страни
Дрине.
Развој Малог Зворника тек иза Другог светског рата постаје динамичан.
Изградњом Хидроелектране „Зворник” у периоду 1947-1955. године
започиње квалитативно нов период у развоју ове варошице. Насеље добија
први урбанистички план, савремене комуналне службе, водовод,
канализацију, електрично осветљење, стамбене објекте, индустријска
предузећа, Дом културе, библиотеку, средњу школу итд. Мали Зворник
1955. године постаје средиште новоформиране истоимене општине и
добија статус градског насеља. Основни покретач процеса физиономске и
функционалне трансформације некадашње касабе у модеран град била је
ХЕ „Зворник”, која је из основа променила топографску, демографску,
привредну и културну слику овог простора. Подстицај који је развоју града
дала Хидроелектрана не престаје ни у наредним деценијама.
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4.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике
Србије, у Средњем Подрињу. Западну границу Општине (и државну
границу) чини река Дрина, са североистока се граничи са општином
Лозница, са источне стране са општином Крупањ, а са југоистока са
општином Љубовија. На западној граници је међудржавни гранични прелаз
са Републиком Српском, који се налази у самом месту Мали Зворник, а на
супротној обали реке Дрине је место Зворник. Површина Општине је 184
км², најмања је у Мачванском округу (којем административно припада) и
једна од најмањих у Србији. Укупан број становника по попису из 2011.
године је 12.482, а укупан број домаћинстава износи 4.684. Просечна
величина насеља је 15,3 км². На километар квадратни долази 76,5
становника, што је знатно испод просека за Републику Србију. На подручју
Општине има 10 катастарских општина, 11 регистрованих месних заједница
и 4 месне канцеларије.
Табела 1. – Број становника
Институционалне јединице
Година
пописа

Република

Шумадија и

Србија

Западна

Мачвански

Општина

округ

Мали Зворник

Србија

1991.

7.576.837

2.197.491

344.882

14.422

2002.

7.498.001

2.135.393

329.625

14.076

2011.

7.186.862

2.031.697

298.931

12.482

*Републички завод за статистику - РЗС
Табела 2. Тенденције у промени броја становника
Година

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Укупан број

Промена броја

Промена броја

становника

становника

становника %

1948.

9.036

/

/

1953.

12.004

2.968

+32,8

1961.

11.583

-421

-3,5

1971.

12.084

501

+4,3

1981.

13.074

990

+8,2

1991.

14.422

1.348

+9,35

2002.

14.076

-346

-2,40

пописа

11

2011.

12.482

-1.594

-11,32

*Републички завод за статистику - РЗС (Напомена: подаци за период од 1948-1981. године
преузети су из Акционог плана за развој општине Мали Зворник)

Табела 3. Структура становништва према типу насеља
КАТЕГОРИЈЕ

1991.
Учешће
Број
(%)

2002.
Учешће
Број
(%)

Градско
4.321
29,97
5.034
становништво
Остало
10.101
70,03
9.042
становништво
Укупно
14.422
100
14.076
становништво
*Републички завод за статистику - РЗС

2011.
Учешће Учешће

35,77

8.075

64,70

64,23

4.407

35,30

100

12.482

100

Табела 4. Структура становништва према старости и полу / попис 2011.
Попис 2002.
Број

Удео у укупном
становништву
(%)

Укупно
мушко
женско

14.076
7.052
7.024

100
50,10
49,90

Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно
мушко
женско
Укупно

671
323
348
863
455
408
1.061
570
491
1.122
589
533
984
525

4,76
2,29
2,47
6,13
3,23
2,90
7,54
4,05
3,39
7,97
4,18
3,79
6,99

КАТЕГОРИЈЕ

УКУПНО

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

мушко

3,73

Попис 2011.
Удео у
укупном
Број
становништву
(%)
100
12.482
49,45
6.172
50,55
6.310

467
230
237
606
292
314
681
324
357
804
422
382
877
491

3,74
1,84
1,90
4,85
2,34
2,51
5,46
2,59
2,87
6,44
3,38
3,06
7,03
3,93
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25-29

женско
Укупно
мушко
женско

386
778
415
363

3,26
6,35
3,27
3,08

459
894
460
434

3,10
6,23
3,32
2,91

**Републички завод за статистику - РЗС

5. Структура становништва према етничкој или националној припадности
/попис 2011.
Попис 2002.
НАЦИОНАЛНО
СТ
Срби
Црногорци
Југословени
Албанци
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Мађари
Maкедонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Чеси
Остали
Неопредељени
Регионална
припадност
Непознато
Укупно

Попис 2011.
Удео у
укупном
Број
становништву
(%)

Број

Удео у укупном
становништву
(%)

13140
25
57
110
1
1
3
1
486
10
5
11
5
12
3
8
98
2

93,35
0,18
0,40
0,78
0,01
0,01
0,02
0,01
3,45
0,07
0,03
0,08
0,03
0,08
0,02
0,06
0,69
0,01

11.677
16
15
1
72
1
3
4
376
1
25
3
8
2
1
14
14
79

93,55
0,13
0,13
0,01
0,58
0,01
0,02
0,03
3,01
0,01
0,20
0,02
0,06
0,01
0,01
0,11
0,11
0,63

1

0,01

98
14.076

0,69
100

169
12.482

1,35
100

*Републички завод за статистику - РЗС
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Табела 6. Структура становништава старог 15 година и више према школској
спреми и писмености / попис 2011.

Попис 2002.

Попис 2011.

укупнo

младићи

девојке

укупнo

младићи

девојке

11.481

5.704

5.777

10.728

5.326

5.402

1.030

140

890

560

63

497

1.772

783

989

1.325

492

833

2.752

1.366

1.386

2.288

1.074

1.214

5.055

2.925

2.130

5.469

3.145

2.324

426

216

210

431

227

204

Високо образовање

314

189

125

635

318

317

Непознато

132

85

47

20

7

13

Укупно
становништво 15 и
више година
Без школске
спреме
Непотпуно основно
образовање
Основно
образовање
Средње
образовање
Више образовање

**Републички завод за статистику - РЗС
Неписмена лица - Када су питању неписмена лица, у општини Мали Зворник,
према попису из 2011. године 333 лица је регистровано као неписмено, односно
2,92 % становништва. Од тога, неписмених младих узраста од 10-14 година
регистровано је 4, младих узраста од 15-19 година регистровано је 2 и младих од
20-34 године регистровано је 7.
Табела 7. Структура становништава старог 15 година и више према
компјутерској писмености и полу / попис 2011.

Категорије

УКУПНО

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Компјутерски
Лица која
Компјутерски
писмена лица
делимично
неписмена
познају рад
лица
на рачунару
2.916
1.535
6.277

УКУПНО

10.728

мушкарци

5.326

1.527

803

2.996

жене

5.402

1.389

732

3.281

**Републички завод за статистику - РЗС
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Мачванске области,
61,34% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично
познавање рада на рачунару има 15,20 % становништва, а 23,46% чине лица која
су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски
неписмена лица, 52,32% чине жене, док 47,68% чине мушкарци.
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Табела 8. Структура незапослених лица према степену образовања у 2013.
години
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
УКУПНО
ЖЕНЕ
МУШКАРЦИ
КАТЕГОРИЈЕ
УКУПНО
2323
1246
1077
I
611
369
242
II
103
70
33
III
817
369
448
IV
564
320
244
СТЕПЕН
СТРУЧНЕ
V
27
4
24
СПРЕМЕ
VI-1
87
47
40
VI-2
0
0
0
VII-1
114
67
47
VII-2
0
0
0
*Национална служба за запошљавање
Табела 9. Структура незапослених лица према полу и старости у 2013.
години
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
УКУПНО
ДЕВОЈКЕ
МЛАДИЋИ
15-19 година
74
27
47
20-24 година
212
91
121
25-29 година
274
139
135
ГОДИНЕ
30-40 година
503
288
215
СТАРОСТИ
40-50 година
565
369
196
oстали
695
332
363
*Национална служба за запошљавање
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4.3 АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА
A) Анализа институционалних и људских ресурса
СЕКТОР
Локална
самоуправа

Социјална
заштита

Просвета

Институције и организације које раде са младима / капацитети /
програми који се спроводе
Општина Мали Зворник. У Општинској управи запослено је 44 особe.
Општина Мали Зворник као актер који у оквиру своје делатности
обавља послове социјалне, дечје и здравствене заштите у буџету
издваја средства за младе и то:
- Породиљски додатак за свако новорођено дете ( 1 дете 50.000,
2. дете 50.000 и 3. дете и свако наредно 60.000 динара)
- финансирање превоза ученика основних и средње школе који
живе више од 4км од школе
- Награде за Вуковце и ученике који имају запажене резултате у
спорту или знању
- Суфинансирање Удружења који се баве младима
Канцеларија за младе је формирана у јуну 2013. године. Канцеларија
се налази у згради Општине и представља организациони део
Општинске управе.
Центар за социјални рад у Малом Зворнику је установа социјалне
заштите која, применом стручног социјалног рада, спроводи социјалну
заштиту и обезбеђује социјалну сигурност грађана на територији
општине Мали Зворник.
Центар за социјални рад, извршава обимне и разнорсне стручне
послове којима се омогућава остваривање појединих права грађана у
области социјалне заштите. Право на новчану социјалну помоћ,
додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за туђу негу и
помоћ, смештај корисника у установу социјалне заштите или другу
породицу, право на помоћ за оспособљавање за рад, услуге социјалног
рада у вршењу јавних овлашћења. Поред ових делатности Центар
обавља послове која се тичу младих, а у надлежности су локалне
самоуправе:
1. Набавка уџбеника, школског прибора и опреме и поклон
пакетића за материјално угрожена лица
2. Трошкови дечијих екскурзија материјално-угрожене деце
3. Трошкови школовања материјално угрожене деце и деце
ометене у развоју
4. Месечне карте за децу корисника новчане социјалне помоћи
који се школују ван Малог Зворника
Средства за остваривање наведених права обезбеђује општина из
буџета, а њихово остваривање зависи од расположивих средстава
општине. Средства се остварују и од донатора, донаторских
организација, фондова намењених смањењу социјалног сиромаштва и
развијању нових облика социјалне заштите.
Основне школе
ОШ „Бранко Радичевић” Мали Зворник
ОШ „Стеван Филиповић” Радаљ
ОШ „Браћа Рибар” Борина
ОШ „Милош Гајић” Амајић
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Запошљавање

Здравство

Институције
културе

ОШ „Никола Тесла” Велика Река
Средња школа Мали Зворник
Национална служба за запошљавање – филијала Мали Зворник
Од укупно 2.323 незапослених, број незапослених младих узраста до 30
година је 560, што чини 24,12% од укупног броја незапослених који су на
евиденцији НСЗ.
Од укупног броја незапослених узраста до 30 година, 303 т.ј. 54,11%
младих је мушког и 257 т.ј. 45,89% женског пола.
Национална служба за запошљавање спроводи разне програме и
активности за младе: програми „Прва шанса”, „Јавни радови”,
„Волонтер”, програми за подстицање самозапошљавања младих,
програм новозапошљавања, бесплатна обука за писање CV-а,
посредник између послодавца и незапосленог, обуке у области
предузетништва намењених младима, курсеви за рад на рачунару,
комуникације, активно тражење посла, израда бизнис планова за
покретање сопственог бизниса и друге активности.
На територији општине Мали Зворник налази се:
- 6 здравствених амбуланти
- 1 дом здравља
- 1 медицина рада
Сви побројани капацитети у здравству стоје на располагању и младима,
било директно (куратива) или индиректно (преко програма превенције
ризичних понашања и сл.)
Библиотека "17. септембар" у Малом Зворнику данас је модерна
установа са дугогодишњом традицијом у раду са књигом, у неговању и
задовољавању културних и образовних потреба својих грађана.
Библиотека располаже богатим фондом са преко 41.000 књига из свих
области људског знања и стваралаштва. У могућности је да својим
корисницима стави на располагање разноврстан фонд дечје
књиге,значајну стручну литературу, референсну збирку, популарну
белетристику, класичну лиетаратуру...
Градска библиотека у Малом Зворнику је свој рад организовала преко
своја три одељења : Одељење за одрасле, Одељење за децу,
Одељење Завичајног фонда
Одељење за одрасле - Структура читалаца : средњошколци,
запослени, пензионери . Њима на располагању стоји око 41.000 књига,
које су у слободном проступу, пет наслова дневних и седам наслова
недељних новина и часописа.
Дечије одељење је формирано 2006. године. Његови читаоци су деца
од предшколског узраста до завршетка основе школе. Рад се одвија у
позајмном одељењу у ком је смештена стручна литература за децу.
Одељење има развијену културно-васпитну делатност и сталну
сарадњу са предшколском установом и основним школама на
територији општине.
Завичајна збирка формирана је деведесетих година прошлог века. Њен
фонд чине : књиге, часописи и некњижна гарађа чији су се аутори
родили, живели или живе на територији малозворничке општине, као и
она грађа која говори о нашој оштини.
У склопу Библиотеке постоји Читаоница (на Дечјем и Одељењу за
одрасле) и две сале у којим се одвијају најразноврснији културни и
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Цивилни сектор

Полиција

образовни програми којима се у библиотеци посвећује велика пажња
(промоције, књижевне вечери, предавања, трибине, концерти,
позоришне представе за децу и одрасле, наступи културно - уметничких
друштава, смотра рецитатора).
Услуге приступа Интернету и коришћење рачунара у Библиотеци,
намењене су свим члановима библиотеке без плаћања надокнаде. Ове
услуге доступне су свим старосним групама, а за малолетне чланове
одговорни су родитељи. Члановима је на располагању коришћење
Интернета, интернетских апликација попут WEBmaila, Facebooka, блога,
али и програма и база на рачунарима. Предност приликом коришћења
услуга има претраживање едукативних и информацијских садржаја.
Црвени крст Мали Зворник основан је 17. Септембра 1955. године.
Црвени крст је хуманитарна, независна и добровољна организација и
једино национално друштво у Републици Србији. Основна делатност је
остала непоменута социјална заштита без смештаја у оквиру сектора
здравствена и социјална заштита. Црвени крст сарађује са свима који су
соремни да поштују Основне принципе Црвеног крста без обзира на
верску, националну или другу припадност.
Основне активности: здравствено превентивни и здравствено
едукативни програми, добровољно давалаштво крви, HIV/AIDS и друге
преносиве болести, Наркоманија и остале болести зависности и други.
Програми по избору организације: прва помоћ, недеља Црвеног крста,
недеља борбе против TBC, солидарност на делу, светски дан борбе
против глади, сарадња са школама и спортским клубовима, ванредне
акције које се планом не предвиђају (није их могуће предвидети)
Удружење грађана „Снага подриња“ је удружење које се бави
развојем и унапређењем омладинске политике, праћењем стања везано
за потребе и проблеме младих у локалној заједници, организовањем
креативних и едукативних радионица за младе, организовањем
културних манифестација и тд.
Удружење грађана „Еутерпа” је невладина организација које се бави
културним активностима, едукацијом становништва и издавачком
делатношћу.
Удружење грађана „Еко – Дрина Мали Зворник” је невладина
организација која се бави заштитом животне средине, едукацијом
грађана о значају чувања и заштите животне средине, као и јавно
залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних
ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалом.
Удружење грађана „Грађански савет општине Мали Зворник” је
добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана које има за
циљ да својим деловањем допринесе одрживом развоју локалне и
регионалне заједнице. Грађански савет својим активностима доприноси
удруживању представника различитих организација цивилног сектора
демократске оријентације и грађана, како би својим заједничким
деловањем допринели афирмацији и остваривању идеје цивилног
друштва, људских права и демократије, као и решавању питања од
значаја за локалну заједницу, унапређење локалне самоуправе и
изградњи поверења између грађана и представника локалне
самоуправе.
Полицијска станица Мали Зворник – ПУ Шабац. Активности које
Полицијска станица Мали Зворник спроводи а усмерене су на млађу
популацију:
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-

Медији

Спортске
организације и
удружења

Друге
организације

Превенција међувршњачког насиља
Повећање безбедности ученика IV разреда средње школе у
саобраћају – пробна возачка дозвола
- Активности на смањењу саобраћајног и безбедоносног ризика за
ученике средње и основних школа на подручју Малог Зворника
У Малом Зворнику постоје и раде следећи медији:
Интернет презентација општине Мали Зворник www.malizvornik.rs
Радио станице: Радио Дрина Мали Зворник; Дрина радио Лозница
Дописништва
РТС; Вечерње новости; Танјуг; Прес; Блиц; Бета; РТВ „Подриње”
Лозница
Сви локални медији показују велико интересовање за теме које су
повезане са младима и често извештавају о активностима и
достигнућима младих.
Спортски савез општине Мали Зворник
Фудбалски клуб „Јединство” Мали Зворник
Фудбалски клуб „Гранит” Радаљ
Фудбалски клуб „Младост” Доња Борина
Фудбалски клуб „Велика Река” Велика Река
Фудбалски клуб „Рудар” Брасина
Женски одбојкашки клуб „Мали Зворник” Мали Зворник
Мушки одбојкашки клуб „Јединство” Мали Зворник
Шаховски клуб „Младост” Доња Борина
Шаховски клуб „Гранит” Радаљ
Карате клуб „Дрински витез” Мали Зворник
Теквондо клуб „Душан силни” Радаљ
Атлетски клуб параплегичара и осталих инвалидних лица Мали Зворник
Друштво за спорт и рекреацију инвалида општине Мали Зворник
Клуб спортских риболоваца „Дринско језеро”
Рукометни клуб „Јединство” – ветерани Мали Зворник
Удружење ловаца „Црни врх“
Удружење жена „Незаборав”
Туристичка организација општине Мали Зворник (ТОМЗ) је као јавна
установа основана 04.01.2011. године. ТОМЗ обавља послове
промоције туризма општине Мали Зворник, координације активности
туристичких, привредних и других субјеката у туризму, истраживања
тржишта у оквиру конгресних, сајамских, спортских и културних
догађаја, послове обезбеђења информативно-пропагандног материјала,
као и друге послове којима се обезбеђује успешно спровођење
промоције туризма.
Један од примарних сегмената визије туризма на територији општине
Мали Зворник је организовање и одржавање туристичко-спортских
манифестација у области спортског риболова. Поред тога развијен је и
лов, а акценат је и на бањском туризму, активном сеоском туризму и
културном туризму.
Најзначајнија манифестација је „Дрина је смисао живота“ која се
одржава сваке године и обухвата Сомовијаду, Регату, такмичење у
прављењу рибље чорбе и друге културно-забавне активности.
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B) Анализа материјалних и техничких ресурса
СЕКТОР
ПОСТОЈЕЋИ
НЕДОСТАЈУЋИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ
РЕСУРСИ
РЕСУРСИ
ПРУЖАЛАЦ
РЕСУРСА
Локална
- Дом културе
- Омладински
- Умрежавање КЗМ са
самоуправа
- Библиотека
клуб
спортским, образовним и
- Спортски терени и
културним установама
спортска хала
- Туристичка
организација Мали
Зворник
- Канцеларија за
младе
Социјална
- Центар за
- Дневни
- Запослени у Центру
заштита
социјални рад
боравак
- Умрежавање, ЦСР са
школама и Регионалним
Саветовалиште центром за професионални
разој запослених у
образовању, омогућило би
да се корисницима пруже
потребне додатне услуге (
групне терапије, разговоре
са својим корисницима,
превентивне програме и
слично)
Просвета
- Основне и средња
- Поједине
- Локална самоуправа
школе
школе немају
- Република Србија
- Спортски терени у
фискултурне
- Министарство просвете
школи
сале
Запошљавање
Здравство

- Испостава НСЗ
(објекат и опрема)
- Дом здравља Мали
Зворник у својој
структури има
следеће
организационе
јединице:
Служба патронаже,
Служба за
здравствену заштиту
деце и омладине,
Служба за
здравствену заштиту
одраслог
становништва,
Служба за
здравствену заштиту
жена, Служба за
здравствену заштиту

КЗМ и едукатори НСЗ
- Простор који
припада Дому
здравља
углавном је
намењена
интерној
употреби и
усавршавању
лекара

Сарадња КЗМ и Дома
здравља у превентивном
и едукативном раду и
умрежавање са школским
установама
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радника,
Стоматолошка
служба, РО и АТД,
Саветовалиште за
дијабетичаре,
Саветовалиште за
хипертензију
Цивилни сектор

Верске
заједнице

- 5 цркава и једна
џамија

Полиција

- Полицијска станица
Мали Зворник
- Локалне радио
станице
- Велики број
спортских
организација и
удружења,
заступљене скоро
све врсте спорта

Медији
Спортске
организације и
удружења

Друге
друштвене
организације и
удружења која
се баве
младима

- Немају сви из
цивилног
сектора
сопствене
просторије
- Нема
недостајуће
ресурсе
- Недостатак
простора

- Умрежавање цивилног
сектора или локална
самоуправа

- Већина
спортских
организација и
удружења
немају простор
за рад и
вежбање

- Умрежавање са школама и
коришћење њихових ресурса
(школске сале и терени),
бољи распоред у салама

- Умрежавање са школским
установама и Домом културе

- Имају сопствене
објекте у којима раде
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C) Анализа финансијских ресурса
а) Издвајања из градског буџета за потребе младих
Врста трошка
Средства
обезбеђена за
социјалну помоћ
деци и омладини
ТОТАЛ

2010.

2011.

2012.

План за 2013.

1.855.675,36

1.537.205,58

1.433.883,56

3.470.000,00

1.855.675,36

1.537.205,58

1.433.883,56

3.470.000,00

б) Финансирање из градског буџета за физичку културу по ставкама
Назив
Спортски савез општине
Мали Зворник
УКУПНО

2011.

2012.

Планирано за
2013.

5.500.000,00 6.350.000,00 7.050.000,00

7.070.000,00

5.500.000,00 6.350.000,00 7.050.000,00

7.070.000,00

SWOT aнализа

4.5
S

2010.

Предности
-

Добар образовни систем
Постојање домова културе
Постојање КЗМ
Постојање спортских терена и
клубова
Географски положај

O Могућности
-

W

Повећање активности КЗМ
Подстицање волонтеризма
Оснивање НВО
Побољшање туристичке понуде
Подстицање предузетништва

Слабости
-

Тек основана КЗМ
Недовољна туристичка понуда
Непостојање НВО за младе
Неразвијен омладински сектор
Немотивисаност младих из руралних
подручја

Претње

T
-

Незаинтересованост младих
Недовољна финансијска средства
Одлив младих
Незаинтересованост локалне
заједнице за питања младих
Незапосленост
Политичке промене
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Одељак 5

ПОТРЕБЕ МЛАДИХ

У јуну 2013. године Канцеларија за младе спровела је истраживање чији је циљ
било испитивање потреба и проблема младих у општини Мали Зворник, а ради
адекватног планирања мера и активности у ЛАП-у за младе.
Упитником је обухваћено 178 испитаника старости од 15 до 30 година који живе на
територији ове општине. У истраживању су учествовали ученици основних школа
8. разред), ученици Средње школе Мали Зворник (од 1-ог до 4-ог разреда), која у
свом склопу осим гимназије има средњу економску школу (смер економски
техничар, правни техничар и туристички техничар) као и женски и мушки фризер, и
млади који су завршили школовање, незапослени, запослени, па се надамо да смо
успели да стекнемо прави увид у потребе и интересовања младих.
ПИТАЊЕ 1 - РАЧУНАРИ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Када је у питању неформално образовање, млади су највеће интересовање
показали за курсеве енглеског (33.7%), шпанског (29,7 %) и немачког језика
(28,1%). Што се тиче других курсева млади би најрадије похађали напредну обуку
за рад на рачунару (26,9 %), док би део испитаника (13,4 %) радо похађао
компјутерску играоницу.

Табела 1 – одговори на питање из области рачунара и страних језика
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ПИТАЊЕ 2 – СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ - Велику разноврсност млади су показали
када су у питању интересовања за спортске активности. Највеће интересовање су
показали за тениски клуб (27,5 %) и активности у природи (26,4 %). Поред
тениског клуба и активности у природи младе у Малом Зворнику највише занимају
екстремни спортови (20,2 %), одбојкашки клуб (19,1%). Такође, висок проценат
заинтересованости млади су показали за фудбалски клуб (17,9%), као и за
борилачке вештине (12,9%). Кошарка је такође једна од активности коју би млади
врло радо упражњавали.

Табела 2 – одговори младих на питање из области спорта
ПИТАЊЕ 3 – УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ - Уметничкe активности су област која
привлачи одређен, не велики, број младих људи. Тако би највећи проценат
младих, њих 22,4 % похађао школу цртања и сликања и фото радионицу (21,3
%). Уз констатацију да је одређени број упитника остао празан (8,5%), када су у
питању уметничке активности наставак листе заинтересованости је следећи:
графити радионица (12,9 %), радионица чувања народне традиције (12,3 %),
филмска и видео радионица (11,7 %), драмска радионица (11,7 %), курс
свирања инструмената (10,1 %)...

Табела 3 – одговори младих на питање из области уметничке активности
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ПИТАЊЕ 4 – ИГРА И ПЛЕС - Млади су у области игра и плес највише
интересовања показали за школу латино плесова (35,9%), затим за аеробик,
пилатес, џез денс и сл. (30,3 % испитаних), фолклор (23,1 %), брејкденс (12,9
%) као и за школу класичног плеса (11,2 %)

Табела 4 – одговори младих на питање из области игре и плеса

ПИТАЊЕ 5 – КУРСЕВИ КОРИСНИХ ВЕШТИНА - Курсеви прве помоћи
интересују готово трећину испитаних (27,5 %). Када су у питању други курсеви
корисних вештина, листа заинтересованости је следећа: курсеви о здравим
начинима живота (26,4 %), курсеви о организовању догађаја за младе (24,7%),
курсеви о тражењу посла (18,5%), курсеви о покретању и вођењу
самосталног бизниса (16,3%), едукација о контрацепцији и заштити од полних
болести (10,7%).

Табела 5 – одговори младих на питање из области курсеви корисних вештина
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ПИТАЊЕ 6 – РАДИОНИЦЕ И ДРУЖЕЊЕ - У области радионица и дружења

највећи проценат испитаника је показао интересовање за волонтерски
клуб (подршка људима у невољи-старим лицима, деци без родитеља,
жртвама насиља), њих 29,2 %. За новинарску радионицу у Малом
Зворнику заинтересовано је 24,2 % испитаника, док је исти проценат младих
заинтересован за клуб за дружење и организовање журки за младе. За
хуманитарне акције и прикупљање новца за сиромашне заинтересовано
је 20,7 % младих, а за психолошке радионице 15,2%.

Табела 6 – одговори младих на питање из области радионице и дружење
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ПИТАЊЕ 7 - ЗАПОШЉАВАЊЕ, САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШВО
МЛАДИХ - У области запошљавања, самозапошљавања и предузетништва више
од половине испитаника се изјаснило да планира да настави школовање
(факултет) - 61,2%. 15,2% анкетираних навело је да им је потребно стицање
практичних знања ради запослења, док је свега 11,7% заинтересовано за
покретање сопственог бизниса.

Табела 7 – одговори младих на питање из области запошљавања
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ПИТАЊЕ 8 - Поред сталног запослења да останем у Малом Зворнику би ме
привукле и следеће одреднице - На питање шта би младе заинтересовало да
остану, шта сматрају да је најбитније за побољшање животне средине у њиховој
општини, као и у месним заједницама у руралном подручју Малог Зворника,
испитаници су се изјаснили на следећи начин:

Табела 8 – одговори младих на питање о мотивацији за останак у општини
Поред сталног запослења, младе би на останак у Малом Зворнику мотивисало
укључивање у спортске активности (35,9% испитаника), као и укључивање у
друштвене активности (31,4%). Следе укључивање у културно уметничка
збивања (25,8%) и повећање уређености и чистоће општине (11,7%).
ПИТАЊЕ 9 - Који кораци ће обезбедити чистији Мали Зворник - 8,2%

испитаника сматра да је за уреднији и чистији Мали Зворник најбитније
подићи ниво рада комуналних предузећа, драстично подићи ниво
казнених мера (35,9%) и едуковати грађане (34,2%).
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Табела 9 - Одговори на питање који кораци обезбеђују чистији Мали Зворник

ПИТАЊЕ 10 - Шта недостаје у руралним МЗ - По питању руралног подручја, 50%
испитаника сматра да у њиховој месној заједници недостају спортски и културни
догађаји, али и инфраструктура (25,1%). На трећем месту, с 21,9% одговора, јесте
едукација становништва везана за производњу.

Табела 10 – Одговори на питање шта недостаје младима у руралним МЗ

29

ПИТАЊЕ 11 – О ЧЕМУ ЖЕЛИМ ДА МЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ИНФОРМИШЕ
Доласком у Канцеларију за младе, млади би највише волели да добију
информације о могућностима за запослење (52,8 %), што наводи на чињеницу
да је незапосленост, као и у већини места са неповољном миграцијом младог
становништва, највећи проблем.
Информације о могућностима за јефтина путовања волело би да добије 41,5 %
младих, а о могућностима за наставак школовања њих 26,9%. За информације
о јефтиним путовањима и могућностима за наставак школовања првенствено су
били заинтересовани ученици основних и средњих школа. О концертима и
културним дешавањима желело би да се информише 18,5 % испитаника.
Информације о заштити здравља и здравом начину живота волело би да добије
16,8 %, а занимљиво је да би приближан проценат младих (15,2 %) хтео да се
информише о могућностима за образовање ван школе. О могућностима за
корисно провођење слободног времена би се информисало 14,6 %, а о
могућностима за хуманитарни рад 12,9 % испитаника који су били обухваћени
овом анкетом.

Табела 11 - Одговори младих о томе које информације желе од КЗМ
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Oдељак 6 СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ПРИОРИТЕТИ
6.1

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Развој локалне омладинске политике у општини Мали Зворник, биће у 2
основна стратешка правца:

1. Унапређење положаја и квалитета живота младих у општини Мали
Зворник кроз успостављање иновативних услуга и сервиса за
младе - основни циљ овог стратешког документа је видно унапређење
положаја младих у општини Мали Зворник, и у том смислу максимално
коришћење расположивих локалних ресурса како би млади након
школовања остајали у својој средини. Обезбеђивање социјалне
сигурности кроз запошљавање и квалитетнијег друштвеног живота
основни су основ за остваривање овог циља, стога ће и локални
приоритети бити фокусирани на ове области.
2. Обезбеђивање предуслова за одрживост новоуспостављених
услуга и сервиса за младе - имајући у виду на располагању скромне
материјалне, техничке и финансијске ресурсе, рад на обезбеђивању
нових ресурса и унепређењу постојећих (посебно људских) други је
стратешки циљ овог плана. Ту се подразумева рад на развоју
институционалног локалног оквира омладинске политике ( КЗМ, Савет
за младе) али и умрежавање на националном и регионалном нивоу како
би се обезбедила размена информација и добре праксе, што је
предуслов за квалитетне локалне услуге за младе.
Такође у оквиру овог сегмента ће бити обухваћене и активности које се
односе на успешније коришћење донаторских средстава, како би се
обезбедиле недостјуће финансије за омладинске програме.
Стога се може закључити да један стратешки циљ обухвата активности
које ће бити усмерене на директне активности са младима, а други
стратешки циљ у развој омладинског сиситема како би се обезбедили
сви неопходни ресурси.
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6.2 ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

СТРАТЕШКИ
ПРАВЦИ

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Обезбеђивање
предуслова
за
успешно
запошљавање младих у општини Мали Зворник
2. Повећање броја младих који се баве активизмом
и
волонтеризмом,
као
и
унапређивање
информисаности младих на свим нивоима и у
свим областима

Унапређење
положаја и
кваитета живота
младих у
општини Мали
Зворник кроз
успостављање
иновативних
услуга и сервиса
за младе

3. Створити услове за квалитетније провођење
слободног времена младих кроз унапређење
спортских, културних и рекреативних садржаја,
као и повећање мобилности и учешћа младих у
различитим
видовима
формалног
и
неформалног образовања
4. Чување и унапређивање здравља младих,
смањење ризика и водећих поремећаја здравља
и развијање здравствене заштите прилагођене
младима
5. Унапредити услове за безбедан живот младих
на територији Општине Мали Зворник, као и
побољшати социјалну политику према младима
6. Развој свести код младих о значају очувања
животне средине

Обезбеђивање
предуслова за
одрживост
новоуспоставље
них услуга и
сервиса за младе

7. Умрежавање и сарадња са партнерима на
регоналном, националном и међународном
нивоу како би се обезбедила додатна знања и
вештине за успостављање квалитетнијих услуга
за младе, које су адекватне постојећим
проблемима младих у Малом Зворнику
8. Примена стандарда рада локалних КЗМ и
компетенција локалних координатора у скалду
са препорукама МОСа
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6.3 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ
Локални приоритети:
Обезбеђивање предуслова за успешно
запошљавање младих у општини Мали
Зворник

40 % младих ће проћи обуке КЗМ
(70% младих информисано, 20%
прошло неформално образовање)



Повећање броја младих који се баве
активизмом и волонтеризмом, као и
унапређивање информисаности
младих на свим нивоима и у свим
областима

30 % младих укључено у рад
волонтерског центра
70% младих информисано о
активностима волонтерског центра



Створити услове за квалитетније
провођење слободног времена младих
кроз унапређење спортских , културних
и рекреативних садржаја, као и
повећање мобилности и учешћа
младих у различитим видовима
формалног и неформалног образовања

Повећање понуде и квалитета
неформалног образовања
Укључивање великог броја младих у
рекреативно бављење спортом

Чување и унапређивање здравља
младих, смањење ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање
здравствене заштите прилагођене
младима

20% младих учествовало на
трибинама и тренинзима које је
организовала КЗМ

Унапредити услове за безбедан живот
младих на територији Општине Мали
Зворник, као и побољшати социјалну
политику према младима

30% младих информисано и 10%
учествовало у акцијама



Развој свести код младих о значају
очувања животне средине

Укључити што већи број младих у
решавање еколошких проблема



Умрежавање и сарадња са партнерима
на регоналном, националном и
међународном нивоу како би се
обезбедила додатна знања и вештине
за успостављање квалитетнијих услуга
за младе, које су адекватне постојећим
проблемима младих у Малом Зворнику

Остварити сарадњу са најмање 3
организације на националном нивоу
и са бар једном на међународном
нивоу

Примена стандарда рада локалних
КЗМ и компетенција локалних
координатора у скалду са препорукама
МОСа

У периоду од 5 година у потпуности
су испуњени стандарди рада КЗМа а
локални коориднатор је стекао све
компетенце дефинисане документом









Оперативни циљеви

Стандарди рада КЗМа и компетенце
локалних координатора
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6.4 АКТИВНОСТИ
ЛОКАЛНИ
ПРИОРИТЕТИ
Обезбеђивање
предуслова за успешно
запошљавање младих у
општини Мали Зворник

Повећање броја младих
који се баве активизмом
и волонтеризмом, као и
унапређивање
информисаности
младих на свим
нивоима и у свим
областима

АКТИВНОСТИ
1.1. Информисати младе преко сајтова и друштвених мрежа о
центрима за каријерно вођење
1.2. Оснивање каријерног инфо кутка при КЗМ
1.3. Организовати радионице за унапређење и стицање нових вештина
младих за потребе тржишта рада
1.4. Организовати трибине у школама о дефицитарним занимањима и
потребама тржишта рада
1.5. Организовати трибине у вези предузетништва, актуелних кредита и
субвенција за почетнике у бизнису
1.6. Одржавање радионица и презентација о предностима производње
органске хране, бављења старим занатима, сеоским туризмом
2.1. Информисање младих о значају и облицима волонтирања, као и
приказ примера добре праксе
2.2. Формирање волонтерског центра и укључивање волонтера у акције
које спроводе КЗМ Мали Зворник и омладинске НВО
2.3. Организовати хуманитарну акцију прикупљања одеће, обуће и
играчака
2.4. Расписати конкурс за омладинске пројекте, из разних области са
циљем активирања младих
2.5. Израда и дистрибуција рекламног и информативног материјала о
активностима КЗМ
3.1. Организовати културна и спортска дешавања за младе у селима

Створити услове за
квалитетније
провођење слободног
времена младих кроз
унапређење спортских ,
културних и
рекреативних садржаја,
као и повећање
мобилности и учешћа
младих у различитим
видовима формалног и
неформалног
образовања

Чување и
унапређивање здравља
младих, смањење
ризика и водећих
поремећаја здравља и
развијање здравствене
заштите прилагођене
младима

3.2. Опремање омладинског клуба
3.3. Учешће и помоћ сарадника КЗМ у организовању и одржавању
спортско-културних и туристичких манифестација у општини
3.4. Организовати часове плеса, аеробика, пилатеса, фолклора и сл.
3.5. Одлазак на међународне волонтерске кампове
3.6. Организовати (међународне и регионалне) омладинске кампове за
младе у Малом Зворнику
3.7. Организовање излета и краћих путовања за највредније и
најактивније волонтере и сараднике КЗМ
3.8. Организовати бесплатан превоз за одлазак младих на културне
манифестације
3.9. Организовање курсева страних језика и обуке на рачунарима у
КЗМ
3.10. Организовање едукативних радионица на различите теме
3.11. Организовати заједничке сусрете и активности различитих
садржаја младих и младих из осетљивих група
4.1. Пружити подршку обележавању свих датума календара здравља
4.2. Организовати тренинге за унапређивање менталног здравља
4.3. Организовати јавне трибине за родитеље и младе о препознавању
ефеката коришћења психоактивних супстанци и полно преносивих
болести
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Унапредити услове за
безбедан живот младих
на територији Општине
Мали Зворник, као и
побољшати социјалну
политику према
младима

Развој свести код
младих о значају
очувања животне
средине
Умрежавање и сарадња
са партнерима на
регоналном,
националном и
међународном нивоу
како би се обезбедила
додатна знања и
вештине за
успостављање
квалитетнијих услуга за
младе, које су
адекватне постојећим
проблемима младих у
Малом Зворнику
Примена стандарда
рада локалних КЗМ и
компетенција локалних
координатора у скалду
са препорукама МОСа

5.1. Обележити Дан безбедности организовањем акције за сузбијање
насиља у примарном и ширем окружењу младих
5.2. Организовати акције у циљу умрежавања институција и
организација које се баве заштитом деце и младих
5.3. Организовати округле столове са представницима младих и
Полицијске станице на тему повећања поверења младих у сектор
безбедности и веће отворености сектора безбедности према младима
6.1. Организовати волонтерско сређивање паркова, приобаља и других
зелених површина
6.2. Обезбедити средства за учешће младих у еколошким камповима
6.3. Вршњачка едукација о значају очувања животне средине
6.4. Организовати акције због обележавања важних датума
7.1. Регионално повезивање и сарадња младих кроз програме КЗМ
7.2. Учешће у програмима прекограничне сарадње

8.1. Реализација активности дефинисаних у оквиру Одељка 7, у циљу
испуњења стандарда рада КЗМ
8.2. Стицање компетенција дефинисаних у оквиру Одељка 7, у циљу
испуњења стандарда рада КЗМ
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Одељак 7
АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора)
Овај одељак дефинише одговорности локалне КЗМ у процесу примене ЛАПа,
односно активности које треба да реализује, и то су:
1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа
2. Активности које имају за циљ праћење спровођење ЛАПа
3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ3
У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне
КЗМ, као део препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења
рада локалних Канцеларија за младе.
Активности за примену стандарда креира локални коордиантор, а у складу
са локалним приликама и задатим индикаторима4.
Такође, реализација ових активности ће дугорочно обезбедити постизање
другог стратешког циља овог ЛАПа - Успостављање функционалног и ефикасног
институционалног оквира за бављење омладинском политиком на општине
Мали Зворник
1.1 Стандарди рада локалних канцеларија за младе и компетенција
локалних короиднатора
Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је
неопходно постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно
деловале у оквиру својих (различитих) локалних могућности. Да би се обезбедио
успешан рад локалних канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4
стандарда:
(1)
(2)
(3)
(4)

добро управљање КЗМ,
активно партнерство са субјектима омладинске политике,
висока партиципација младих у локалној омладинској политици и
инклузиван концепт рада.

Минимум испуњења стандарда - Обим и структура активности за
испуњење стандарда нису исти за све локалне средине будући да се општине
разликују по многим елементима – демографским, економским, по обиму ресурса
(финансијски, материјални, људски, технички). Стандарди рада локалних
канцеларија за младе узимају у обзир наведену различитост општина и
дефинисањем посебне категорије - Минимум испуњења стандарда, препоручује
се обим активности чија реализација обезбеђује минимално испуњење стандарда.
Како се Минимум испуњења стандарда првенствено ослања на различите
капацитете локалних средина, у одређивању тог минимума локалне КЗМ
подељене су у 3 категорије. Категоризација је спроведена у складу са бројем
становника, јер је установљено да број становника условљава и обим и структуру
успостављених државних институција, односно оних који се баве младима (без
Према приручнику – ”примена анционалне стратеије за младе на локалном нивоу - Стандарди рада
локалних канцеларија за младе и компетенције локалних короиднатора”
4
Према приручнику – ”Примена стандарди рада локалних канцеларије за младе и компетенције
локалних короиднатора”
3
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залажења у проблематику успешног рада тих институција). У складу са
категоријом, дефинисан је обим активности. Општина Мали Зворник спада у 1.
категорију ЈЛС са бројем становника испод 25.000 становника (друга категорија је
од 25.000,00 до 80.000 становника, а трећа категорија је преко 80.000,00
становника). Активности које ће КЗМ да реализује треба да обезбеде постизање
следећих индикатора (минимума стандарда):

ЦИЉ

КЗМ на
транспарентан
начин ради на
припреми и
спровођењу
омладинских
актвности;
постојећи
ресурси
(људски,
технички,
материјални)
користе се на
ефикасан и
одговоран
начин, а одлуке
су утемељене
на утврђеним
потребама
младих у датој
средини;
усаглашен
(координисан)
рад осталих
институција (или
субјеката)
омладинске
политике на
локалу као што
су Савет за
младе,
Омладински
клуб (ОК)

СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом
Минимум остварености
стандарда на
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
годишњем нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000
становника
1.Број запослених у КЗМ/ОК
1
2.Број сарадника/сарадница у КЗМ/ОК
4
3.Висина обезбеђеног локалног буџета за
0,2% ЈЛС буџета
имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК
4.Висина
остварених
средстава
из
50% у односу на
екстерних извора финансирања
средства одобрена од
стране ЈЛС
(0,1% ЈЛС буџета)
5.Број одобрених пројеката у којима је
ЈЛС/КЗМ
носилац
апликације,
а
финансираних из
екстерних извора
2
финансирања (сви извори финансирања
изузев општинског буџета)
6.Број одобрених пројеката у којима је
ЈЛС/КЗМ
партнер
на
пројекту,
а
финансираних из
екстерних извора
1
финансирања (сви извори финансирања
изузев општинског буџета)
7.Број
медијских
презентација
на
локалним/регионалним
медијима
(ТВ,
6
радио, новине)
8.Постоји/не
постоји
систематизација
запослених и утврђене процедуре за
Да
ангажовање и праћење рада сарадника
9.Постоји/не
постоји
одлука
о
обезебеђеном простору и покривености
Да
материјалних трошкова за КЗМ/ОК
10.Постоји/не постоји буџетска линија која
се односи на рад КЗМ или на спровођење
Да
ЛАП-а
11.Спроведено/није спроведено мапирање
Да
локалних ресурса и припремљена анализа
12.Постоји/не постоји годишњи план рада
Да
13.Развијен/није развијен систем праћења
Да
рада ОК
14.Развијен/није развијен систем праћења
Да
и самовредновања квалитета рада
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СТАНДАРД 2 – АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У
РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКИМ
АКТИВНОСТИ, КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ СЕ
ТИЧУ МЛАДИХ
Минимум остварености
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
стандарда на годишњем
ЦИЉ
ИНДИКАТОРИ
нивоу
ЈЛС до 25.000 становника
1.Број институција и организација са
којима је остварено партнерство путем
2
споразума о сарадњи/партнерству
2.Број заједнички реализованих
КЗМ имају
активности са представницима локалних
4
формиране
институција (школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ,
стратешке
МУП...)
савезе са
3. Број заједнички реализованих
организацијама
активности са представницима цивилног
3
из приватног,
сектора (ЦК, удружења младих,
јавног и
удружења за младе)
непрофитног
4. Број заједнички реализованих
1
сектора, у циљу активности са привредним субјектима
стварања
5. Број реализованих активности са
5
услова за
присуством медија
подршку
6. Број заједнички реализованих
младима у
активности са неформалним групама
6
организовању,
младих
друштвеном
7. Број остварених партнерстава са
деловању,
медијима (националним, регионалним,
1
развоју и
локалним)
остваривању
8. Успостављена/није успостављена база
потенцијала на
омладинских организација и организација
Да
личну и
које се баве младима на локалном нивоу
друштвену
9.Постоје активности усмерене на
добробит. КЗМ
подршку развоју омладинских
доприносе
Да
организација по питањима од значаја за
промоцији
њихов рад
омладинског
10.Број докумената секторских политика
рада и развоју
1
које укључују КЗМ у израду стратегија
омладинског
11.Број докумената секторских политика
сектора
које укључују КЗМ у процес спровођења
1
стратегија
12.Број активности реализован у
2
партнерству са другим КЗМ
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СТАНДАРД 3 – ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ
ПОЛИТИЦИ
Минимум остварености
стандарда на
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
ЦИЉ
годишњем нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000
становника
1. Број младих информисаних о
30% од укупне
активностима КЗМ/ОК
популације младих
2. Број младих који користе активности које
10% од укупне
спроводи КЗМ/ОК
популације младих
3. Број младих који учествују у креирању
структуре и обима активности за младе, а
30% младих из
спроводи их КЗМ/ОК, кроз неки од модела
одређене циљне групе
младих
КЗМ обезбеђује комуникације (анкетирање, евалуација
постојећих
услуга,
организовање)
подстицајно
окружење и даје 4. Број младих који директно реализује
50% омладинских
активну подршку активности КЗМ/ОК
активности у КЗМ
младима у
реализују млади
реализацији
5. Број реализованих иницијатива и
омладинских
активности иницираних од стране
5
активности,
удружења младих и неформалних група
предузимању
младих
иницијативе и
6. Број волонтерки и волонтера који су
40%-60% од укупног
њиховом
укључени у припрему и реализацију
броја младих
укључивању у
активности коју спроводи КЗМ
укључених у припрему
процесе
и реализацију
доношења и
активности коју
спровођења
спроводи локална
одлука које
КЗМ/ОК
доприносе
7. Број младих који су чланови Савета за
Минимум 50% од
личном и
младе
укупног броја чланова
друштвеном
Савета за младе
развоју;
8. Број младих који су учествовали у изради 5% од укупне
и ревидирању локалних (општинских)
популације младих
млади активно
докумената
учествују у свим 9. Број развијених локалних политика које
сегментима
се тичу младих, у којима учествују
1
омладинске
представници КЗМ/млади
политике на
10.Доступан буџет и документа/извештај о
локалном нивоу потрошњи средстава издвојених за младе
Da
(планирање,
на локалном нивоу
спровођење...)
11.Број постојећих сервиса у ЈЛС
Da
12.Постоји/не постоји годишњи план рада
13.Развијен систем подршке развоју
сервиса (волонтерски, инфо)
14.Постоји локални савез удружења
младих/за младе (кровна организација) у
ЈЛС

1
Da
Da
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ЦИЉ

СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА
Минимум остварености
стандарда
на годишњем
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ
нивоу
ИНДИКАТОРИ
ЈЛС до 25.000 становника

Обезбеђено
уважавање
различитост
и сваког
појединца и
пружање
свим
младима
без обзира
на
индивидуал
не разлике,
једнаких
могућности
за учешће у
свим
областима
друштвеног
живота

1. Број младих из осетљивих група који су
информисани о постојећим локалним
активностима/услугама намењеним
њиховим потребама
2. Број младих из осетљивих група који
користе услуге/активности КЗМ/ОК
3. Број младих из осетљивих група који су
укључени у процес планирања активности
локалне КЗМ/ОК
4. Број младих из осетљивих група који су
укључени у реализацију активности које
спроводи КЗМ/ОК
5. Број активности за сензибилизацију
младих за проблеме младих из
осетљивих група
6. Број активности које су организоване
преко КЗМ/ОК за оснаживање младих из
осетљивих група
7.Број активности инклузивног типа за
младе
8. Број реализованих пројеката у којима
је КЗМ партнер са удружењима младих/за
младе и институцијама, а који имају за
циљ унапређење положаја младих из
осетљивих група
9. Спроведено/није спроведено
истраживање усмеренона таргетирање
рањивих група младих
10. Спроведена/нису спроведена
истраживања на одређене теме/ у вези с
проблемима појединачних рањивих група
младих

30% од укупне популације
младих из осетљивих група
20% од укупног броја младих
који користе услуге КЗМ
5 % од укупне популације
младих из осетљивих група
5 % од укупне популације
младих из осетљивих група

2

2

2

1

Да

Да
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Компетенције локалних коориднинатора - Координатор канцеларије за младе
треба да поседује или да развије следеће опште компетенце:
1. Оптимална координација активности локалне КЗМ - (1) Координатор зна и
разуме улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и
спроводи активности намењене младима у складу са делокругом рада КзМ и
стратешким документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и
разуме улогу различитих иституција које се баве младима на локалном нивоу и
активно заговара и иницира и подржава успостав. (4) Координатор познаје рад
локалне управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад у локалној
управи.
2. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима - (1) Координатор уме
да управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор има
развијене вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна да
идентификује и да користи алтернативне изворе финансирања
3. Познавање
стратешких и законских докумената из области омладинске
политике (1) Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и
локална
документа из области омладинске политике ( НСМ,ЗоМ,ЛАП), (2)
Координатор поседује основна знања о европским трендовима у области
омладинске политике.
4. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има
развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2)
Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, анализа
и идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информационих
технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика
5. Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске
политике - (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са
младима, (2) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са
локалним и другим институцијама, организацијама и удружењима која се баве
питањима младих, (3) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са
медијима, (4) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са другим
КЗМ, (5) Координатор зна и примењује вештине преговарања и медијације
6. Планирање у омладинској политици - Координатор је оспособљен за пројектно
планирање и исто примењује у пракси.
7. Рад са младима - Координатор поседује знања и вештине потребне за други
ниво компетенција омладинског радника/це.
8. Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским и
практичним аспектима рада са осетљивим групам младих , (2) Координатор разуме
потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ.
9. Координатор познаје основна документа везана за волонтирање и промовише
волонтерски рад - Координатор познаје основе волонтеризма.
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Oдељак 8

УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ
СТРАТЕГИЈОМ ЗА МЛАДЕ

Национална стратегија за младе - Локални акциони план за младе општине Мали
Зворник у потпуности је усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на
иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије.
Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије
за приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом
развоја социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом
запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја Србије за период
2006-2012. године, Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја
здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом
подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији,
и др., као и са одговарајућим међународним документима.
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај
младих, општина Мали Зворник полази од општих стратешких циљева
дефинисаних Националном стратегијом, а то су:













Подстицање младих да активно учествују у друштву;
Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у
доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба
младих и у партнерству са младима;
Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим
областима;
Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у
друштву, а посебно младих који живе у тешким условима;
Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у
различитим областима;
Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена
младих;
Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система
формалног и неформалбног образовања који је доступан свим младима и
који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом
образовања у Републици Србији;
Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања
и предузетништва младих;
Унапређивање безбедности младих;
Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене
младима;
Оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са
основним циљевима одрживог развоја и заштите животне средине.

У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у
даљем развоју локалне омладинске политике, као и локалне приоритете у форми
циљева, који су усклађени са наведеним принципима, вредностима и препорукама
датим у Националној стратегији за младе, а од стране Министарства омладине и
спорта.
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Oдељак 9

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛАПа И ОСТВАРЕНИХ
РЕЗУЛТАТА - ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАПа за младе као и
стручна процена остварених резултата у том процесу, један је од кључних
сегмената планског бављења локалном омладинском политиком.
У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије
ће обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу и када је у питању
ЛАП за младе општине Мали Зворник.
Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године ( у периоду
октобар - децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим
активностима из ЛАПа као и о постигнутим резултатима у текућој години.
Како ЛАП за младе општине Мали Зворник садржи детаљне активности
само за 2014. годину и пројекцију активности за преостале 4 године, процес
ревизије ће обезбедити релавантне податке за детаљну израду плана активности
за сваку следећу годину.
Процес

Процес
планирања израда ЛАПа
за младе5

Када се
ради

Садржај

Производ

(1) Даје стратешке правце развоја
локалне омладинске политике за
наредних 5 година.
Једном у 5
година

ЛАП за
(2) Детаљан план активности за прву
младе
годину спровођења ЛАПа
(3) Пројекцију активности за преостале
4 године ЛАпа
(1)
Подаци
о
реализованим
активностима наведеним у ЛАПу
(2) Подаци о оствареним резултатима
у процесу спровођења ЛАПа

Процес
ревизије6

Сваке
године

Годишњи
оперативан
(3) Детаљан план активности за
план за
наредну годину (ГОП) базиран на
наредну
прикупљеним
подацима
и
годину
постављеним циљевима у ЛАПу
* процес ревизије није могућ без
предходно
усвојеног
и
имплементираног ЛАПа

ЛАП за младе општине Мали Зворник почиње са имплементацијом у јануару 2014.
године, прва ревизија ће бити спроведена крајем 2014. године.
5
6

Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАПа”
Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије”
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Aнекс 1
ПРИОРИТЕТ

Обезбеђивање
предуслова за
успешно
запошљавање
младих у општини
Мали Зворник

Годишњи план активности за 2014. годину
Активности

Рокови

Очекивани резултат

Индикатор

Надлежнe
организације и
институције

Финансије
Укупно

1.1. Информисати младе
преко сајтова и
друштвених мрежа о
центрима за каријерно
вођење
1.2. Оснивање каријерног
инфо кутка при КЗМ

2014.

Млади су преко
сајтова информисани
о центрима за
каријерно вођење

Број младих
информисаних о
центрима за
каријерно вођење

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

0

2014.

Основан каријерни
инфо кутак при КЗМ

Основан каријерни
инфо кутак при КЗМ

0

1.3. Организовати
радионице за
унапређење и стицање
нових вештина младих
за потребе тржишта
рада
1.4. Организовати трибине
у школама о
дефицитарним
занимањима и
потребама тржишта
рада
1.5. Организовати трибине
у вези предузетништва,
актуелних кредита и
субвенција за
почетнике у бизнису

2014.

Организоване
радионице за израду
бизнис планова,
писање CV-а,
интервју за посао,

Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе
ГИЗ
Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

2014.

Број ученика који су
присуствовали
трибинама,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
Школе

20000

Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

15000

1.6. Одржавање радионица
и презентација о
предностима
производње органске
хране, бављења
старим занатима,
сеоским туризмом

2014.

Организоване
трибине у школама о
дефицитарним
занимањима и
потребама тржишта
рада
Организоване
трибине у вези
предузетништва,
актуелних кредита и
субвенција за
почетнике у бизнису
Одржане радионице
и презентације и
подршка младима
који искажу
спремност да се баве
наведеним
занимањима

Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи
Број младих који су
покренули сопствени
бизнис

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

15000

2014.

20000
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Повећање броја
младих који се баве
активизмом и
волонтеризмом, као
и унапређивање
информисаности
младих на свим
нивоима и у свим
областима

Створити услове за
квалитетније
провођење
слободног времена
младих кроз
унапређење
спортских , културних
и рекреативних

2.1. Информисање младих
о значају и облицима
волонтирања, као и
приказ примера добре
праксе
2.2. Формирање
волонтерског центра и
укључивање волонтера
у акције које спроводе
КЗМ Мали Зворник и
омладинске НВО
2.3. Организовати
хуманитарну акцију
прикупљања одеће,
обуће и играчака

2014.

Млади информисани
о значају и облицима
волонтирања

Број младих
информисаних о
волонтирању

Канцеларија за
младе

0

2014.

Формиран
волонтерски центар,
повећан број младих
укључен у акције КЗМ

Број регистованих
волонтера

Канцеларија за
младе

-

2014.

Прикупљена одећа,
обућа и играчке,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе

0

2.4. Расписати конкурс за
омладинске пројекте,
из разних области са
циљем активирања
младих

2014.

Конкурсна
документација,
финансијски
извештај,
фотографије и видео
записи

Канцеларија за
младе
Општинска управа

150000

2.5. Израда и дистрибуција
рекламног и
информативног
материјала о
активностима КЗМ

2014.

Организована
хуманитарна акција
прикупљања одеће,
обуће и играчака
Подигнута свест
младих о
хуманитарном раду и
ангажовању за друге
Расписан конкурс за
омладинсе пројекте,
додељена средства и
организоване
активности, повећан
капацитет рада НВОа
Одштампан и
подељен
информативни
материјал, већа
информисаност
младих

Број одштампаних
материјала, број
обавештених о
активностима

Канцеларија за
младе

30000

3.1. Организовати културна
и спортска дешавања
за младе у селима

2014.

Број учесника и
гледалаца,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе
Општинска управа

50000

3.2. Опремање
омладинског клуба

2014.

Организовани
турнири, концерти,
представе, и тд.
Развијенија сарадња
и дружење младих
Опремљен
омладински клуб
Млади имају место

Изглед омладинског
клуба
Број посетилаца

Канцеларија за
младе
Донатори

0
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садржаја, као и
повећање
мобилности и
учешћа младих у
различитим
видовима формалног
и неформалног
образовања

3.3. Учешће и помоћ
сарадника КЗМ у
организовању и
одржавању спортскокултурних и
туристичких
манифестација у
општини
3.4. Организовати часове
плеса, аеробика,
пилатеса, фолклора и
сл.

2014.

3.5. Одлазак на
међународне
волонтерске кампове

2014.

3.6. Организовати
(међународне и
регионалне)
омладинске кампове за
младе у Малом
Зворнику
3.7. Организовање излета и
краћих путовања за
највредније и
најактивније волонтере
и сараднике КЗМ

2014.

3.8. Организовати
бесплатан превоз за
одлазак младих на
културне
манифестације

где могу да проводе
слободно време
Обезбеђен простор
за организовање
радионица, трибина,
семинара, и тд.
Подстицање младих
да се масовније
укључе у
организовање и
спровођење
манифестација у
општини

Број манифестација
на којима су млади
учествовали

Канцеларија за
младе
Туристичка
организација Мали
Зворник
Библиотека „17.
септембар“

40000

Одржани часови,
млади
заинтеросовани за
ове облике физичке
активности
Већа мобилност
младих,
интеркултурална
размена и учење
Организван
омладински камп,
сарадња и дружење
младих

Број младих који
похађа часове, број
одржаних часова

Канцеларија за
младе

40000

Број младих који су
посетили
волонтерске кампове

Канцеларија за
младе
Општинска управа

0

Број учесника у
омладинском кампу

Канцеларија за
младе
Донатори

0

2014.

Организовани излети
и краћа путовања
Вредновање и
награђивање
волонтерског рада
младих

Број волонтера и
сарадника

Канцеларија за
младе

60000

2014.

Организован превоз
за одлазак младих на
културне
манифестације

Број одлазака на
културне
манифестације
Број младих
Фотографије

Канцеларија за
младе
Општинска управа

40000

2014.
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Чување и
унапређивање
здравља младих,
смањење ризика и
водећих поремећаја
здравља и развијање
здравствене заштите
прилагођене
младима

Унапредити услове
за безбедан живот
младих на
територији Општине
Мали Зворник, као и
побољшати

3.9. Организовање курсева
страних језика и обуке
на рачунарима у КЗМ
3.10. Организовање
едукативних радионица
на различите теме
3.11. Организовати
заједничке сусрете и
активности различитих
садржаја младих и
младих из осетљивих
група
4.1. Пружити подршку
обележавању свих
датума календара
здравља
4.2. Организовати тренинге
за унапређивање
менталног здравља

2014.

Организован курс
страног језика

Број полазника курса

Канцеларија за
младе

60000

2014.

Организоване
едукативне
радионице
Организовани
заједнички сусрети и
активности

Број учесника
радионица

Канцеларија за
младе

20000

Број посетилаца и
учесника у
активностима
Фотографије

Канцеларија за
младе
Центар за
социјални рад

40000

2014.

Обележени важни
датуми
Организовани
тренинзи за
унапређење
менталног здравља

Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник
Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник
Школски психолози

0

2014.

Број младих који је
учестовао у акцијама
обележавања важних
датума
Број учесника
тренинга

4.3. Организовати јавне
трибине за родитеље и
младе о препознавању
ефеката коришћења
психоактивних
супстанци и полно
преносивих болести
5.1. Обележити Дан
безбедности
организовањем акције за
сузбијање насиља у
примарном и ширем
окружењу младих

2014.

Организоване
трибине

Број младих и
родитеља који су
присуствовали
трибинама

Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник
Школски психолози

0

2014.

Организована акција
за сузбијање насиља

Број учесника

Канцеларија за
младе
Полицијска станица
Мали Зворник

0

2014.

10000
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социјалну политику
према младима

Развој свести код
младих о значају
очувања животне
средине

5.2. Организовати акције у
циљу умрежавања
институција и
организација које се
баве заштитом деце и
младих

2014.

Организовани
састанци институција
и организација,
Умрежене
институције и
организације

Извештаји са
састанка

Канцеларија за
младе
Центар за
социјални рад
Полицијска управа
Дом здравља
Школе

5000

5.3. Организовати округле
столове са
представницима
младих и Полицијске
станице на тему
повећања поверења
младих у сектор
безбедности и веће
отворености сектора
безбедности према
младима
6.1. Организовати
волонтерско
сређивање паркова,
приобаља и других
зелених површина

2014.

Организовани
округли столови
Повезани млади и
Полицијска станица

Извештаји са
састанка

Канцеларија за
младе
Полицијска управа
Школе

5000

2014.

20000

2014.

Број сређених
паркова, приобаља и
осталих зелених
површина
Број учесника у
сређивању
Фотографије, видео
записи
Број учесника
Обезбеђена средства
Фотографије

Канцеларија за
младе
ЈКП „Дрина“

6.2. Обезбедити средства
за учешће младих у
еколошким камповима

Организовано
волонтерско
сређивање паркова,
приобаља и других
зелених површина
Сређени паркови,
приобаље и друге
зелене површине
Обезбеђена средства
за учешће младих у
еколошким
камповима
Млади учествовали у
еколошким
камповима
Одржана предавања
на различите
значајне теме

Канцеларија за
младе
Општинска управа
НВО

0

Број предавања
Број младих који су
одржали предавања
Број младих који су
присуствовали
предавањима

Канцеларија за
младе
НВО
Школе

5000

6.3. Вршњачка едукација о
значају очувања
животне средине
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Умрежавање и
сарадња са
партнерима на
регоналном,
националном и
међународном нивоу
како би се
обезбедила додатна
знања и вештине за
успостављање
квалитетнијих услуга
за младе, које су
адекватне
постојећим
проблемима младих
у Малом Зворнику

Примена стандарда
рада локалних КЗМ и
компетенција
локалних
координатора у
скалду са
препорукама МОСа

6.4. Организовати акције
због обележавања
важних датума

2014.

Организоване
манифестације и
обележени важни
датуми
Организоване посете
другим
канцеларијама за
младе
Повезивање младих

Број учесника
Фотографије
Видео записи

Канцеларија за
младе
Општинска управа

10000

7.1. Регионално
повезивање и сарадња
младих кроз програме
КЗМ

2014.

Број посета
Број младих који су
учествовали
Фотографије

Канцеларија за
младе

20000

7.2. Учешће у програмима
прекограничне сарадње

2014.

Заједнички пројекти
са организацијама из
других држава
Повезивање младих

Број заједничких
пројеката
Број састанака
Фотографије

Канцеларија за
младе

0

8.1. Реализација активности
дефинисаних у оквиру
Одељка 7, у циљу
испуњења стандарда
рада КЗМ, а које нису
реализоване у 2014
години

2014.

Унапређење рада
локален КЗМ

Канцеларија за
младе

0

8.2. Стицање компетенција
дефинисаних у оквиру
Одељка 7, у циљу
испуњења стандарда
рада КЗМ, а које нису
стечене у 2014 години

2014.

Канцеларија за
младе

0

Унапређење рада
локален КЗМ

Ниво испуњења
стандарда рада
локалне КЗМ

Број стечених
компетенција
локалног
координатора
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Aнекс 2
ПРИОРИТЕТ
1. Обезбеђивање
предуслова за
успешно
запошљавање
младих у
општини Мали
Зворник

Годишњи план активности за период 2015. – 2019. године
Активности

Рокови

Очекивани резултат

1.1. Информисати младе преко
сајтова и друштвених мрежа
о центрима за каријерно
вођење
1.2. Осмислити програме за
подстицање
самозапошљавања младих

2015. –
2019.

Млади су преко сајтова
информисани о центрима
за каријерно вођење

2015. –
2019.

1.3. Организовати радионице за
унапређење и стицање нових
вештина младих за потребе
тржишта рада

2015. –
2019.

Осмишљени програми за
подстицање
самозапошљавања младих
Већа информисаност
младих
Организоване радионице
за израду бизнис планова,
писање CV-а, интервју за
посао, и тд.

1.4. Организовати трибине у
школама о дефицитарним
занимањима и потребама
тржишта рада

2015. –
2019.

Организоване трибине у
школама о дефицитарним
занимањима и потребама
тржишта рада

1.5. Организовати трибине у вези
предузетништва, актуелних
кредита и субвенција за
почетнике у бизнису

2015. –
2019.

1.6. Организовати предавања која
ће држати успешни
предузетници

2015. –
2019.

Организоване трибине у
вези предузетништва,
актуелних кредита и
субвенција за почетнике у
бизнису
Организована предавања
Повећан број младих
предузетника

Индикатор

Надлежнe
организације и
институције

Број младих
информисаних о
центрима за каријерно
вођење
Број нових програма за
самозапошљавање
младих

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи
Број ученика који су
присуствовали
трибинама,
фотографије, видео
записи
Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи
Број присутних на
предавањима
Број нових младих
предузетника
Фотографије

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
Школе
Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање
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2. Повећање броја
младих који се
баве активизмом
и
волонтеризмом,
као и
унапређивање
информисаности
младих на свим
нивоима и у свим
областима

1.7. Одржавање радионица и
презентација о предностима
производње органске хране,
бављења старим занатима,
сеоским туризмом

2015. –
2019.

Одржане радионице и
презентације и подршка
младима који искажу
спремност да се баве
наведеним занимањима

2.1. Информисање младих о
значају и облицима
волонтирања, као и приказ
примера добре праксе
2.2. Одржати тренинг за
вршњачку едукацију о
активизму

2015. –
2019.

Млади информисани о
значају и облицима
волонтирања

2015. –
2019.

2.3. Информисање младих о
националним и
међународним конкурсима и
програмима у области
подстицаја волонтеризма
2.4. Организовати хуманитарну
акцију прикупљања одеће,
обуће и играчака

2015. –
2019.

2.5. Расписати конкурс за
омладинске пројекте, из
разних области са циљем
активирања младих

2015. –
2019.

2.6. Медијски заговарати
укључивање младих у
креирање програмских
садржаја од значаја за младе
у средствима јавног
информисањa

2015. –
2019.

Одржани тренинзи о
активизму, обучени млади,
повећан број младих који
учествују у друштвено
корисном раду
Млади информисани о
могућностима да учествују
на националним и
међународним конкурсима
и програмима
Организована хуманитарна
акција прикупљања одеће,
обуће и играчака
Подигнута свест младих о
хуманитарном раду и
ангажовању за друге
Расписан конкурс за
омладинсе пројекте,
додељена средства и
организоване активности,
повећан капацитет рада
НВО-а
Повећан број младих који
су укључени у креирање
програмских садржаја

2015. –
2019.

Број младих који су
учествовали на
радионицама,
фотографије, видео
записи
Број младих који су
покренули сопствени
бизнис
Број младих
информисаних о
волонтирању

Канцеларија за
младе
Национална служба
за запошљавање

Од 15-20 едукованих
младих, извештај са
тренинга, слике и видео
запис

Канцеларија за
младе

Број објава конкурса
Број младих који су
учествовали

Канцеларија за
младе

Прикупљена одећа,
обућа и играчке,
фотографије, видео
записи

Канцеларија за
младе

Конкурсна
документација,
финансијски извештај,
фотографије и видео
записи

Канцеларија за
младе
Општинска управа

Број младих учесника
Број чланака у
новинама
Број садржаја на
телевизији и радио
станицама

Канцеларија за
младе
Медији

Канцеларија за
младе
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3. Створити услове
за квалитетније
провођење
слободног
времена младих
кроз унапређење
спортских ,
културних и
рекреативних
садржаја, као и
повећање
мобилности и
учешћа младих у
различитим
видовима
формалног и
неформалног
образовања

2.7. Организовати едукације за
уреднике и водитеље
омладинских емисија и
школских редакција

2015. –
2019.

Одржане едукације за
уреднике и водитеље
омладинских емисија и
школских редакција

Број радионица,
Број емисија
Број младих који су
учествовали

Канцеларија за
младе
Радио станица

2.8. Израда и дистрибуција
рекламног и информативног
материјала о активностима
КЗМ

2015. –
2019.

Одштампан и подељен
информативни материјал,
већа информисаност
младих

Број одштампаних
материјала, број
обавештених о
активностима

Канцеларија за
младе

3.1. Организовати културна и
спортска дешавања за младе
у селима

2015. –
2019.
2015. –
2019.

3.3. Опремање омладинских
клубова по селима

2015. –
2019.

Број учесника и
гледалаца,
фотографије, видео
записи
Број обучених тренера
Извештаји са обука
Фотографије, видео
записи
Изглед омладинског
клуба
Број посетилаца

Канцеларија за
младе
Општинска управа

3.2. Организовати обуке тренера
из различитих области

3.4. Изградити, адаптирати,
реконструисати и одржавати
спортске објекте и терене
које користе организације и
школе

2015. –
2019.

Организовани турнири,
концерти, представе, и тд.
Развијенија сарадња и
дружење младих
Организоване обуке
тренера
Обучени тренери из
различитих области
Опремљен омладински
клуб
Млади имају место где
могу да проводе слободно
време
Обезбеђен простор за
организовање радионица,
трибина, семинара, и тд.
Обезбеђен простор за
бављење спортом
Млади имају место где
могу да проводе слободно
време

Изглед спортских
објеката
Број посетилаца

Канцеларија за
младе
Донатори

3.5. Учешће и помоћ сарадника
КЗМ у организовању и
одржавању спортскокултурних и туристичких
манифестација у општини

2015. –
2019.

Подстицање младих да се
масовније укључе у
организовање и
спровођење
манифестација у општини

Број манифестација на
којима су млади
учествовали

Канцеларија за
младе
Туристичка
организација Мали
Зворник
Библиотека „17.
септембар“

Канцеларија за
младе
Канцеларија за
младе
Донатори
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3.6. Организовати часове плеса,
аеробика, пилатеса,
фолклора и сл.
3.7. Одлазак на међународне
волонтерске кампове

2015. –
2019.

Одржани часови, млади
заинтеросовани за ове
облике физичке активности
Већа мобилност младих,
интеркултурална размена и
учење
Организван омладински
камп, сарадња и дружење
младих

Број младих који похађа
часове, број одржаних
часова
Број младих који су
посетили волонтерске
кампове
Број учесника у
омладинском кампу

Канцеларија за
младе

3.8. Организовати (међународне
и регионалне) омладинске
кампове за младе у Малом
Зворнику
3.9. Организовање излета и
краћих путовања за
највредније и најактивније
волонтере и сараднике КЗМ

2015. –
2019.
2015. –
2019.

Организовани излети и
краћа путовања
Вредновање и
награђивање волонтерског
рада младих

Број волонтера и
сарадника

Канцеларија за
младе

3.10. Организовати бесплатан
превоз за одлазак младих на
културне манифестације

2015. –
2019.

Организован превоз за
одлазак младих на
културне манифестације

Канцеларија за
младе
Општинска управа

3.11. Посредовање у
обезбеђивању средстава за
бесплатан превоз на
студијска путовања
талентованих ученика
3.12. Организовање округлих
столова за подстицање
локалних НВО да узму
учешће у европским
програмима који се баве
разменама младих и ЕVS
програмима
3.13. Организовање курсева
страних језика и обуке на
рачунарима у КЗМ

2015. –
2019.

Обезбеђена средства за
превоз талентованих
ученика

Број одлазака на
културне манифестације
Број младих
Фотографије
Број ученика који су
отпутовали

2015. –
2019.

Организовани округли
столови
Повећано учешће локалних
НВО у европским
програмима

Број организованих
округлих столова
Број програма

Канцеларија за
младе
Локалне НВО

2015. –
2019.

Број полазника курса
Број професора

Канцеларија за
младе

3.14. Организовање едукативних
радионица на различите теме

2015. –
2019.

Организовани курсеви
страних језика
Организована обука на
рачунарима
Унапређење знања и
вештина младих
Организоване едукативне
радионице

Број учесника
радионица

Канцеларија за
младе

2015. –
2019.

Канцеларија за
младе
Општинска управа
Канцеларија за
младе
Донатори

Канцеларија за
младе
Донатори
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4. Чување и
унапређивање
здравља младих,
смањење ризика
и водећих
поремећаја
здравља и
развијање
здравствене
заштите
прилагођене
младима

5. Унапредити
услове за
безбедан живот
младих на
територији
Општине Мали
Зворник, као и

3.15. Организовати заједничке
сусрете и активности
различитих садржаја младих
и младих из осетљивих група
4.1. Пружити подршку
обележавању свих датума
календара здравља

2015. –
2019.

Организовани заједнички
сусрети и активности

Број посетилаца и
учесника у активностима
Фотографије

Канцеларија за
младе
Центар за социјални
рад
Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник

2015. –
2019.

Обележени важни датуми

Број младих који је
учестовао у акцијама
обележавања важних
датума

4.2. Организовати тренинге за
унапређивање менталног
здравља

2015. –
2019.

Организовани тренинзи за
унапређење менталног
здравља

Број учесника тренинга

Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник
Школски психолози

4.3. Оснивање саветовалишта за
младе при Дому здравља

2015. –
2019.

Основано саветовалиште
за младе

Број посета младих

Канцеларија за
младе
Дом здравља

4.4. Организовати јавне трибине
за родитеље и младе о
препознавању ефеката
коришћења психоактивних
супстанци и полно
преносивих болести
5.1. Обележити Дан безбедности
организовањем акције за
сузбијање насиља у
примарном и ширем
окружењу младих

2015. –
2019.

Организоване трибине

Број младих и родитеља
који су присуствовали
трибинама

Канцеларија за
младе
Дом здравља Мали
Зворник
Школски психолози

2015. –
2019.

Организована акција за
сузбијање насиља

Број учесника

Канцеларија за
младе
Полицијска станица
Мали Зворник
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побољшати
социјалну
политику према
младима

6. Развој свести код
младих о значају
очувања животне
средине

5.2. Организовати акције у циљу
умрежавања институција и
организација које се баве
заштитом деце и младих

2015. –
2019.

Организовани састанци
институција и организација,
Умрежене институције и
организације

Извештаји са састанка

Канцеларија за
младе
Центар за социјални
рад
Полицијска управа
Дом здравља
Школе

5.3. Организовати округле
столове са представницима
младих и Полицијске станице
на тему повећања поверења
младих у сектор безбедности
и веће отворености сектора
безбедности према младима

2015. –
2019.

Организовани округли
столови
Повезани млади и
Полицијска станица

Извештаји са састанка

Канцеларија за
младе
Полицијска управа
Школе

6.1. Организовати волонтерско
сређивање паркова,
приобаља и других зелених
површина

2015. –
2019.

2015. –
2019.

Број сређених паркова,
приобаља и осталих
зелених површина
Број учесника у
сређивању
Фотографије, видео
записи
Број учесника
Обезбеђена средства
Фотографије

Канцеларија за
младе
ЈКП „Дрина“

6.2. Обезбедити средства за
учешће младих у еколошким
камповима
6.3. Вршњачка едукација о
значају очувања животне
средине

2015. –
2019.

Организовано волонтерско
сређивање паркова,
приобаља и других зелених
површина
Сређени паркови,
приобаље и друге зелене
површине
Обезбеђена средства за
учешће младих у
еколошким камповима
Млади учествовали у
еколошким камповима
Одржана предавања на
различите значајне теме

Канцеларија за
младе
НВО
Школе

6.4. Организовати акције због
обележавања важних датума

2015. –
2019.

Број предавања
Број младих који су
одржали предавања
Број младих који су
присуствовали
предавањима
Број учесника
Фотографије
Видео записи

Организоване
манифестације и
обележени важни датуми

Канцеларија за
младе
Општинска управа
НВО

Канцеларија за
младе
Општинска управа
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7. Умрежавање и
сарадња са
партнерима на
регоналном,
националном и
међународном
нивоу како би се
обезбедила
додатна знања и
вештине за
успостављање
квалитетнијих
услуга за младе,
које су адекватне
постојећим
проблемима
младих у Малом
Зворнику

8. Примена
стандарда рада
локалних КЗМ и
компетенција
локалних
координатора у
скалду са
препорукама
МОСа

7.1. Регионално повезивање и
сарадња младих кроз
програме КЗМ

2015. –
2019.

Организоване посете
другим канцеларијама за
младе
Повезивање младих

Број посета
Број младих који су
учествовали
Фотографије

Канцеларија за
младе

7.2. Учешће у програмима
прекограничне сарадње

2015. –
2019.

Заједнички пројекти са
организацијама из других
држава
Повезивање младих

Број заједничких
пројеката
Број састанака
Фотографије

Канцеларија за
младе

2015. –
2019.

Унапређење рада локалне
КЗМ

2015. –
2019.

Унапређење рада локалне
КЗМ

8.1. Реализација активности
дефинисаних у оквиру
Одељка 7, у циљу испуњења
стандарда рада КЗМ, а које
нису реализоване у 2014
години

8.2. Стицање компетенција
дефинисаних у оквиру
Одељка 7, у циљу испуњења
стандарда рада КЗМ, а које
нису стечене у 2014 години

Ниво испуњења
стандарда рада локалне
КЗМ

Број стечених
компетенција локалног
координатора

Канцеларија за
младе

Канцеларија за
младе

56

