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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
У низу стратешких докумената  који су развијени и који се континуирано 
развијају на нивоу наше локалне  заједнице, град Власотинце препознаје 
Локални акциони  план за младе  за период 2010 – 2014. године  као један  
од кључних докумената који ће дати смисао свим нашим напорима које 
предузимамо  у другим областима од значаја за развој града.   

Позивајући се на Националну стратегију за младе, истовремено уважавајући 
локалне потребе и капацитете, општина Власотинце даје своје одговоре на 
процес децентрализације у области политике за младе, поступајући на 
стратешки одговоран начин.  

Млади од 15-30 година чине скоро ¼ укупне популације и истовремено представљају и највећи ресурс и 
највећу снагу општине Власотинце. Стога нашу стратегију усмеравамо у три кључна правца која ће омогућити 
да се политика за младе у наредним годинама  гради на чврстим и одрживим темељима.  

Свесни чињенице да се у претходних 20-так година недовољно пажње, времена и средстава посвећивало 
потребама младих у разним областима од значаја за њихов развој, у наредном периоду фокус наших ак-
тивности биће усмерен ка јачању капацитета за реализацију политике за младе у јавном, приватном и сек-
тору грађанског друштва. Како би се изашло у сусрет стварним потребама младих, омогућићемо њихово ак-
тивније учешће како током дефинисања политике за младе, тако и током њене примене. И на крају, стратеги-
ја отвара простор за регионалну, националну и међународну сарадњу са младима из других делова света, 
како би се омогућила размена информација, знања и искустава добрих пракси.  
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Омладинску политику не посматрамо као средство за решавање проблема, већ као важан простор у коме 
млади могу да делују као активни грађани. У таквом свету, млади имају могућност да сами изразе оно што је 
најбоље за њих, да њихово мишљење буде саслушано и уважено. На тај начин, остварује се потпуна инте-
грација младих у друштвене токове и елиминише се свака могућност манипулације младима. Потребно је 
радити на подизању свести одраслих о потреби уважавања личности и права наших младих суграђана. Исто-
времено, омладинска политика коју креирамо представља израз надстраначког, друштвеног и стратешког 
размишљања о потребама и правима младих. 

Ова стратегија је, стога, позив  представницима јавног, приватног и сектора грађанског друштва, а пре свега 
младима, да сви заједно створимо услове у општини Власотинце у коме  млади могу остварити своје 
потенцијале и  у коме ће желити да стварају и живе.  
 
 Председник општине Власотинце 
                                                                         Срђан Шушулић 
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ПРЕДГОВОР 
 

Омладинска политика је стратегија коју друштвена заједница и држава осмишљавају у циљу побо-
љшања положаја младих и системског решавања њихових проблема. 

“Акциони план политике за младе” доноси се уз Стратегију за младе и он представља скуп мера 
за решавање дефинисаних проблема са којима се млади најчешће сусрећу у разним областима (обра-
зовање, запошљавање, здравље, култура, слободно време…) 

Национална  стратегија  за  младе  усвојена  је  9.  маја  2008.  године  од  стране Скупштине  Ср-
бије.  Министарство  за  омладину  и  спорт  је  основано  2007.  године,  када  је  и започео процес израде 
Националне стратегије за младе. Израда ове стратегије је била први друштвени процес у Србији у коме 
су били укључени  сви сегменти друштва: држава, привреда, грађани, невладин сектор, медији. Процес 
израде стратегије пратила је медијска кампања под називом “Замисли живот”. 
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА  МЛАДЕ 
Правилником  о унутрашњој организацији и систематизацији  радних места у Градској управи за послове 
органа општине, општу управу и друштвене делатности дефинисано је да  локални координатор за младе:  

 учествује у изради локалне  омладинске политике у области образовања, спорта, повећања 
запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и 
криминалитета;  

 учествује у изради посебних локалних акционих планова  и програма у складу са Националном 
стратегијом за младе и прати њихово остваривање;  

 даје мишљење о питањима од значаја за младе, иницира припрему пројеката на конкурсима  на 
националном нивоу и  учествује у њиховој изради у циљу унапређења положаја младих;  

 подстиче сарадњу општине и омладинских организација и удружења, као и сарадњу са другим градовима 
и општинама у планирању и реализацији програма за младе;  

 учествује у раду стручних комисија и других тела за питања младих;  
 врши и друге послове по налогу шефа Одсека.  

САВЕТ ЗА МЛАДЕ 
На  основу чл. 15 и 72 Статута општине Власотинце, Скупштина општине Власотинце, одржана 08. 12. 2008. 
године, донела јe одлуку  oснивања Савета за  младе, који је овлашћен да: 

 Предлаже и учествује у изради општинске омладинске политике у области образовања, спорта, 
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, 
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и 
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криминалитета, приступ правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја 
за младе;  

 Учествује у изради посебних општинских 
акционих планова, програма и политика у 
сагласности са Националном стратегијом за 
младе и прати њихово остваривање;  

 Даје мишљење о питањима од значаја за младе и 
о њима обавештава органе општине;  

 Даје мишљење на предлоге прописа и одлука 
које доноси Скупштина општине у областима 
значајних за младе;  

 Усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању општинске омладинске политике и 
локалних акционих планова и програма за младе 
и подноси их Скупштини општине, председнику 
општине и Општинском већу;  

 Иницира припрему пројекта или учешће општине 
у програмима и пројектима за младе у циљу 
унапређења положаја младих и обезбеђења 
остваривања њихових права, која су у 
надлежности општине;  

 Подстиче сарадњу између општине и 
омладинских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности;  

Ред. 
Бр. 

СТРУКТУРА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
Презиме и име Институција 

1. Жаклина Стојковић члан Општинског већа 
2. Саша Стојиљковић  

3. Јелена 
Миловановић 

незапошљена, виша 
економска 

4. Анка Виденовић незапошљена, Учит. 
факултет 

5. Ивана Стаменковић професор социологије  

6. Александра 
Стојановић педијатар, Дом здравља 

7. Маринко Ђорђевић координатор Канц. за ЛЕР 

8. Александар 
Стојановић 

професор физичког 
васпитања 

9. Бобан Илић  
10. Саша Милошевић кошаркаш 
11. Мила Стојановић одборник 
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 Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно 
финансирају из буџета општине, прати њихово остварење и даје своје мишљење Скупштини општине. 

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ  
Министарство за омладину и спорт је основано 2007. године.  
Дугорочни циљ Министарства омладине и спорта је побољшање положаја младих у нашој земљи.    
 

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
Рад на изради Локалног акционог плана за младе општине Власотинце инициран је од стране Канцеларије за 
локални економски развој и подржан је од стране локалне самоуправе. У изради ЛАП-а биле су укључене 
невладине организације, институције које у свом деловању раде са младима или за младе, представници 
Ђачког парламента, представници медија, млади појединци и појединке са територије општине Власотинце. 
При изради Локалног акционог плана политике за младе, у делу истраживања, коришћени су подаци прику-
пљени кроз консултативни процес (округли столови) израде Националне стратегије за младе.  
Проблеми које су млади истакли као најважније су: немогућност запошљавања младих, неквалитетно про-
вођење слободног времена, нездрави стилови живота (пушење, дрога, алкохол), недовољно учешће младих у 
јавном животу, осећај несигурности за властиту будућност.  Могуће је извести закључак да нема велике 
разлике у одговорима у односу на остале градове, као и да је у свим другим испитиваним областима сличан 
однос одговора, када посматрамо руралну и урбану средину. Оно што у градовима нема довољно, у селима 
углавном не постоји. На основу одговора настајале су локалне стратегије и акциони планови. Владе земаља 
бивше Југославије, као што су Словенија, Хрватска и Република Српска у оквиру БиХ, усвојиле су стратегије 
за младе на основу којих су донети акциони планови градова и општина, те су отпочеле озбиљнију бригу о 
својој омладини. Приступ питањима младих у земљама ЕУ, па и  земљама кандидатима, је различит, али код 
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свих њих као први корак представља формирање некакве институционалне основе (било да је то комисија, 
канцеларија, управа, савет, па и министарства)  која је претходила стварању националних стратегија.  
Учешће младих у одлучивању дефинисано је у документу »Европска повеља о учешћу младих на локалном и 
регионалном нивоу«, коју су потписале земље чланице Европске уније, и која без активне партиципације 
младих у доношењу одлука не може замислити једно грађанско друштво.  

Истраживање о потребама младих општине Власотинце 
Локални акциони план за младе у општини Власотинце ослања се на Националну стратегију за младе. Поред 
овог документа, који се директно односи на омладинску политику, коришћени су и следећи национални 
документи: Локална самоуправа у Србији: Основне одреднице (Стална конференција градова и општина, 
Београд, 2004), Национална стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија запошљавања 2006-
2008, „Боље здравље за III Миленијум“, Развој политике и стратегије стручног образовања у Србији, 
Национална стратегија за борбу против ХИВ/АИДС-а, Миленијумски циљеви, као и неколико стратешких 
докумената на локалном нивоу: „Стратешки план општине Власотинце“, као и „Стратегија социјалне заштите 
општине Власотинце“.   

Циљна група коју обухвата ЛАП  
Младост као животно раздобље различито је одређено и дефинисано од стране различитих светских, 
европских и националних институција и организација.  Кад се говори о младима у Европи, углавном се мисли 
на узраст између 15 и 24 године. Република Србија по питању неких повластица  сматра младе до 26 година, 
али се раздобље младости у многим случајевима продужава све до тридесете године, због дужег трајања 
образовања и отежаног запошљавања, што одлаже одрастање и друштвену независност. ЛАП се односи на 
деловање  за добробит младих узраста од 14 до 30 година.  
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Млади људи којима се бави ЛАП општине Власотинце су сви млади у наведеном узрасту, а живе на територији 
општине Власотинце, различитог су социјалног и друштвеног статуса, као и националног, верског, сек-
суалног, политичког и другог опредељења. Млади људи у Власотинцу су особе, а могу бити удружени у 
неформалне групе, као и млади у удружењима грађана, омладинским организацијама и клубовима, као и сви 
активни и пасивни појединци/ке.  
 

 АНАЛИЗА ПОЧЕТНОГ СТАЊА  
ЕУ, земље региона и омладинска политика  

Акциони омладински план је постао основа рада омладинских тела  (владиних, невладиних, економских) у 
земљама у региону (Словенија, Хрватска, Босна и  Херцеговина, Румунија, Грчка и тд.), како на националном, 
тако и на локалном нивоу. Земље чланице ЕУ, као и већина земаља кандидата које су у нашем окружењу, 
имају развијене националне стратегије за младе.  
Ове националне стратегије за младе донеле су владе ових земаља самоиницијативно или на иницијативу 
различитих омладинских тела или организација, које  су касније и учествовале у њеној изради. Модели су 
углавном такви да је смер развоја стратешке бриге о младима био од националног ка локалном нивоу, што је 
подразумевало изградњу националних стратегија на основу којих су настајале локалне стратегије и акциони 
планови.  
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Документи на које се ослања ЛАП општине Власотинце  
Локални акциони план општине Власотинце произилази из неколико важних европских и светских докумената ко-
ји одређују стратешке правце развоја младих, и то су: „Бели документ” (Европски парламет),  „Европска повеља о 
учешћу младих у општинском и регионалном животу”  (Конгрес локалних и регионалних власти Европе),  „Нацио-
нална политика за  младе”,  као радни документ и додатак документу „Образовање младих људи: Изјава за 21. 
век”, „Једанаест индикатора за развој националне стратегије и политике за омладину”, које је изнео Петер 
Лауретзен - заменик директора Управе за омладину и спорт Савета Европе, а усвојен од стране Европског 
омладинског форума.  
 

ВИЗИЈА 

2014. године, општина Власотинце је заједница која пружа шансу младима да се континуирано усавршавају, 
раде, стварају, путују и размењују искуства са својим вршњацима  из целог света у свим областима  од 
значаја за остваривање грађанских, политичких, економских, еколошких, социјалних и културних људских 
права. 

 

 МИСИЈА 
У циљу унапређења положаја младих и стварања услова за развој заједнице која младима пружа шансу за 
развој, Савет за младе Власотинца, Канцеларија за младе формирана у оквиру Општинске управе, пред-
ставници јавног, приватног и сектора грађанског друштва, ће ангажовањем постојећих ресурса у заједници 
реализовати политику за младе дефинисану овом стратегијом и у том смислу:  
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- континуирано унапређивати инфраструктурне, организационе, људске и финансијске капацитете, како би 
обезбедили ефикасну и ефективну политку за младе,  
- развијати мрежу одрживих услуга у циљу остваривања права младих која су им гарантована, односно 
омогућена постојећим међународним, националним и локалним правним и стратешким документима,  
- изграђивати и стално јачати партнерство јавног, приватног и сектора грађанског друштва,   
- континуирано информисати младе, али и остале суграђане/ке чиме ће се подстицати њихово активно 
учешће у процесу планирања и примене приоритета и активности дефинисаних ЛАП-ом за младе,  
- развијати механизме и предузимати активности којима ће се омогућити размена информација, знања и 
искустава од значаја за унапређивање положаја младих.  
 

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
Локални акциони план за младе  Власотинца, у току свог рада и креирању мера за побољшање статуса 
младих, израђен је на принципима на којима се заснива   Национална стратегија за младе која је приликом 
њиховог дефинисања поштовала основ Устава Републике Србије, Универзалну декларацију о људским 
правима, Конвенцију УН о правима детета са Протоколима, Конвенцију Савета Европе о људским правима и 
основним слободама и Међународни пакт о грађанским и политичким правима. Принципи  локалног 
плана акција  су: 
 • Поштовање људских права - који обезбеђује 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. 
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• 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. 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 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. 
• Заснованост на подацима - 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. 

Територија општине Власотинце се граничи на западу са лесковачком, на југу са црнотравском, на истоку са 
бабушничком и на северу са гаџиханском општином. Власотинце је највеће насеље-град и уједно 
административни и економски центар општине. Некада је Власотинце било варошица. За варошицу је 
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проглашено 1878. године, по ослобођењу југа Србије од Турака. 1893. године је добило урбанистички план, 
који је израдио инжењер Бартос. План је реализован тек 1922. и 1923. године. 

Власотиначки крај се простире на подручју доњег и средњег слива реке Власине, у југоисточној Србији. 
Горњи део окружења општине Власотинце је претежно брдско планински.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Река Власина тече средином територије општине Власотинце. У долини реке Власине је пут према истоку који 
повезује Власотинце са Пиротом. Варош Власотинце се налази на месту где Власина напушта брдско-
планински део и улази у моравску раван.  
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Општина Власотинце у Србији Положај општине Власотинце у Јабланичком округу 
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Општина Власотинце се састоји од града Власотинце и околних села: 
• Алексине   
• Батуловце  
• Бољаре   
• Борин Дол   
• Брезовица  
• Гложане   
• Горња Лопушња   
• Горња Ломница   
• Горњи Дејан   
• Горњи Ора   

• Горњи Присјан   
• Градиште   
• Гуњетина   
• Дадинце  
• Добровиш  
• Доња Ломница   
• Доња Лопушња   
• Доње Гаре   
• Доњи Дејан   
• Доњи Присјан   

• Златићево   
• Јаворје   
• Јаковљево   
• Јастребац   
• Козило   
• Комарица   
• Конопница  
• Крушевица  
• Кукавица   
• Ладовица   

• Липовица   
• Орашје   
• Острц  
• Пржојине   
• Прилепац   
• Равна Гора   
• Равни Дел   
• Самарница  
• Свође   
• Скрапеж   

• Средор   
• Стајковце  
• Страњево   
• Тегошница  
• Црна Бара   
• Црнатово   
• Шишава 
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ПРЕСЕК СТАЊА И  ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ 
Проблеми младих 

Локални акциони план за период од 2010 до 2014. године је, приликом дефинисања стратешких приоритета и 
активности за наступајући период, узео у обзир резултате и анализе обухваћене овим стратешким 
документом, као и резултате процеса евалуације овог стратешког докуметна, али је, поштујући промене у 
окружењу, политику према младима за наредни период базирао и на следећим изворима података, а наро-
чито на:  

� анализи процене капацитета ресорних институција/организација,  
� резултатима размене искустава током радионица одржаних током процеса израде стратегије, 
� резултата анкете која је спроведена на узорку од 250 ученика завршних разреда основних и средњих 

школа. 
1. НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ. Наведени извори су омогућили да се препознају кључни проблеми и мла-

дих и институција које су одговорне за спровођење политике према младима. Кључни проблем је недостатак 
образовних профила који су усклађени са потребама тржишта рада. Поред тога, изостају садржаји којима се 
кроз систем неформалног образовања стичу модерна знања и вештине, посебно оне којима ће се млади обу-
чити за учешће на тржишту рада и/или развити способности за приватно предузетништво. Концепт дожи-
вотног учења није усвојен код већине младих, тако да је њихово интересовање за  постојеће програме не-
формалног образовања које реализују организације грађанског друштва, ниско.  

2. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ  није развијено у довољној мери. Изостаје интезивнија подршка заједнице пра-
вилном психо-физичком развоју младих. Континуиран рад на превенцији болести зависности, репродуктивног 
здравља, сексуално преносивих болести и ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу и агесивног понаша-
ња и насиља. У прилог овоме говоре и резултати анкете, према којима је доста  младих исказало потребу да 
буде редовно информисано о здравим стиловима живота и заштити здравља. 

3. Када је реч о ЗАПОШЉАВАЊУ, број младих који активно траже посао, а посебно број младих који су 
спремни да се преквалификују, доквалификују или започну сопствени посао је релативно низак.   
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4. ИНФОРМИСАЊЕ И МОБИЛНОСТ МЛАДИХ у јавном и политичком животу локалне заједнице су ниски. 
Узроци леже у:  

⇒ недовољној информисаности младих о питањима од значаја за њихово активније укључивање у 
живот локалне заједнице, посебно, недовљној информисаности младих који имају потешкоћа са 
доступношћу информација;  

⇒ недовољној укључености младих у припрему, реализацију, праћење и процену активности и про-
грама за младе;  

⇒ недовољној  подршци младим лидерима и активним младим људима за преузимање лидерских уло-
га и одговорности у заједници; 

⇒ непостојању простора намењеног  младима, као и  у чињеници да постојећи  простори нису аде-
кватно  уређени и опремљени; 

⇒ Млади у врло малој мери учествују у раду организација и институција, чак и оних које као свој 
предзнак имају назив "омладинске" или су по својој мисији усмерене ка младима. Скоро 50% 
младих нема апсолутно никакав контакт ни са једном од културних, спортских или других орга-
низација, ни у форми пасивног, а камоли активног чланства. То не говори само о исказаном 
неактивном ставу младих, већ и да се постојеће институције/организације не доживљавају као 
нешто у чему се тај активизам може потврдити. 

5. АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У ДРУШТВУ И ВОЛОНТЕРИЗАМ.  
Млади имају могућности да се активно укључе у друштвена дешавања, као и да на њих утичу својим 

деловањем и и остварењем личних идеја.  
ВОЛОНТЕРСКИ РАД 

� волонтерски рад су „оне активности којима се људи баве по сопственој вољи, било да то раде 
спонтано и индувиндуално, или организовано и перманентно, делујући кроз  институције и службе, 
али увек без материјалних, сем моралних и других друштвених сатисфакција”. 
                                                                                                     (др Милосав Миросављевић)  
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Закључили смо да млади људи данас или имају погрешну представу о овом облику друштвеног 
ангажмана, или је немају уопште.  Најчешћи проблеми су:  

� Није довољно заступљена промоција волoнтерског рада, не постоје волoнтерски центри, 
организације које се баве волoнтерским радом нису умрежене, не ради се мотивација младих да се 
волoнтерски ангажују.  

6. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ младих - Недостатак садржаја за младе наведен је као један од кључних 
проблема током истраживања која су рађена у последњих неколико година у граду Ужицу.  Деца и млади 
најчешће наводе веома конкретне садржаје који им нису доступни: различите радионице на којима би 
стицали знања и вештине које не могу стећи кроз редовно образовање, концерти и други садржаји из области 
културе и уметности, али и забавни садржаји, попут дружења и размене искустава са младима из различитих 
крајева земље  и региона, омладински кампови и сл. Имајући у виду да у Власотинцу не постоји ни Дом 
омладине ни Омладински културни центар, овакви налази нису неочекивани и понављају се из године у 
годину. Овакве врсте активности представљају неопходан чинилац свеукупног развоја личности, без кога 
није могућ њихов развој до крајњих могућности. 

7. ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРEДИНЕ. Активно учешће младих у стварању здраве и незагађене 
животне средине примаран је циљ. Улагање у еколошке едукације младих  и стварање високо стручних еко-
лошких кадрова довело би до стварања одлучног јавног мњења које поштује, разуме и штити своју животну 
средини и природна богатства.  

Овакав став потврђује и чињеница да се буђење еколошке свести прво јавило код младих који су још 
осамдесетих година прошлог века, кроз различите видове удруживања и деловања, почели утицати на цело-
купну популацију и њен однос према животној средини. 
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SWОТ АНАЛИЗА  
– ОБЈЕКТИВНА ПРОЦЕНА ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ У ВЛАСОТИНЦУ 

S    ПРЕДНОСТИ W    СЛАБОСТИ 

- Успостављени организациони и формално правни 
капацитети у оквиру Скупштине и управе (Члан  Општин-
ског већа задужен за омладину, културу и спорт, Савет за 
младе, Саветовалиште за децу и омладину, Канцеларија за 
младе). 
- Постојеће ресорне институције (школе, здравствене 
установе, установе социјалне заштите, запошљавања, 
спорта, културе) са развијеним програмима   
- Постојање ђачких парламената у средњим школама  
- Спортски савез има дугу традицију у организовању 
спортских активности за младе. 
- Постојећи инфраструктурни ресурси (градска плажа, 
спортски терени,  библиотека, музеј и тд.). 
- Постојање КЗМ 
- Постојање Канцеларије за локални економски развој 
(млад кадар) 
- Подршка локалне самоуправе 
- Могућности за развој туризма 
- Подршка  МОС 
- Постојање активних НВО 
 

- Nедостатак простора за реализацију омладинских 
програма (Дом омладине, Омладински културни центар)   
- Буџетска издвајања за област спорта, културе, социјалне 
заштите, образовања и запошљавања су минимална, а по 
структури трошкова су, углавном, усмерена на материјална 
давања (стипендије, услуге превоза), а мање на развој 
услуга у заједнци. Средства се, углавном, користе за 
материјалне трошкове ресорних институција, а осим 
буџетске линије за омладинске политике и дотације 
удружењима  нема проактивнијег приступа буџета за 
развој услуга или сл.).  
- Чланови Савета за младе нису довољно упознати са својом 
улогом у креирању локалне политике за младе.  
- Изостаје партнерски приступ у раду институција, а 
посебно је недовољно развијена мрежа нових услуга за 
младе. Постојеће не прелазе минимум предвиђен законом.  
- Одрживост пројеката организација грађанског друтшва у 
највећем % није обезбеђена средствима општинског 
буџета.  
- Постојећи спортски објекти, терени и простори нису 
довољни да изађу у сусрет бројним и разноврсним 
потребама младих.  
- Нису развијени механизми за међуопштинско/регионално 
повезивање младих. 
- Неинформисаност 
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- Неповерење у институције (генерацијски јаз) 
- Стагнација привреде 
- Неповољна демографска структура становништва 
 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

- Национална стратегије за младе, Закон  за младе и 
подршка националних и међународних фондова за њихову 
имплемтанацију на локалном нивоу 
- Стимулисање партнерства јавног и приватног сектора 
- Заинтересованост младих за волонтерски рад 

- Домаће и стране фондације (ЕУ) 

- НВО сектор и грађанске иницијативе 

- Неискоришћен простор 
 

- Процес децентрализације  нема очекивану и потребну 
динамику  у свим областима од значаја за унапређење 
живота у локалним заједницама, а посебно у области која 
се односи на локалну политику према младима. 
- Висок проценат миграција младог, радно способног 
становиштва и у највећем броју високообразованог 
становништва у веће центре  (Београд, Ниш). 
- Депопулација села  - миграције „ село –град”, које за 
последицу имају велики  прилив неквалификоване радне 
снаге у градове, чиме се проблем назапослености 
усложњава. 
- Изостају стимулативне мере за успостављање и развој 
пољопривредне производње и туризма. 
- Недовољна заинтересованост младих за активније учешће 
у развоју заједнице (непостојање НВО-а младих). 
- Смена локалне власти 
- Друштвено-политичка нестабилност 
- Либерализација визног резима 
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ПРИОРИТЕТИ  У ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ  - у области омладинске политике општине Власотинце су:  
1. РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАКО БИ СЕ УНАПРЕДИЛА 
ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

2. КРЕИРАЊЕ САВРЕМЕНИХ И ИНОВАТИВНИХ ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕ  
3. РАЗВОЈ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА НА РЕГИОНАЛНОМ И 
НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 

ОПШТИНСКИ ПРИОРИТЕТИ 
У оквиру наведених стратешких праваца, а у складу са општинским материјалним, људским и финан-

сијским ресурсима, општински приоритети, када је у питању омладинска политика на локалном нивоу, су: 
1. унапређење неформалног образовања младих, јачања сарадње са грађанским друштвом; 
2. неговање здравих стилова живота и  унапређење квалитета живота младих из социјално 
угрожених категорија и развијање социјалне инклузије; 
3. смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих облика запошљавања, 
самозапошљавања и предузетништва младих; 
4. унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за 
лакши приступ информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне 
заједнице и кроз разне начине подршке за преузимање лидерских улога и одговорности младих;  
5. унапређење положаја младих кроз јачање капацитета КЗМ и оснаживање волонтерског 
активизма младих; 
6. унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних  и спортских 
активности; 
7. унапређење превентивног деловања кључних фактора (породица, школа и остале институције, 
вршњачке групе и медији) у циљу смањења броја младих који долазе у конфликте са законом; 
8. унапређење еколошке свести младих за здраву животну средину и о значају одрживости 
развоја заједнице кроз одржавање едукативних скупова, радионица, трибина..., а у циљу боље 
уређености, пружање подршке цивилном сектору у области екологије и програмима одрживог 
развоја који укључују младе. 
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1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 
 

1.1. Формално образовање:  
Проблеми који се односе на систем су: спора и неефикасна реформа школског система (проблем циљева 
образовања, неприлагођеност образовног система потребама младих), искривљен систем вредности (осећај 
одговорности, лоши узори), спорост школе у односу на промене које се дешавају, недовољна повезаност 
образовања и рада.  
Проблеми који се односе на образовни процес: лоша комуникација између младих и одраслих, недостатак 
финансијских средстава која би поспешила наставни и ваннаставни рад са младима, недовољна инклузив-
ност, запостављена васпитна функција школе, споро и недовољно развијање и богаћење ваншколских и 
ваннаставних активности, радни простор, недовољна отвореност школа за искуства из окружења (изолација), 
ауторитарни систем односа у образовању, недостатак савремених наставних средстава и учила.  
Проблеми који се односе на наставни кадар: недостатак професионалног усавршавања наставника, недовољ-
на мотивисаност наставног кадра.  
Проблеми који се односе на младе: недовољна мотивисаност ученика за квалитетно учествовање у обра-
зовном процесу.  
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У Власотинцу основношколским образовањем се баве следеће институције: 

Школе Издвојена оделења Бр. 
ученика Спортски терени 

1. „Синиша Јанић” Власотинце Брезовица, Јастребац, 
Дадинце, Орашје, Ладовица 

920 терен за мали фудбал, терен за одбојку, 
терен за кошарку 

2. „8. Октобар” Власотинце Конопница 993 сСпортски терен и спортска сала 
3. „Свети Сава” Гложане Стајковце, Батуловце 362 спортски терен 
4. „Браћа Миленковић” Шишава Липовица, Средор, Црна Бара, 

Скрапеж 
159 спортски терен 

5. „Доситеј Обрадовић” Свође Златићево, Горњи Дејан, 
Борин Дол 

30 спортски терен и спортска сала 
6. „Карађорђе Петровић” 
Крушевица 

Бољаре, Дољи Дејан, Равни 
Дел 

94 спортски терен 

7. „Вук Караџић” Тегошница Горњи Орах, Доње Гаре, 
Јаковљево 

42 спортски терен 
8. „Божидар Миљковић”  Г. Присјан Доњи Присјан, Комарица 33 спортски терен 
9. „25. мај” Доња Лопушња  32 спортски терен 
УКУПНО:  2665  

 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Школа Бр. 
ученика Спортски терени 

1. Гимназија „Стеван Јаковњевић”  Власотинце 393 спортска сала, терен за мали фудбал и терен 
за кошарку 

2. „Техничка школа” Власотинце 458 школе користе исте објекте 
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1.2. Неформално образовање:  
Основни проблем неформалног образовања младих је што у друштву није довољно признато и то представља 
извор осталих проблема. Проблеме везане за неформално образовање младих посматрали смо у односу на 
програме неформалног образовања и оне који те програме спроводе.  
Проблеми који се односе на програме неформалног образовања: недовољна подршка неформалним облицима 
образовања младих, што доводи до смањеног броја програма и/или пада квалитета програма; недовољно инфор-
мисање о програмима, недовољно искоришћавање потенцијала младих (игнорисање образовних потреба младих).  
Наиме, у животу младих људи велики значај треба да има неформално образовање, које је замишљено као 
допуна формалном и неопходно је да би се подигао општи образовни ниво младих. Неформално образовање 
је организована образовна активност ван успостављених формалних система, које треба да служи одређеним 
групама учесника у процесу са тачно дефинисаним образовним циљевима. Стога, витални значај неформал-
ног образовања јесте да учи младе самосталности и ојача вредносне системе кроз интерактивне радионице, 
семинаре, тренинге са различитом методологијом... Посебан аспект неформалног образовања јесте peer 
education, тј. вршњачка едукација. 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 
- неадекватан квантитет и квалитет културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних садржаја; 
- мали број и неадекватна опремљеност објеката и простора намењених младима (простор за рад и реали-
зацију садржаја); 
- неадекватно информисање о дешавањима за младе - постојећи начини информисања младих у раскораку са 
потребама младих; 
- недовољна заинтересованост младих за садржаје из културе; 
- недовољна партиципација младих у осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекре-
ативних програма;  
- недостатак различитих видова неформалног образовања. 
 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће специфичне циљеве:  
1. укључивање младих у креирање и реализовање културних и забавно-рекреативних  садржаја; 
2. изградња и адаптација простора за младе; 
3. развијање нових облика забавно-рекреативних активности, атрактивних за младе; 
4. развијање неформалног образовања. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 

реализацију 

Унапређење формалног и 
неформалног образовања 
младих, јачање сарадње са 
грађанским друштвом (НВО...) 
 

1. Организовање културно-образовних и других 
забавно-рекреативних садржаја за младе 
2. Адаптација  и опремање објеката и простора 
за рад и реализација садржаја за младе 
3. Увођење нових атрактивних активности за 
младе 
4. Подржати  јачање програма вршњачке 
едукације у средњим  школама као облика 
неформалног учења кроз интерактивне 
радионице, семинаре, тренинге. 
4. Промовисати неформално образовање и 
принцип доживотног учења како би се знање и 
образовање промовисали као вредност.  
6. Стварање  механизама за партиципацију  
младих у процесима  одлучивања у формалном  
и неформалном  систему образовања 
(ђачки парламент и омладинске организације) 
7. Подржати  јачање програма вршњачке 
едукације у средњим  школама као облика 
неформалног учења  
8. Оснажити  младе да преузму  активно, 
одговорно  и ефикасно управљање  својом 
каријером  
9. Развијати различите механизме  за 
подстицање ангажовања и стваралаштва младих 
у уметности (саветовања, изложбе и сл.) 

2010-2014. 
Представници локалне 
самоуправе, Канцелаија за 
младе, Директори школа, 
НВО, Установе културе 
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2. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
2.1. Проблеми 

1. Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота и недостатак подршке правилном психо-физичком 
развоју младих у областима: развоја здраве и стабилне личности код младих, рекреација, исхрана и репро-
дуктивно здравље;  
2. Недовољно организован и континуиран рад на превенцији: болести зависности (пушење, алкохолизам, 
наркоманија), сексуално преносивих болести и ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу, агресивног 
понашања и насиља; 
3. Неадекватна здравствена заштита младих: недовољно организована, прилагођена, доступна и промовисана 
здравствена заштита за младе, посебно за маргинализоване групе 
Међу највећим недостацима у здравству и социјалној заштити могу се издвојити: 

� неадекватна психолошка подршка (непостојање саветовалишта општег типа, предбрачног савето-
валишта, гинеколошког саветовалишта, саветовалишта за брак и породицу …); 

� непостојање базе података о артикулисаним потребама младих по овом питању; 
� недовољан степен информисаности и у вези с тим недовољна медијска подршка; 
� непостојање системских програма за младе са инвалидитетом и младе из маргинализованих група; 
� непрестан пораст социјално угрожених младих; 
� недостатак финансијских средстава за програме намењене младима из социјално угрожених 

категорија. 
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Наведени приоритет бави се проблемима локалне здравствене заштите, ангажовања младих у организацијама 
за превенцију и смањење болести зависности, заштиту репродуктивног здравља, сузбијање наркоманије и 
алкохолизма. Такође, безбедност младих у саобраћају, у школи или на местима на којима се окупљају, у 
јасној је вези са питањима социјалне патологије која произилазе из наркоманије и опијања.  
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 

� недовољна информисаност младих по питањима здравља и социјалне заштите; 
� недовољна организованост и континуитет рада на превенцији: болести зависности (пушење, алко-

холизам, наркоманија), сексуално преносивих болести и ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу, 
агресивног понашања и насиља; 

� недовољно развијена свест младих о здравим стиловима живота и недостатак подршке правилном пси-
хофизичком развоју младих у областима развоја здраве и стабилне личности код младих,  рекреације, 
исхране и репродуктивног здравља; 

� поремећаји у понашању  младих због неконтролисаног конзумирања алкохола, цигарета и психо-
активних супстанци;  

� непостојање адекватних здравствених служби и специјализованог кадра за рад на проблему нарко-
маније и алкохолизма младих; 

� непостојање посебних структура које би се интегрално бавиле праћењем проблема локалне здравстве-
не заштите међу младима; 

� непостојање системског промовисања здравих стилова живота; 
� непостојање перманентне кампање против пушења, алкохолизма и болести зависности, као ни кампа-

ње за подизање здравствене и физичке културе, као и културе деце и младих уопште. 
За решавање уочених проблема, у подручној области здравља младих, локална заједница поставила је себи 
следеће специфичне циљеве: 



 
 

           Општина Власотинце - Канцеларија за младе  

32 

 
- адекватно информисање младих о здравим стиловима живота (и последицама наркоманије, 
алкохолизма, нездраве исхране...); 
- унапређивање рада на превенцији здравља младих и психофизичког развоја младих;  
- развијање свести о здравим стиловима живота кроз континуирану медијску кампању; 
- формирање посебних структура (савети/одбори) које би се бавиле проблемима у области 
наркоманије и алкохолизма уз сарадњу са младима. 
За решавање уочених проблема, у подручној области социјалне заштите, локална заједница поставила је 
себи следеће специфичне циљеве: 
- унапређивати социјалну одговорност заједнице према младима и одговарајуће ресурсе за 
социјалну заштиту младих; 
- формирати локална партнерства како би се постојећи ресурси ефикасније користили; 
- промовисати социјане инклузије кроз континуирану медијску подршку; 
- дефинисање мера за помоћ младима из социјално угрожених категорија, кроз партнерство 
надлежних институција; 
– Смањити ризично понашање младих повећањем обима доступних информација о ризичним 
облицима понашања, могућности за осмишљено провођење слободног времена и спровођење 
превентивних активности. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 
реализацију 

Неговање здравих стилова 
живота и  унапређење 
квалитета живота младих из 
социјално угрожених 
категорија и развијање 
социјалне инклузије  

1. Спровођење кампања за унапређење здравља 
и смањење малолетничке деликвенције и 
преступничког понашања младих, креираних на 
повећању нивоа одговорности у односу на 
очување сопственог здравља и развијање свести 
о постојећим ризицима. 
2. Развој континуираног програма едукације 
младих, уз коришћење медија и развој 
комуникација за подршку превенцији ризичног 
понашања и малолетничке деликвенције. 
3. Развити програме заштите младих од 
злоупотребе дувана, алкохола и осталих 
психоактивних супстанци и предупредити 
последице по здравље. 
4. Повећање капацитета за саветовалишни рад са 
младима на превенцији малолетничке 
деликвенције у оквиру институција социјалне 
заштите, НВО и др. (Саветовалишта за младе, 
Клубови за младе, радионице...). 
5. Организовати и подржати систем вршњачког 
образовања за младе на основу усвојених 
националних стандарда и организовати програме 
едукације о здрављу младих за родитеље, 
наставнике и остале који су у контакту са 
младима 
6. Формирање  Савета/одбора за проблеме у 
области наркоманије и алкохолизма, уз сарадњу 
са младима. 
7. Прилагодити установе и јавне површине за 
кретање особа са инвалидитетом 
8. Подршка свим програмима који младима 
обезбеђују знања и вештине за развој здравих 

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе , Канцеларија за 
младе, представници Дома 
здравља, представници 
Центра за рад и социјалну 
политику 



 
 

           Општина Власотинце - Канцеларија за младе  

34 

стилова живота. 
9. Континуирана мера превенције на свим 
нивоима (едукација просветних радника, 
стручних радника ЦСР, вршњачких едукатора и 
родитеља, старатеља) 
10. Подршка социјалном маркетингу и развој 
едукативних програма за одговорно планирање 
породице, ненасилну комуникацију, афирмацију 
здравих стилова живота, превенцију болести 
зависности. 
11. Указивати на значај репродуктивног здравља, 
јачањем свести и обогаћивањем знања младих. 
12. Успостављање мултисекторске сарадње на 
спровођењу програма, уз јачање 
институционалних капацитета и јачање 
капацитета локалне самоуправе за спровођење 
програма превенције и подршке младима. 
13. Превентирати полно преносиве  
инфекције и ХИВ/АИДС. 
14. Обезбедити  целовит  приступ  у процени  и 
задовољавању потреба  младих  из осетљивих  
група.  
15. Развијати  толеранцију  на различитости и 
препознавање капацитета младих из осетљивих 
друштвених група.  
16. Промовисати социјалне инклузије кроз 
континуирану медијску подршку и укључити  
младе из осетљивих група  у  активан и 
продуктиван живот у заједници  
17. Успоставити  мрежу  услуга у  заједници  које 
младим  корисницима  система  социјалне 
 заштите  омогућавају  задовољавање потреба 
 у породици  и  природном  окружењу. 
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3. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 
 
Индивидуални разговор представља основну активност у посредовању и има за циљ да се на основу анализе 
карактеристика тражиоца запослења, релевантних за процес посредовања и захтева тржишта рада, у погледу 
одговарајућих занимања и послова особи помогне да на најбољи могући начин дефинише своје 
професионалне циљеве и запосли се на пословима који одговарају њеним квалификацијама, радном искуству 
и способностима у што је могуће краћем року. 
Индивидуални план запошљавања садржи коначни циљ а то је увек запошљавање и подциљеви. Подциљеви 
треба да укажу на помоћ која је лицу потребна ради остварења коначног циља. Услуге службе за 
запошљавање и избор циљева морају бити прилагођени потребама незапошљеног лица и реалним 
могућностима на тржишту рада.  
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 
• недовољно подстицајних мера за запошљавање младих – недовољно информисање о могућностима запо-
шљавања, усавршавања, потребама тржишта; 
• недовољна подршка развоју предузетништва младих – неизграђен систем подстицања предузетничког духа 
и недовољно информисање о могућностима развоја предузетништва младих; 
• недовољно развијена међуинституционална сарадња – недовољна сарадња образовних институција, 
привредних субјеката и Националне службе за запошљавање; 
• недостатак практичног радног искуства;  
• непостојање организоване понуде за учешће у програмима волонтирања и/или стажирања кроз које би 
млади могли да стекну радно искуство;  
• млади са ресурсима да се баве пољопривредом недовољно су подржани од локалних и регионалних 
стручних служби, које треба да им олакшају приступ знањима, информацијама и контактима потребним за 
успех на компетативном тржишту; 
• недовољна оснаженост за професионално остваривање (низак ниво знања и мотивисаности).  
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Посебно се истиче недовољна понуда неформалног образовања којим би незапослени млади стекли додатне 
вештине (информатичке, страни језици...), неопходне за добијање посла. 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће специфичне циљеве: 
• подстицати програме за активно тражење посла, преквалификацију и доквалификацију; 
• унапредити конкурентност младих на тржишту рада путем унапређења формалног и под-
стицањем различитих облика неформалног образовања младих; 
• развијати програме омладинског предузетништва у средњој школи; 
• развијати предузетништво кроз мере подршке младима који почињу сопствени бизнис; 
• подстицати програме волонтирања и/или стажирања кроз које би млади могли да стекну радно 
искуство; 
• промовисати и подржати развој пољопривредног домаћинства на компетативном тржишту; 
• подстакнути развој туризма кроз развијање стручних и практичних вештина у овој области. 
МЕРЕ активне политике запошљавања су активности усмерене ка:  
1. Посредовању у запошљавању лица која траже запослење; 
2. Професионалној оријентацији и саветовању о планирању каријере; 
3. Субвенцијама за запошљавање; 
4. Додатним образовањем и обукама; 
5. Другим мерама усмереним ка запошљавању лица која траже запослење; 
ПОСРЕДОВАЊЕМ у запошљавању сматрају се послови повезивања лица које тражи запослење са 
посредовањем ради заснивања радног односа или другог радног ангажовања. Послови посредовања 
обухватају: 
1. Повезивање понуде и тражње на тржишту рада 
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2. Прелиминарну селекцију лица које тражи запослење, узимајући у обзир услове за рад на одређеном 
послу код послодвца, као и врсту и ниво образовања, занимање, знања и вештине, и радно искуство 
лица које тражи запослење; 

3. Саветовање усмерено на избор одговарајућих послова и технике активног тражења посла 
4. Утврђивање индивидуалног плана запошљавања са незапошљеним 
5. Упућивање лица које тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање радног односа или 

другог радног ангажовања. 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОРИЈЕНТАЦИЈОМ И САВЕТОВАЊЕМ О ПЛАНИРАЊУ каријере сматрају се послови 
којима се појединачно или групно пружа помоћ лицима која траже запосљење и другим лицима са 
потребом планирања каријере, при избору промени занимања и доношењу одлука у вези са каријерним 
развојем, а то су послови који обухватају: 
1. Пружање информације о тржишту рада и развоју занимања, 
2. Развијање способности код лица које тражи запослење да донесе одлуку о својој каријери, 
3. Развијање способности за активно тражење пола, 
4. Селекција кандидата према захтевима посла и психофизичким способностима лица. 

Додатним образовањем и обуком сматрају се активности којима се незапосљеност и запосљеном, за чијим је 
радом престала потреба код послодавца коме није могуће обезбедити одговарајуће запосљење, пружа 
могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекне нова знања и вештине ради 
запошљавања, односно, стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 
реализацију 

Смањење броја незапослених 
младих кроз унапређивање 
свих облика запошљавања, 
самозапошљавања и 
предузетништва младих 

1. Побољшање информисаности на нивоу 
заједнице о могућностима  запослења  и 
коришћења подстицајних и кредитних средстава 
за запошљавање и самозапослење.  
2. Обезбедити  веће учешће младих у мерама 
и програмима активне  политике запошљавања  
3. Подстицати  развој самозапошљавања и 
предузетништва код младих у свим срединама  
4. Укључивање  младих у програме јавних радова  
5. Успоставити  програме волонтирања  у јавном 
сектору 
6. Организовати предавања и обуке о прописима, 
процедурама и развијању пословне идеје и 
изради бизнис плана. 
7. Јачање капацитета локалне самоуправе, КЗМ 
за професионално усмеравање лица која траже 
запослење и друга лица при планирању праваца 
развоја каријере 

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Канцеларија за 
локални економски развој, 
Национална служба за 
запошљавање. 
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4. МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 
4.1. Пресек тренутног стања и анализа проблема – 

Појам мобилности младих подразумева образовну, културну и туристичку покретљивост, као и међународну 
сарадњу и размену. Мобилност обезбеђује отвореност у комуникацији са другим друштвима и културама, што 
укључује познавање, толерисање и поштовање међусобних различитости. Поред социјалног учења кроз 
интеркултурални приступ, мобилност омогућава размену идеја и обогаћивање искустава. Мобилност младих 
из Власотинца је на незавидном нивоу. Покретљивост отежавају лоша материјална и социјална ситуација 
младих, непостојање адекватне инфраструктуре, спорост реформи у друштву, ограниченост слободе кретања 
у региону због економске ситуације и др. 
 

4.2. Информисање младих у Власотинцу 
У Власотинцу не постоји класични информативни центар за младе ни посебан омладински медиј. Њихов 
недостатак значајно утиче на степен информисаности младих и њихово учешће у друштву. Постојеће 
омладинске организације нису довољно умрежене, ни међусобно интегрисане. Зато је њихово деловање 
ограничено и усмерено на веома мали број младих људи. Млади се најчешће инфомишу путем електронских 
медија. Поставља се питање да ли млади уопште желе да буду информисани на уобичајени начин, односно, 
шта желе да чују и на који начин желе да се укључе у друштво. Исцрпљени свакодневним информацијама, 
млади беже од вести које се баве стањем у друштву. Неопходни су омладински инфомативни центри који би 
омогућили стварање и деловање на сопственом медијском простору. Ови медији треба да буду озбиљни и 
утицајни, а у свом раду морају користити савремене технологије. 
Младима је потребно да буду квалитетно информисани о својим правима и могућностима, као и о програмима 
и услугама које им се нуде. Ту се, пре свега, мисли на школске и ваншколске активности, посебне и допунске 
облике образовања, неформално образовање, учешће у појединим пројектима, стипендирање, запошљавање 
и развој каријере, социјално, здравствено и допунско осигурање, правну заштиту, становање, волонтерски 
рад, спортске и културне активности, мобилност, омладински туризам и тд. 
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4.2.1. Недостатак омладинских медија 
Домаћи медији (и штампани и електронски) углавном се баве дневнополитичким информацијама и њихово 
обраћање младима је селектвно. Веома су ретке сталне рубрике за младе у дневним новинама, периодично се 
обрађују ХИВ, наркоманија. Не постоје омладински информативни центри у којима би млади могли да се 
информишу о својим правима, могућностима, програмима за развој и напредовање. 
 

4.2.2. Политички утицај на друштвене процесе и медије 
У већини медија су и даље присутни национализам, ксенофобија, пропагандни садржаји, расна и верска 
нетрпељивост. Недостаје аналитичко новинарство које  би сагледало друштвене процесе, догађаје и појаве. 
Уређивачка политика у великом броју медија је таква да се најчешће објављује оно што властима одговара. 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 
• недовољно развијени капацитети КЗМ; 
• апатија и незаинтересованост младих: непреузимање одговорности, одсуство препознавања сопствене ва-
жности и самопоуздања, креативности, одсуство осећаја припадности заједници;  
• млади немају добар приступ информацијама о могућностима учешћа у друштву; 
• недостатак простора и мали број организација и удружења са чијим деловањем би се млади идентифи-
ковали: простор за рад и информисање, одсуство подршке за одрживост организација и иницијатива младих;  
• недовољан број омладинских програма и адекватних пројеката који би заинтересовали ширу друштвену 
заједницу; 
• недовољан број трајних и одрживих волонтерских програма и недовољан број волонтера;  
• слаба мобилност младих. 
 



 
 

           Општина Власотинце - Канцеларија за младе  

41 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 
реализацију 

Унапређење квалитета 
информисања и повећање 
мобилности младих кроз 
стварање услова за лакши 
приступ информацијама битних 
за њихово активније 
укључивање у живот локалне 
заједнице и кроз разне начине 
подршке за преузимање 
лидерских улога и 
одговорности младих 

1. Формирање омладинског ИНФО ПУЛТА – у 
циљу бољег информисања младих у заједници из 
свих наведених области (Успостављање мреже 
омладинских сарадника /ца који ће прикупљати и 
обликовати информације значајне за младе у 
заједници). 
2. Оснажити  младе да преузму  активно, одго-
ворно  и ефикасно управљање  својом каријером 
3. Организовати едукације, предавања, семи-
наре о значају информација за квалитет рада и 
живљења као и за преузимање лидерских улога и 
одговорности. 
4. Основати омладинске медије (радио, новине и 
сл.), обезбедити емитовање емисија  или 
штампање чланака битних за младе Власотинца 
5.Реализација програма од значаја  за повећање 
нивоа  информисаности младих о питањима од 
значаја  за унапређење локалне политике за 
младе  

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Омладински савет, 
локални медији, Канцеларија 
за локални економски развој, 
школе 
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5.  АКТИВНО УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У ДРУШТВУ И ВОЛОНТЕРИЗАМ 
Приоритет се односи и на активирање младих у креирању квалитетног провођења слободног времена. 
 
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 
 
• недовољно развијени капацитети КЗМ; 
• апатија и незаинтересованост младих: непреузимање одговорности, одсуство препознавања сопствене 
важности и самопоуздања, креативности, одсуство осећаја припадности заједници;  
• млади немају добар приступ информацијама о могућностима учешћа у друштву; 
• недостатак простора и мали број организација и удружења са чијим деловањем би се млади идентифико-
вали: простор за рад и информисање, одсуство подршке за одрживост организација и иницијатива младих;  
• недовољан број омладинских програма и адекватних пројеката који би заинтересовали ширу друштвену 
заједницу; 
• недовољан број трајних и одрживих волонтерских програма и недовољан број волонтера;  
• слаба мобилност младих. 
 
За решавање уочених проблема локална заједница је себи поставила следеће специфичне циљеве: 
 
1. јачати капацитете КЗМ и промовисати КЗМ као носиоца локалне политике за младе; 
2. развијати остале локалне ресурсе за младе ради активизације младих – подршка формирању 
нових омладинских НВО, помоћ постојећим организацијама; 
3. повећати ниво информисања младих о могућностима омладинског активизма и програмима за 
младе; 
4. развити  активизам и волонтеризам младих, кроз континуиране едукативне садржаје; 
5. укључити младе у програме омладинске размене у земљи, региону и ЕУ. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Унапређење положаја младих 
кроз јачање капацитета КЗМ и 
оснаживање волонтерског 
активизма младих 

1. Јачање капацитета Канцеларије за младе у 
организационом, техничком  и програмском 
смислу 
2. Успостављање и континуирано ширење мреже 
вршњачких едуатора у областима од интереса за 
младе  
3. Реализација кампања којима се промовише 
неопходност повећаног учешћа младих у јавном и 
политичком животу  
4. Повећање броја организација младих/за младе 
са значајно унапређеним организационим 
капацитетима  
5. Промоција и континуирана подршка развоју 
активизма и  волонтеризма.  
6. Подржати  и  подстицати  стваралаштво  
младих у  различитим областима  
7. Подржати програме размене ђака, студената, 
али и младих запослених у земљи, региону, али и 
са земљама ЕУ  
8. Промовисање волонтеризма и волонтерских 
кампова 
9. Континуирано едуковање  координатора КЗМ и 
омладинских радника/ца 

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Центар за рад и 
социјалну политику, Дом 
здравља, НВО, локални 
медији 
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6. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 
Недостатак садржаја за младе наведен је као један од кључних проблема током истраживања која су рађена 
у последњих неколико година у општини Власотинце.  Деца и млади најчешће наводе веома конкретне садр-
жаје који им нису доступни: различите радионице на којима би стицали знања и вештине које не могу стећи 
кроз редовно образовање, концерти и други садржаји из области културе и уметности, али и забавни 
садржаји, попут дружења и размене искустава са младима из различитих крајева земље  и региона, омла-
дински кампови и сл. Имајући у виду да у Власотинцу не постоји ни Дом омладине, ни Омладински културни 
центар, овакви налази нису неочекивани и понављају се из године у годину. Овакве врсте активности 
представљају неопходан чинилац свеукупног развоја личности, без кога није могућ њихов развој до крајњих 
могућности. 
У општини Власотинце евидентна је недовољна понуда и низак степен укључености младих у културно-
образовне, спортске и забавно-рекреативне програме у заједници. Релевантне институције по правилу не 
нуде никакве посебне програме за младе, или их, пак, нуде спорадично и без посебног плана. Нема 
адекватног садржаја и понуде који би инволвирали младе и смислено их ангажовали. Такође, недовољна је и 
партиципација младих у осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних 
програма. 
Уочљива је недовољна понуда простора за организовање забавних, културних и спортских садржаја младих, 
као и недоступност спортских садржаја и спортских терена младима (скупа чланарина и скуп закуп простора, 
недовољан број спортских сала за физичко васпитање...). Постојећи начини информисања младих о 
дешавањима за младе неадекватни су и у раскораку са потребама младих.  У општини је, као последица 
опште културне дегенерације деведесетих година прошлог века, приметна и слаба заинтересованост младих 
за квалитетне садржаје из културе.  
Разматрани проблеми могу се груписати  на следећа специфична проблемска подручја: 
- неадекватан квантитет и квалитет културно-образовних, спортских и других забавно-рекреативних садржаја 
за младе; 
- мали број и неадекватна опремљеност објеката и простора намењених младима (простор за рад и 
реализацију садржаја); 
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- неадекватно информисање о дешавањима за младе - постојећи начини информисања младих у раскораку са 
потребама младих; 
- недовољна заинтересованост младих за садржаје из културе; 
- недовољна партиципација младих у осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавно-рекре-
ативних програма;  
- недостатак различитих видова неформалног образовања. 
За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће специфичне циљеве:  
1. укључивање младих у креирање и реализовање културних и забавно-рекреативних          

садржаја; 
2. изградња и адаптација простора за младе; 
3. развијање нових облика забавно-рекреативних активности, атрактивних за младе; 
4. развијање неформалног образовања. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 
реализацију 

Унапређење квалитета 
слободног времена кроз 
увођење иновативних 
културних  и спортских 
активности 

1. Континуирано информисати јавност о 
иницијативама младих (планираним и реализо-
ваним) 
2. Подржати  и  подстицати стваралаштво  мла-
дих у  различитим областима  
3. Подржати  реализацију  различитих 
културних садржаја намењених младима 
4. Реновирати  и  опремати постојеће  спортске 
објекте, укључујући и објекте за рекреацију  
5. Изградити нове објекте доступне за јавну  
упротребу, посебно у руралним срединама  
6. Пружати подршку  спортским  друштвима  за 
увођење  и  ширење рекреатеивних  активности 
младих 
7. Подржавати  кампање којима се промовише 
бављење спортом младих  
8. Унапређивати  општу  физичку  кондицију  и  
здравље  младих кроз ваннаставне  спортске 
активности у  средњим  школама 
9. Иницирање отварања нових простора за 
младе  
10.  Повећање фондова за иницијативе младих и 
налажење нових фондова 
11. Заједничке активности  институција кул-
туре, НВО и неформалних група (трибине, радио-
нице, концерти, изложбе) 

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Установе културе 
(Културни центар), школе, 
Спортски клубови, НВО, 
локални медији 
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12. Годишња валоризација садржаја из области 
културе од стране општинске управе 
13. Промовисање сарадње институција културе 
са младима 
14. Међушколска такмичења у ваннаставним  
активностима  
15. Креирање атрактивних новинских чланака, 
кратих форми тв емисија и радијских емисија који 
ће младе информисати о културним програмима. 
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7. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 
 
1. Проблеми везани за породичне односе: пад система вредности у друштву, незадовољство породичним 
односима, занемаривање породичних проблема, лоши упородични узори, улазак младих у конфликт са зако-
ном као начин скретања пажње породице.  
2. Проблеми везани за школство и остале институције: непостојање адекватних васпитних и превентивних 
мера (ПАС, психолошки проблеми), непостојање адекватних механизама за ублажавање социјалних и 
друштвених разлика, лоше економске ситуације и незапослености, неадекватна законска регулатива и њена 
примена у области младих и конфликата са законом, недовољно познавање закона од стране младих, неадек-
ватно финансирање превентивних програма и недовољно обучени људски ресурси (без обуке, умрежавања и 
заједничког деловања), недовољно санкционисање различитих група које негативно делују на младе (секте, 
екстремне групације и покрети).  
3. Проблеми везани за негативни утицај вршњачких група: идентификација са носиоцима негативних модела 
понашања (доказивања, имиџа, забаве, провода, хира), недовољно истицање позитивних узора.  
4. Проблеми везани за медије: промоција негативних узора. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ Одговорни за 
реализацију 

Унапређење превентивног 
деловања кључних фактора 
(породица, школа и остале 
институције, вршњачке групе и 
медији) у циљу смањења броја 
младих који долазе у 
конфликте са законом 

1. Иницирање и обогаћивање едукативних про-
грама о породици и породичним односима  
2. Формирање Комисије за координацију сви 
активностима фокусираним на програме пре-
вентивног деловања 
3.  Едукативне активности за младе о законској 
регулативи.  
4. Промоција позитивних модела понашања . 
5. Превентивно деловање против насиља у поро-
дици и против вршњачког насиља кроз програме 
информисања. 
6. Промоција превентивних активности. 

2010-2014. 

Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Полицијска станица, 
Установе културе (Културни 
центар), школе, Спортски 
клубови, НВО, локални 
медији 
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8. ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  
 
1. Низак ниво знања везан за екологију и очување животне средине: низак ниво еколошке свести, недоста-
так неформалног еколошког образовања,  
2. Недовољна оснаженост цивилног сектора у области екологије и одрживог развоја: недовољан број младих 
активиста, недостатак стратешког приступа и заједничке визије, недостатак конкретних решења и акција, 
недовољна подршка програмима, недовољна организованост, недовољна сарадња,  
3. Недовољна подршка институција и осталих субјекта ангажовању младих у области екологије: недовољно 
укључивање младих у процесе доношења одлука о еколошким питањима, Недовољно поштовање закона, 
недовољна финансијска подршка програмима, недовољан број младих квалификованих стручњака у области 
екологије који се запошљавају у институцијама. 
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ПРИОРИТЕТ АКТИВНОСТИ РОКОВИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Унапређење еколошке свести 
младих за здраву животну 
средину и о значају одрживости 
развоја заједнице кроз 
одржавање едукативних скупова, 
радионица, трибина... , а у циљу 
боље уређености, пружање 
подршке цивилном сектору у 
области екологије и програмима 
одрживог развоја који укључују 
младе. 

1. Повећање бриге о стању зелених површина и 
стварање услова за одржавање чистоће града 
2. Подршка неформалним облицима образовања 
о екологији  
3. Организовање редовних теренских вежби и 
сезонских акција уређења и одржавања зеленила 
и чишћења јавних површина  
4. Усавршавање вештина и знања људских 
капацитета и јачање капацитета КЗМ 
5. Јачање капацитета постојећих НВО које се 
баве екологијом и успостављање квалитетне 
комуникације са КЗМ 
6. Спровођење кампање о значају екологије и 
одрживог развоја 

2010-2014. 
Представници локалне 
самоуправе, Канцеларија за 
младе, Канцеларија за 
локални економски развој, 
школе, НВО, локални медији 
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МЕХАНИЗМИ ОДРЖИВОСТИ СПРОВОЂЕЊА  
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 

Неопходни механизми имплементације и мониторинга  
Национална стратегија за младе осигурала је оквир за израду Акционих планова за младе. Акциони план 
политике за младе општине Власотинце је докуменат којим су обухваћене области живота и рада младих са 
посебним акцентом на специфичности саме средине. Процес је укључио велики број професионалаца, као и 
младих. Докуменат садржи препознате проблеме, предложена решења, мере, време реализације као и одго-
ворно тело за спровођење и мониторинг.  
Да би овај део имплементације био могућ, потребно је да Скупштина усвоји документа као део своје стратеги-
је бриге о младима и да осигура механизме за његову успешну реализацију. Један од механизама је и јачање 
капацитета Канцеларије за младе, а други одлука о алокацији буџета намењеног за имплементацију ЛАП-а.  

Управљање у процесу спровођења Локалног акционог плана за младе 
Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Локалног акционог плана за младе јесте Канцеларија за 
младе, док главне активности и њихово спровођење надгледа Савет за младе. Локални/а координатор/ка чи-
ни спону између Канцеларије и надлежних из локалне самоуправе, Савета за младе, јавности и свих осталих 
учесника у послу који првенствено треба да буде партнерски и резултат сталног консултативног процеса међу 
свим заинтересованим друштвеним чиниоцима. Остали кључни актери подразумевају, пре свега, институције 
и организације које спроводе програме за младе под окриљем општинске управе, а уз подршку и релевантних 
владиних и невладиних  институција  и организација са републичког нивоа.  
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Резултати рада Канцеларије за младе кроз извештаје, за чију је израду задужен локални/а координатор/ка, 
биће презентовани  председнику општине, члановима Савета за младе, који ће својим одлукама обезбеђивати 
предуслове да се планиране активности реализују у усвојеним роковима. Административно – техничка под-
ршка локалном/ој координатору/ки биће обезбеђена кроз ангажовање лица која ће заједно са координато-
ром/ком чинити тим Канцеларије за младе, са јасно дефинисаним описом послова и задатака за сваког 
члана/чланицу тима.  
Ради транспарентног спровођења конкурсних процедура при сакупљању средстава за реализацију активности 
дефинисаних Локалним акционим планом за младе, биће формирана комисија за избор пројеката.  
Ово тело врши селекцију пројеката за финансирање, према унапред утврђеним критеријумима, и предлаже 
Савету за младе пројекте или допуне и модификације на пројектима, који су изабрани за финансирање. 
Пројекти су одабрани када се предлог комисије усвоји од стране Савета за младе, а у складу са Правилником 
о раду Савета.  
Комисију за селекцију пројеката чине 5 представника/ца следећих институција: 

• 1 представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за локални економски развој, Служба за 
финансије, Одбор за друштвене делатности и сл.),  

• 2 представника/це Канцеларије за младе, 
• 2 представника/це цивилног сектора (НВО које се баве питањима младих), 

 а именује их Савет за младе, уз сагласност председника општине. 
Савет за младе, у сарадњи са Канцеларијом за младе, доноси документа којима се прописује: 
- начин расписивања тендера 
- конкурсна документација 
- одобравање програма и пројеката и додела средстава 
- извештавање Скупштини општине. 
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Циљеви Канцеларије за младе  
Канцеларија за младе је оперативо тело, које обједињава све службе и органе који се баве младима, израђује 
планове, координира активности и усклађује акције са циљем да:  

� брине о приоритетним проблемима младих, уз уважавање потреба младих  
� изграђује односе и сарађује са локалним организацијама и иницијативама младих  
� буде опредељена ка европским интеграцијама и користи препоруке Европске повеље о учешћу младих 

на локалном и регионалном нивоу  
� подржава изградњу грађанског друштва и партнерстава  

Праћење и евалуација 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације спровођења Локалног акционог плана за младе врше: 
 
Tим за мониторинг – прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и финансирају се из општин-
ских средстава. Тим за мониторинг чине три представника следеће структуре: 
- локална самоуправа, стручни сарадник/ца из службе за финансије (финансијски мониторинг) 
- представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе) 
- представник/ца Савета за младе. 
 
Процедуру мониторинга, начин и структуру извештавања формулисаће Савет за младе у сарадњи са Канцела-
ријом за младе. Тим за мониторинг своје извештаје, на месечном нивоу, доставља председнику општине, Оде-
љењу за буџет, Локалном/ој координатору/ки и Савету за младе.  
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Тим за евалуацију - прати и оцењује активности и резултате пројеката у реализацији и извештава 
тромесечно Савет за младе.  
Тим за евалуацију чини 5 представника/ца следеће структуре: 

1. представник/ца локалне самоуправе 
2. представник/ца Комисије за одабир пројеката 
3. представник/ца тима за мониторинг 
4. стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком на локалном нивоу 
5. стручно лице из једне од суседних општина, компетентно за пројектну тематику.  

 
Извештај тима за евалуацију доставља се председнку општине и Савету за младе, преко Канцеларије за 
младе и представља основни материјал на основу којег ће се формулисати захтеви за следећи конкурс; то је 
и основни документ на основу кога ће се радити ревизија Акционог плана, јер он треба да садржи процену 
делотворности свих мера које су финансиране, као и њихов утицај на локалну средину. 
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ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
 

Јавна расправа – Путем јавне расправе биће укључен најшири могући број грађана који жели да 
учествује у изради Локалног акционог плана за младе општине Рума. Јавна расправа уједно представља и 
завршну фазу израде плана, јер након ње следе последње исправке, а затим Локални акциони план за младе 
иде на гласање на Веће општине Власотинце, а потом, ако прође Веће, и на гласање у Скупштину општине 
Власотинце. 
Наведени процес подразумева и јавно представљање приоритета општине Власотинце по питању младих и то 
ће се вршити путем локалних медија и општинског сајта: 

- Власотиначка телевизија, РТВ Власотинце 
- Радио Гага Власотинце 
- Општински билтен Власина  
- Сајт општине Власотинце www.vlasotince.rs 

 


