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ПОПИС СКРАЋЕНИЦА
АП Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од
2018. до 2020. године
АПЗ Активна политика запошљавања
АПР Агенције за привредне регистре
ИЕН Институт економских наука
ЈЛС Јединица локалне самоуправе
КВиС Каријерно вођење и саветовање
КЗМ Канцеларија за младе
КОМС Кровна организација младих Србије
ЛАП Локални акциони план
ЛБИ Локални бизнис инкубатори
МЗ Министарство Здравља Владе Републике Србије
МИК Министарства културе и информисања
МОС Министарство омладине и спорта Владе Републике Србије
МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике
Србије
МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе
МУП Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије
НАПОР Национална асоцијација практичара/практичарки омладинског рада
НСЗ Национална служба за запошљавање
НСМ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025.
ОЦД Организације цивилног друштва Републике Србије
ОЕБС Организације за европску безбедност и сарадњу
РЗС Републички завод за статистику
ЦПРБ Центар за подршку развоју бизниса
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УВОД
Овај документ представља извештај о евалуацији Националне стратегије за младе Републике Србије (НСМ) за период
од 2015. до 2020. године, а која је усвојена 2015. године.
Сврха овог извештаја је представљање суштинских налаза о реализацији и утицају Националне стратегије за младе од
националног до локалних нивоа, његови закључци, компаративни прикази и препоруке. Намера извештаја је да се пружи
један систематичан преглед постигнутих резултата и недостатака, фактора који су подржали или ометали реализацију, те
решења за потенцијални утицај активности изведених у оквиру Националне стратегије за младе.
Омладинска политика подразумева све мере и aктивности које су усмерене на побољшање положаја младих, које
полазе од потреба младих, а које спроводе различити актери омладинске политике, односно државни органи, установе и
удружења. Новембра 2009.године донета је Европска Стратегија за младе која представља темељ европске омладинске
политике, односно правни оквир за побољшање услова живота младих у свим земљама Европске Уније.
У Републици Србији, oву политику дефинише Влада у сарадњи са актерима омладинске политике и младима,
одређујући положај и улогу младих особа у друштву, као и одговорности јавних институција и друштва према младима.
Области у којима се обављају омладинске aктивности, дефинисане су општим/стратешким циљевима Националне
стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године коју је Влада донела у фебруару 2015. године. 1 Национална стратегија
за младе је документ којим су утврђени основни принципи, правци и очекивани резултати
деловања свих субјеката омладинске политике ради постизања општих и специфичних циљева у свим областима од интереса
за младе. Поменута стратегија је документ који је настао на основу потреба и очекивања младих, специфичности Републике
Србије, препорука из евалуације претходне стратегије и прегледа омладинске политике Савета Европе. Основни циљ
Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године је системско унапређивање положаја младих у друштву.
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„Службени гласник РСˮ, број 22/15
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У њој се посебно истиче да је неопходно да друштво брине о остваривању бољег положаја младих, како зарад њихове
сопствене добробити, тако и зарад добробити друштва.
Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године дефинише девет стратешких циљева као жељених
промењених стања када су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом Националне
стратегије за младе у наредних десет година унапредиће се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;
Квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих;
Активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;
Здравље и благостање младих жена и мушкараца;
Услови за развијање безбедносне културе младих;
Подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености;
Мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима;
Систем информисања младих и знање о младима;
Коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја

У августу 2015. године усвојен је први Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе (АП) за период од
2015. до 2017. године2. Други трогодишњи АП за период 2018-2020 донет је децембра месеца 2018. године3. У АП 2018-2020
дефинисани су индикатори који прате степен, период и ниво реализације активности (локални, покрајински и републички).
Овим АП дефинисани су и носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана потребна средства за остваривање
постављених циљева. НСМ и пратећи АП спроводи Министарство омладине и спорта Владе Републике Србије (МОС), уз учешће
органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном,
покрајинском и локалном нивоу. Полазна основа за праћење спровођења активности и достизања планираних резултата и
специфичних циљева јесте скуп индикатора који су утврђени на новоу сваког специфичног циља, као и на нивоу резултата
сваке појединачне активности.

2
3

„Службени гласник РС“, број 70/15
„Службени гласник РС“, број 99/18
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Основни циљ израде овог Извештаја је да се кроз евалуацију одговори на следеће задатке:
• Идентификација ефеката реализованих активности;
• Оцена нивоа реализације Акционог плана 2015-2017. и 2018-2020;
• Формулисање препорука.
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ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ПО СТРАТЕШКИМ И СПЕЦИФИЧНИМ ЦИЉЕВИМА
Табела 1. Стратешки циљ 1 - Запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца
Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост
младих кроз међусекторску сарадњу

41%

26,4%

98,8%

94,4%

1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у
процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада

59%

28,4%

58,8%

95,4%

48%

20,4%

85,5%

97,7%

1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања
младих

62%

Нема
података

85,2%

74%

% остварености стратешког циља 1

52%

23,8%

82,05%

88,39%

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих

У оквиру специфичног циља 1.1. - Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз
међусекторску сарадњу највећи проценат реализације индикатора који су планирани Акционим планом је био 2019. и 2020.
што је више него дупло у односу на период 2015-2018. Тиме можемо закључити да је проценат реализације предвиђен
Акционим планом знатно побољшан.
У оквиру специфичног циља 1.2. - Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног
учења са потребама тржишта рада, највећи проценат релизације индикатора је остварен 2020. године, док је у периоду од
2015. до 2019. упола мањи.
У оквиру специфичног циља 1.3. - Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих највећи проценат
реализације индикатора остварен је у последње две године.
У оквиру специфичног циља 1.4. - Развијен функционалан и оджив систем каријерног вођења и саветовања младих, проценат
реализације индикатора је релативно добар током читавог периода од 2015-2020.
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Табела 2. Стратешки циљ 2 – Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и
иновативности младих
Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе
младих истицање компетенција у оквиру целоживотног учења

36%

29,2%

92,7%

82,4%

2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено
његово препознавање

77%

54,1%

90,7%

100%

28%

14%

88,3%

85,23%

74%

25,4%

81,4%

81,45%

54%

30,7%

88%

88,1%

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и
подршка младима из осетљивих друштвених група
2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала
надарених и талентованих младих
% остварености стратешког циља 2

У оквиру специфичног циља 2.1. - Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих
истицање компетенција у оквиру целоживотног учења реализоване су скоро све активности 2019. и 2020. године, док је то у
периоду од 2015. до 2018. било половично.
У оквиру специфичног циља 2.2. - Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање
реализоване су све активности 2019. и 2020. док за неке није било података
У оквиру специфичног циља 2.3. - Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима
из осетљивих друштвених група 2019. и 2020. године реализоване су све активности али за неколико активности није било
могуће утврдити ниво реализације, за године пре 2019. је проценат тродупло мањи.
У оквиру специфичног циља 2.4.- Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и
талентованих младих реализоване су све активности 2019. и 2020, а проценат реализације индикатора од 2015. до 2019. је
знатно мањи. Нарочито 2018.
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Табела 3. Стратешки циљ 3 – Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву
Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

3.1. Унапређен је правни и политички оквир за
укључивање перспективе младих жена и мушкараца
и учешће младих у процесима доношења одлука и
развоју политика за младе
3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и
синергију у раду СОП и одрживи развој и
укључивање већег броја младих удружења која
спроводе омладинске активности
3.3. Унапређени услови за волонтирање међу
младима и за младе
3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне
средине и одрживог развоја
% остварености стратешког циља 3

Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

46%

75,5%

66,87%

81,68%

57%

43,5%

85,53%

98,34%

60%

20,2%

77,08%

89,21%

62%

35,8%

73,2%

72,5%

56%

40%

75,56%

90,42%

У оквиру првог специфичног циља 3.1. - Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и
мушкараца и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе проценат реализације индикатора
је релативно висок за све године које евалурамо, нарочито за 2020.
У оквиру специфичног циља 3.2. -Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и
укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности проценат реализације индикатора је изнад
85% у последње две године које евалуирамо, док је за претходни период тај проценат око 50%.
У оквиру специфичног циља 3.3. - Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе за 2019. и 2020. годину
проценат реализације индикатора је на завидном нивоу, док је у претходним годинама значајно нижи.
У овиру специфичног циља 3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја проценат
реализације индикатора у последње две године је изнад 70%, претходних година је нешто мањи. Нарочито 2018. године.
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Табела 4. Стратешки циљ 4 – Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца
Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

75%

50%

100%

80,75%

92%

27,9%

83,25%

83,7%

63%

54%

100%

94,33%

0%

Нема
података

52%

0

4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према
очувању животне средине

63%

51,8%

100%

93,65%

% остварености стратешког циља 4

58%

45%

94,01%

83,03%

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног
понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих
жена и мушкараца
4.2. Створени услови за развој здравих стилова живота младих
жена и мушкараца
4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику
4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих

У оквиру специфичног циља 4.1. - Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и
доступни већем броју младих жена и мушкараца 2019. године реализоване су све предвиђене активности, од 2015 до 2017.
изнад 70% и 2020 око 80%, нешто је мањи проценат 2018. године.
У оквиру специфичног циља 4.2. Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца проценат
реализације индикатора је веома висок за све године евалуације (изнад 73%), осим за 2018. годину која је на свега око 30%.
У оквиру специфичног циља 4.3. -Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику 2019. је степен реаллизације
индикатора 100%, а 2020. скоро подједнако успешно.
У оквиру специфичног циља 4.4. - Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих од 5 планираних активности за 3
није било богуће идентификовати степен реализације а док је само једна активност успешно реализована.
У оквиру специфичног циља 4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине 2019. и
2020. реализоване су све предвиђене активности, а проценат реализације индикатора од 2015. до 2018. године је половичан.
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Табела 5. Стратешки циљ 5 – Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих
Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

68%

57,5%

85,21%

93,85%

69%

72,5%

100%

82,22%

5.3. Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у
раду са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршај

49%

Нема
података

100%

Нема
података

5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља

61%

58,5%

100%

88,89%

% остварености стратешког циља 5

61%

61%

92,04%

90,36%

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано
образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и
претњама и безбедном понашању
5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права,
родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и
неговања ненасилних начина комуникације

У оквиру специфичног циља 5.1. - Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним
изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању проценат реализације индикатора од 2015. до 2018. године је
релативно успешан, а 2019. и 2020. је изузетно успешан.
У оквиру специфичног циља 5.2. - Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности,
прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације 2019. године реализоване су све
планиране активности са процентом реализације од 100%, а остале године које евалуирамо су такође веома успешне.
2019. године су реализоване су све планиране активности, са процентом остарености индикатора од 100%, у оквиру
специфичних циљева 5.3. Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци
кривичних дела и прекршај. За 2018. и 2020. немамо података, а за период од 2015. до 2018. проценат реализације индикатора
је око 50%.
Што се тиче специфичног циља 5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља, 2019. године проценат
реализације индикатора је 100%, а 2020. године скоро 90%, осталих година је око 60%.
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Табела 6. Стратешки циљ 6 – Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне
искључености

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом
плану
6.1. Створени су системски предуслови да млади у
ризику од социјалне искључености буду
адекватно препознати и подржани у укључивању
у економске, друштвене и културне токове
6.2. Повећана је доступност и обим активности
превенције социјалне искључености младих у
ризику
6.3. Повећан је обухват младих у ризику од
социјалне искључености који су корисници
локалних сервиса и програма подршке
% остварености стратешког циља 6

Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

22%

88%

80%

83,33%

29%

11%

100%

95,37%

51%

3,3%

82,5%

71,65%

34%

24,8%

85,70%

88.33%

У оквиру специфичног циља 6.1. - Створени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду
адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове, проценат реализације
индикатора 2018, 2019. и 2020. године је изнад 80%, а у периоду од 2015. до 2018. године је свега око 20%.
У оквиру стратешког циља 6.2. - Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у
ризику, проценат реализације индикатора од 2015. до 2019. је веома низак (2018. године свега 11%), док је за 2019. и 2020.
годину проценат реализације индикатора изузтно висок.
У оквиру специфичног циља 6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних
сервиса и програма подршке проценат реализације индикатора 2019. и 2020. године је веома успешан, 2018. изузетно
неуспешан (свега 3,3%). Период од 2015. године до 2018. је релативно успешан – око 50%.
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Табела 7. Стратешки циљ 7 – Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима
Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом
плану
7.1. Побољшани су економски, културни и
административни предуслови за мобилност
младих жена и мушкараца
7.2. Обезбеђени су услови за повећање
мобилности младих и унапређење међународне
сарадње младих
7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих
ради запошљавања
7.4. Унапређена је превенција и борба против
ирегуларних миграција младих жена и
мушкараца и подршка младим мигрантима
% остварености стратешког циља 7

Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

42%

5,9%

100%

87,14%

79%

2,4%

100%

100%

39%

2,5%

93,75%

87,5%

76%

80%

93,4%

100%

59%

38,6%

96,93%

91.78%

У оквиру специфичног циља 7.1. Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих
жена и мушкараца, проценат реализације индикатора 2019. године је 100%, 2020. године нешто мање, у периоду од 2015. до
2018. око 40%, а 2018. изузетно низак (око 6%).
У оквиру специфичног циља 7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње
младих проценат реализације индикатора је изузетан за 2019. и 2020. годину – 100%. Проценат реализације индикатора за
период од 2015. до 2018. је такође добар (око 80%), а 2018. године је изузетно лош – 2,4%.
У оквиру специфичног циља 7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања проценат релизације у
последње две године је веома висок, око 90%, у периоду од 2015. до 2018. године је око 40%, а 2018. године свега 2,5%.
У оквиру специфичног циља 7.4 Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца
и подршка младим мигрантима проценат реализације индикатора је веома висок за све године које евалуирамо, што је
нарочито похвално.
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Табела 8. Стратешки циљ 8 – Унапређен систем информисања младих и знање о младима
Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

8.1. Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и
поузданим информацијама у складу са њиховим потребама

44%

25,3%

100%

100%

8.2. Медији пружају информације и креирају садржаје за
младе и о младима у складу са потребама младих

51%

54,7%

100%

100%

41%

7,0%

100%

100%

80%

100,0%

66,66%

57,14%

54%

36%

91,65%

89,29%

Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом плану

8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за
коришћење нових технологија и интернета
8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који
се користе за планирање у свим областима и нивоима власти
% остварености стратешког циља 8

У оквиру специфичног циља 8.1. Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу
са њиховим потребама 2019 и 2020. године реализоване су све планиране активности, проценат реализације индикатора је
100%,. У периоду од 2015. до 2018. године проценат реализације индикатора је половичан,а 2018. године само 25%.
У оквиру специфичног циља 8.2. Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са
потребама младих проценат реализације индикатора за 2019. и 2020. годину је 100%, а за период од 2015. до 2019. године
око 50%.
У оквиру специфичног циља 8.3. Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са
потребама младих 2019. и 2020. године реализоване су све активности и проценат реализације индикатора је такође 100%. У
периоду од 2015. до 2018. године проценат реализације индикатора је око 40%,а 2018. године свега 7%.
У оквиру специфичног циља 8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у
свим областима и нивоима власти проценат реализације индикатора је веома добар у периоду од 2015. до 2019. године, док
је у последње две године мало опао.
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Табела 9. Стратешки циљ 9 – Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја
Специфичан циљ, ознака (број) по Акционом
плану
9.1. Обезбеђена је континуирана подршка
развоју креативности младих и учешће младих у
стварању и коришћењу културних садржаја
9.2. Повећано коришћење културних садржаја међу
младима
% остварености стратешког циља 9

Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатора
2020.

77%

9,1%

100%

100%

66%

16,7%

90,6%

84,3%

72%

13,1%

95,33%

93.28%

У оквиру специфичног циља 9.1. - Препознати и унапредити програме који подстичу креативност код младих на локалном
нивоу и омогућавају сарадњу са другим срединама проценат реализације индикатора је веома висок за све године осим за
2018. Такође и у оквиру специфичног циља 9.2. - Повећано коришћење културних садржаја међу младима.
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ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ ИНДИКАТОРИМА
Током анализе стратешког циља 1. Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца, реализована су четири
специфична циља:
- Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих;
- Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама
тржишта рада;
- Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих;
- Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца
Специфични циљ

услуге и
механизми који
поспешују
запошљивост и
запосленост
младих кроз
међусекторску
сарадњу

Очекивани
резултат

1.1.1.
Представници
привредног и
омладинског
сектора су
укључени у развој
услуга и
механизама који
поспешују
запосленост и
запошљивост
младих

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

1.1.1.1. Подржати
унапређење јавних
политика које омогућавају
да представници
привредног и
омладинског сектора буду
укључени у креирање
услуга (секторска већа,
представници привреде
учествују у раду локалних
савета за младе,
представници младих
учествују у раду локалних
савета за запошљавање) и
механизама који
поспешују запосленост и
запошљивост младих

Израђена препорука и
модел
ЈЛС
о
укључивању младих у
процесе
70 ЈЛС је укључило
младе у савете за
запошљавање

Нема података

100%

100%

2,8%

82,86%

Нема података

1.1.1.2. Подржати развој и
имплементацију
међусекторских
услуга

100 ЈЛС има развијене
програме са НСЗ;

1%

100%

100%
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које
поспешују
стопу
активности, запошљивост
и запосленост младих на
локалном нивоу

1.1.2. Унапређени
постојећи
и
креирани
нови
програми
који
поспешују
запошљивост и
запосленост
младих

1.1.2.1.
Унапредити
постојеће активне мере
запошљавања младих, са
посебним фокусом на
пакет за младе

1.1.2.2.
Подржати
унапређивање постојећих
и
креирање
нових
програма
за
преквалификацију
и
доквалификацију
1.1.2.3.
Унапредити
постојеће и креирати нове
програме преко којих
млади стичу практична
знања,
вештине
и
компетенције које су
неопходне на тржишту
рада

Развијена
су
и
реализована
два
референтна
модела
локалне иницијативе
за
запошљавање
младих
132.000 младих жена и
мушкараца
су
обухваћени активним
мерама и програмима
(44.000 годишње
Реализована 3
годишња програма
професионалне
рехабилитације и
запошљавања младих
особа са
инвалидитетом;
60 подржаних
програма

100%

100%

100%

0,3%

100%

100%

100%

100%

100%

0,2%

100%

100%

Развијен модел и
платформа за
организацију
виртуелних пракси

100%

100%

100%

60 подржаних
активности/пројеката
којим се стичу
практична знања,
вештине и
компетенције
6 подржаних програма

6,7%

100%

100%

66,5%

100%

100%
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1.1.2.4.
Обезбедити
унапређивање постојећих
и
креирање
нових
програма који подстичу
активитет младих жена,
као и младих из осетљивих
друштвених
група
и
младих из NEET групе

1.1.3.
Подржан
развој, примена и
промоција
активности које
подстичу
запошљивост и
запoсленост
младих

1.2. Повећана
усклађеност
знања, вештина и
компетенција које
се стичу у процесу
целоживотног
учења са
потребама
тржишта рада

1.2.1.
Послодаваци
и
други релевантни
актери активно и
континуирано
учествују
у
креирању
и
спровођењу
концепта
целоживотног
учења

1.1.3.1.
Подржати
промоцију примера добре
праксе младих који су
прошли програме који
подстичу запошљивост и
запосленост младих путем
медија и друштвених
мрежа
1.1.3.2. Подржати развој и
примену
програма
и
вршњачке едукације који
подстичу
активност
младих
1.2.1.1. Подржати активно
укључивање послодаваца
и других релевантних
актера у креирање и
спровођење
наставних
планова
и
програма
средњег
образовања
(секторска већа)
1.2.1.2.
Унапредити
механизме
подршке
послодавцима и другим
релевантним
актерима
који спроводе програме

30.000 младих жена и
мушкараца који су
учествовали у
програмима

0,9%

100%

97.54%

10.000 младих жена и
мушкараца из
осетљивих
друштвених група и
младих жена и
мушкараца из NEET
групе
15 подржаних
промотивних
активности/пројеката

0,9%

100%

30%

20%

100%

100%

9 подржаних
активности/пројеката

11,1%

100%

100%

300 послодаваца су
активно укључени;

Нема података

100%

100%

250 средњих стручних
школа су активно
укључиле послодавце

Нема података

43,60%

N/A

300 подржаних
послодаваца и других
релевантних актера
10.000 младих жена и
мушкараца је

1,7%

29,67%

100%

3,4%

15,99%

100%
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целоживотног
учења
младих (реални сусрети,
обуке за дефицитарна
занимања, праксе, итд.)

1.2.2. Унапређени
су
услови
и
механизми
за
спровођење
стручних пракси и
других
облика
стицања радног
искуства

1.3.
Омогућени
подстицајни

1.2.3.
Пружање
подршке
програмима који
омогућавају
младима стицање
практичних
знања, вештина и
компетенција
1.3.1. Створен
подстицајни

1.2.2.1.
Успоставити
Национални
програм
стручних
пракси
уз
међусекторску
координацију и сарадњу
са
представницима
послодаваца
на
спровођењу и евалуацији
1.2.2.2.
Развити
стимулативне мере за
пружање стручне и радне
праксе
уз
постојање
финансијске надокнаде
1.2.2.3. Развити модел
подршке послодавцима и
организацијама цивилног
друштва које спроводе и
развијају механизме за
спровођење
других
облика стицања радног
искуства
1.2.3.1.
Обезбедити
подршку програмима који
омогућавају младима да
стичу практична знања,
вештине и компетенције

1.3.1.1. Подржати
усвајање законских и

учествовало у
програмима;
900 младих жена и
мушкараца је
обухваћено обукама
за дефицитарна
занимања
Креирана препорука о
елементима квалитета
стручних пракси

6,9%

32,11%

58.67%

Нема података

0,00%

100%

Развијене 2
стимулативне мере

50%

100%

100%

3 ОЦД спроводе и
развијају механизме

66,7%

100%

100%

9.000 младих је
прошло други вид
стицања радног
искуства

8,9%

66,67%

100%

60 подржаних
активности/пројеката

21,7%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%
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услови за развој
предузетништва
младих

оквир јавних
политика који
дефинише
предузетништво
младих и његово
окружење

1.3.2. Постоје
механизми за
стицање
предузетничких
знања и вештина
и финансијске
писмености у
оквиру
образовања

подзаконских аката који
препознају, олакшавају и
подстичу предузетништво
младих и поједностављују
процедуре за младе
предузетнике у првим
годинама пословања
1.3.1.2. Развити
механизаме за
финансијску подршку
младима при покретању
сопственог бизниса,
посебно финансирањем
Startup, социјалног и
иновативног
предузетништва, као и
различитим видовима
удруживања у руралним
подручјима
1.3.1.3.
Развити
афирмативне
мере
намењене
младим
женама које желе да
постану
предузетнице,
посебно у руралним и
мање
развијеним
подручјима
1.3.2.1.
Подржати
институционализовање
ученичке компаније као
практичног вида учења
предузетништва
1.3.2.2. Пружити подршку
програмима и сервисима
ОЦД које подстичу
стицање предузетничких
знања и вештина (посебно
у креативној индустрији и

за припрему
иницијатива предлога
мера

3 подржана програма

33,3%

100%

100%

30 подржаних
активности/пројеката

10%

100%

100%

3 подржана програма

100%

100%

100%

20 подржаних
активности/пројеката

5%

100%

100%

250 школа спроводи
програм ученичке
компаније

Нема података

50,41%

Нема података

36 подржаних
активности/пројеката

11,1%

25%

100%
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пољопривреди) и
финансијске писмености
младих
1.3.2.3. Подржати
увођење програма
Пасоша предузетничких
вештина на националном
нивоу

1.3.3. Развијени
одрживи
програми
дугорочне
подршке
младима који се
одлучују на
самозапошљавање

1.3.4. Створени су
услови за развој
социјалног
предузетништва
младих
засновани на
друштвеном
разумевању и
подршци
предузетништву и
иновативности

1.3.3.1. Пружити подршку
отварању локалних
бизнис инкубатора (ЛБИ)
за пружање бизнис стартап подршке и пружање
менторске подршке кроз
различите моделе
међусекторске сарадње,
посебно у области
пољопривреде, руралног
развоја и креативним
индустријама
1.3.4.1. Подржати
активности које повезују
иновативност, социјално
предузетништво и
друштвено одговорно
пословање и отварање
социјалних предузећа

1.3.4.2. Обезбедити развој
предузетничке културе
код младих,
информисања о

100 компанија
препознаје Пасош
4.000 младих жена и
мушкараца користи
програм Пасоша
500 младих жена и
мушкараца је ушло у
процес добијања
Пасоша
15 подржаних ЛБИ

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

80%

80%

30 подржаних
активности/пројеката

6,7%

100%

100%

36 подржаних
активности/пројеката
кроз програме

11,1%

100%

100%
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1.4.
Развијен
функционалан и
одржив
систем
каријерног
вођења
и
саветовања
младих

1.4.1. Унапређен
национални
оквир за КВиС

примерима добре праксе
младих предузетника и
позитивног утицаја на
друштво и заједницу
1.4.1.1. Подржати
активности упознавања
младих са подршком коју
могу добити у КВиС

1.4.1.2. Подржати развој
иновативних алата,
метода и техника у
области КВиС
прилагођених потребама
младих жена и мушкараца
1.4.2.1. Унапредити
програме и методологију
КВиС за студенте

1.4.2.2. Обезбедити развој
постојећих и стварање
нових програма КВиС за
младе у систему средњег
образовања
1.4.2.3. Унапредити
стандарде КВиС младих
1.4.2.4. Подржати
унапређење постојећих и
развој нових програма
КВиС за незапослене
младе ван система
образовања, као и младе
из осетљивих група

6 подржаних
активности/пројеката

Нема података

100%

100%

120.000 младих жена
и мушкараца је
укључено
3 алата, метода и
техника подржано

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

100%

100%

3 програма
унапређена у складу
са стандардима услуга
КВиС
Више од 50%
студената позитивно
оцењује услугу
Усвојена подзаконска
акта у вези програма
КВиС у систему
дуалног образовања

Нема података

100%

100%

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

100%

100%

Усвојен подзаконски
акт о стандардима
услуга КВиС
1.500 младих жена и
мушкараца је добило
услугу КВиС

Нема података

100%

100%

Нема података

100%

100%
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1.4.3. Повећан
број центара за
КВиС који пружају
услуге младима и
локалних тимова
за КВиС младих

1.4.4.
Континуирана
примена
програма,
стандарда и
услуга КВиС у
оквиру
образовних
институција

1.4.3.1. Подржати
оснивање нових центара и
тимова за КВиС при
школама, факултетима,
универзитетима,
удружењима која
спроводе омладинске
активности и КЗМ
1.4.3.2. Развити
активности
међусекторских
партнерстава на локалном
нивоу у циљу пружања
услуга КВиС младима
1.4.3.3. Пружити подршку
успостављању локалних
тимова који пружају
услуге КВиС младима из
осетљивих друштвених
група
1.4.4.1. Подржати
примену програма и
методологије КВиС за
студенте у Србији, уз
коришћење
успостављених стандарда
КВиС
1.4.4.2. Обезбедити
примену програма КВиС
за младе у систему
средњег образовања, уз
коришћење
успостављених
20%стандарда КВиС
1.4.4.3. Подржати обуке и
континуирано
усавршавање наставника

9 подржаних нових
центара
5.000 младих жена и
мушкараца добијају
услуге КВиС од стране
нових центара

Нема података

Нема података

22.22%

Нема података

Нема података

10%

10 развијених
међусекторских
партнерстава

Нема података

Нема података

100%

15 спроведених
активности/пројеката
1.500 младих жена и
мушкараца из
друштвено осетљивих
група
20 спроведених
активности/пројеката
у складу са
стандардима

Нема података

100%

100%

Нема података

53%

33.39%

Нема података

100%

Нема података

200 средњих школа
има формиране
тимове за КВиС који
примењују стандарде

Нема података

100%

Нема података

30 подржаних
програма обуке
600 наставника
чланова школских

Нема података

20%

20%

Нема података

20%

25.83%
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1.4.5. Обезбеђена
је континуирана
примена
програма,
стандарда и
услуга КВиС ван
образовних
институција

и стручних сарадника за
пружање услуга КВиС
1.4.5.1. Подржати
активности КВиС за
незапослене младе ван
система образовања, као
и младе из осетљивих
група, уз коришћење
успостављених стандарда
КВиС

тимова прошло
програм обуке
12 подржаних
активности/пројеката
3.000 младих жена и
мушкараца су добили
услугу КВиС путем
ових активности

УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 У %

Нема података

100%

100%

Нема података

100%

100%

23,8%

82,05%

88,39%
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Tоком анализе стратешког циља 2. Унапређен квалитет и могућност за стицање квалификација и развој компетенција и
иновативности младих, реализована су четири специфична циља:
-

Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих истицање компетенција у оквиру
целоживотног учења;
Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање;
Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих друштвених
група;
Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих.

Стратешки циљ 2 - Квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих
Специфични циљ

2.1. Обезбеђени
су услови за
развој
креативности,
иновативности и
иницијативе
младих и
стицање
компетенција у
оквиру
целоживотног
учења

Очекивани
резултати

2.1.1. Унапређене
су васпитне и
педагошко –
психолошко –
дидактичко –
методичке
компетенције
наставника и
стручних
сарадника у раду
са младима
2.1.2.Обезбеђено
је континуирано
унапређење
наставе и
ваннаставних
активности кроз
сарадњу
образовних
установа и
субјеката

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатори по АП

2.1.1.1. Подстаћи и
подржати удружења
која спроводе
омладинске активности
да развију и акредитују
програме сталног
стручног усавршавања
наставника и стручних
сарадника

3 подржане
активности развијања
и припреме програма

100%

100%

100%

2.1.2.1. Подржати
активно учешће
представничких тела
ученика и студената у
развоју програма рада
школе и студијских
програма
2.1.2.2. Успоставити и
подржати механизам
сарадње удружења која

50 подржаних
представничких тела
300 подржаних
активности/пројеката

Нема података

Нема података

62%

0,7%

Нема података

Нема података

У 50 ЈЛС спроводи се
сарадња школа са
ОЦД и КЗМ

6%

90%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

омладинске
политике

2.2. Унапређен је
квалитет и
доступност
омладинског рада
и обезбеђено
његово
препознавање

2.2.1. Унапређен
квалитет
програма
омладинског рада
и капацитети
пружаоца услуга
омладинског рада

Активност

спроводе омладинске
активности и КЗМ са
образовним
институцијама при
извођењу наставних
програма
2.1.2.3.Подржати
програме који
промовишу
солидарност,
разумевање,
толеранцију, родну
равноправност и
принципе инклузивног
друштва у оквиру
ваннаставне активности
2.2.1.1. Подржати
истраживања о
потребама младих жена
и мушкараца

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

30 подржаних
активности/пројеката;

16,7%

100%

100%

3.000 младих жена и
мушкараца су
учествовали у
програмима, по полу

3,1%

81%

50%

Спроведена 3
истраживања на
националном нивоу

Нема података

100%

100%

2.2.1.2. Обезбедити
континуирано
унапређивање и развој
нових програма у складу
са потребама младих и
друштва

5 подржаних
услуга/програма

60%

100%

100%

5 подржаних нових
услуга/програма

20%

100%

100%

30 реализованих
активности/пројеката

13,3%

53%

100%

2.2.1.3. Обезбедити
континуирано праћење
ефеката реализације
програма омладинског
рада у складу са
развијеним

праћење ефеката
реализације програма
омладинског рада у
складу са развијеним
стандардима за
осигурање квалитета

56%

96%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

2.2.2. Обезбеђено
је препознавање
и признавање
омладинског рада
као услуге која
доприноси
унапређењу
положаја младих

2.3. Унапређене
су могућности
равноправног
приступа
образовању за

2.3.1. Развијени и
примењени
програми
превентивног
деловања ради
смањивања броја

Активност

Индикатори по АП

стандардима за
осигурање квалитета
2.2.2.1. Креирати
механизам за
признавање
компетенција стечених
кроз омладински рад и
препознавање
занимања омладинског
рада кроз НОК и
Класификацију
занимања

континуирано се
прати код 50 ОЦД
Креиран механизам
за пасош
компетенција
стечених кроз
омладински рад;

2.2.2.2. Утврдити
потребе за развој услуга
омладинског рада на
локалном нивоу и
запошљавање
омладинских радника
2.2.2.3. Подржати
активности
професионализације
делатности
омладинског рада кроз
формално и
неформално
образовање у складу са
стандардима занимања
омладинског рада
2.3.1.1. Подржати
програме за
оснаживање
представничких тела
ученика и студената за
пружање вршњачке

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

100%

100%

Спроведене 2
активности јавног
заговарања за
препознавање

50%

100%

Нема података

Креиране студије
случаја за 3 области

33,3%

67%

100%

Спроведене 2 обуке
за
професионализацију
омладиснког рада
кроз неформално
образовање

100%

100%

100%

Нема података

Нема података

Нема података

12 ученичких/
студентских
парламената су
прошли програме
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Специфични циљ

све и подршка
младима из
осетљивих
друштвених група

Очекивани
резултати

младих који
превремено
напуштају
школовање

2.3.2. Унапређени
механизми
практичне
подршке
младима из
осетљивих група
за образовање у
складу са
њиховим
потребама

Активност

подршке младима у
ризику од напуштања
школовања
2.3.1.2. Развити
програме превенције
раног напуштања
школовања и
препознавања младих у
ризику од напуштања
школовања
2.3.1.3. Подржати
удружења која
спроводе омладинске
активности и
Канцеларије за младе у
пружању подршке
младима у ризику од
напуштања школовања
2.3.2.1. Подржати
програме за обуку
наставника и стручних
сарадника за
прилагођавање
потребама младих из
осетљивих друштвених
група у складу са
инклузивним
принципима у
образовању
2.3.2.2. Подржати
програме
сензибилизације
наставника и родитеља

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

30 средњих школа
има развијен систем

3,3%

76,7%

56.66%

6 подржаних
активности/пројеката

33,3%

100%

100%

6,7%

100%

86.67%

Нема података

30%

Нема података

15 подржаних
активности/пројеката
;

30 одржаних обука
наставника у средњем
и високом
образовању;
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

за промену
културолошких матрица
које намећу
лимитирајуће родне
улоге

2.3.3. Развијени
механизми
подршке
младима који су
напустили
образовање да се
врате у систем
образовања и
стекну
квалификацију

2.3.2.3. Развити мрежу
вршњачке подршке
(менторство, вршњачка
асистенција)
образовању младих из
осетљивих група
2.3.2.4. Унапредити
програме подстицајних
мера и механизме
примене за укључивање
и успешан наставак
школовања младих из
осетљивих група
уважавајући социјалну
димензију
2.3.3.1. Подржати
успостављање програма
учења на даљину и
других савремених
метода за повећање
обухвата младих који су
напустили или нису
били укључени у
формално образовање
2.3.3.2. Развијати
програме подршке за

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

400 наставника су
прошли обуке, по
полу

Нема података

Нема података

Нема података

3 подржане
активности/
пројеката;

Нема података

100%

100%

200 младих жена и
мушкараца су
корисници
подстицајних мера

32,5%

100%

100%

20 подржаних
успостављених
активности/пројеката

5%

100%

70%

30 корисника мера
подршке

3,3%

100%

83.33%
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Специфични циљ

2.4. Омогућено
препознавање и
обезбеђена
подршка развоју
потенцијала
надарених и
талентованих
младих

Очекивани
резултати

2.4.1. Препознати
и подржати
надарене и
талентоване
ученике, студенте
и младе у развоју
личних
интересовања и
потенцијала

2.4.2. Обезбеђена
је подршка
образовању,
усавршавању,
запошљавању и
вредновању
постигнућа
надарених и
талентованих

Активност

наставак школовања
младим родитељима,
посебно младим
мајкама
2.4.1.1. Развити и
унапредити програме
подршке стручног
развоја и усавршавања
који омогућавају
надареним и
талентованим
ученицима и
студентима развој
интересовања,
креативности и
иновативности
2.4.1.2. Подржати
учешће талентованих и
надарених ученика и
студената у постојећим
и подржати развој
нових научних,
културних, спортских,
техничко−технолошких
и других активности
2.4.2.1.Омогућити
награђивање и
стипендирање младих
талената кроз даљи рад
Фонда за младе таленте
Републике Србије и
унапређење других
начина стипендирања и
награђивања

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

6 подржана програма

16,7%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

66,7%

100%

100%

4.200 младих жена и
мушкараца је
учестовало

1,6%

78,6%

100%

4.200 награђених
преко Фонда за младе
таленте (2.100 жена)

Нема података

36,9%

36.42%

5.200 стипендија
преко Фонда за младе
таленте (3.000 жена)

Нема података

54,3%

33.73%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

ученика и
студената

Активност

2.4.2.2. Развијени
програми промоције и
подршке образовању
младих жена у
техничким и природним
наукама
2.4.2.3. Омогућити
континуирану подршку
и субвенционисање
истраживачког рада
младих талената
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 У %

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

1.000 додељених
стипендија

Нема података

100%

100%

Обезбеђена 3 нова
програма подршке
истраживачком раду

Нема података

100%

100%

30,7%

87,98%

88.10%
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Током анализе стратешког циља 3. Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца, реализована су четири специфична
циља:
-

Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у
процесима доношења одлука и развоју политика за младе;
Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег броја
младих удружења која спроводе омладинске активности;
Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе;
Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја.

Стратешки циљ 3. Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца
Специфични циљ

3.1. Унапређен је
правни и
политички оквир
за укључивање
перспективе
младих жена и
мушкараца и
учешће младих у
процесима
доношења одлука
и развоју
политика за
младе

Очекивани
резултати

Активност

3.1.1.
Организације и
институције
препознају младе
и различите
категорије
младих као
посебну групу са
својим правима и
потребама

3.1.1.1. Израдити
свеобухватну анализу
правног и политичког
оквира и праксе за
учешће и активизам
младих на
националном,
покрајинском и
локалном нивоу
3.1.1.2. Дефинисати
законску обавезу свих
институционалних
актера да у развој својих
политика уврсте
перспективе младих и
представнике младих
3.1.1.3. Формулисати
критеријуме за родно
осетљиво праћење

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Израђена студија

Нема података

100%

100%

Извршена анализа
аката јавних политика
са препорукама за
унапређење

Нема података

100%

100%

Нема података

Нема података

Урађена квалитативна
анализа
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.1.2.
Организације и
институције
креирају своју
политику и
посебне планове
узимајући у обзир
перспективе
младих и
укључујући младе

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

развоја политика у
којима су уврштене
перспективе младих и
представници младих
3.1.1.4. Обезбедити
адекватну заступљеност
(проценат места) и ниво
учешћа младих како би
се постигла
равноправност младих у
процесима и телима

Израђен модел
функционалних
критеријума

Нема података

Нема података

Нема података

Израђене препоруке;

100%

100%

100%

Израђена анализа
врсте и начина
заступљености
младих

100%

100%

100%

3.1.1.5. Извршити
измене и допуне Закона
о младима како би се
унапредило правно
препознавање младих и
укључивање
перспективе младих у
развој јавних политика

Израђен Нацрт закона
о изменама и
допунама Закона о
младима којима се
унапређује
укључивање
перспектива младих у
развој јавних
политика
Подржан рад Савета
за младе

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Унапређене смернице
за укључивање
младих

Нема података

100%

100%

Урађена квалитативна
анализа

Нема података

0%

Нема података

Развијене и
објављене смернице

Нема података

0%

Нема података

3.1.2.1. Подржати
функционално и
активно укључивање
представника младих у
рад и одлучивање
јавних институција и
организација на
равноправној основи
3.1.2.2. Развити
смернице за
омладински и родно
одговорно буџетирање
на свим нивоима
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.1.3. ЈЛС креирају
политику за
младе на основу
реалних потреба
младих на
локалном нивоу и
доступних
ресурса за рад са
младима

3.2. Успостављени
су услови за
изградњу
капацитета и
синергију у раду
СОП и одрживи
развој и
укључивање
већег броја
младих удружења
која спроводе

3.2.1. Развијен
механизам
координације
процеса и
изградње
капацитета СОП
за реализацију
НСМ

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

3.1.2.3. Развити и
применити механизам
структурираног дијалога
по међународним
стандардима
3.1.3.1. Подржати
израду, реализацију,
праћење и евалуацију
локалних акционих
планова (ЛАП) уз
активно учешће младих
у процесима и одлукама

Развијен механизам
структуираног
дијалога по
међународним
стандардима
70% ЈЛС има ЛАП;

100%

100%

100%

52,7%

59,33%

57,47%

50% ЈЛС је успешно
реализовало ЛАП

100%

100%

100%

3.1.3.2. Укључити младе
мушкарце и жене на
равноправној основи у
процес развоја,
имплементације,
праћења и евалуације
ЛАП-ова
3.2.1.1. Унапредити
административне и
оперативне капацитете
надлежног
министарства за
спровођење Стратегије

70% ЈЛС је укључио
младе у процес
развоја,
имплементације,
праћења и евалуације
ЛАП-ова

1,2%

43,13%

41.05%

Праћење спровођења
НСМ је унапређено
применом
информационих
технологија које
укључују родно
осетљиве индикаторе
6 подржаних
активности/пројеката

Нема података

0%

Нема података

33,3%

100%

100%

450 обучених младих
жена и мушкараца

15,8%

46%

100%

3.2.1.2. Развити
програме обуке
субјеката омладинске
политике за развој и
реализацију
омладинске политике и
НСМ
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Специфични циљ

омладинске
активности

Очекивани
резултати

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

3.2.1.3. Обезбедити
развој капацитета
субјеката омладинске
политике за праћење и
извештавање о
реализацији НСМ
3.2.1.4. Подржати развој
капацитета младих да
као изабрани
представници младих
учествују у процесима
развоја политика и
доношењу одлука, на
свим нивоима и
међународном нивоу

9 подржаних обука

Нема података

100%

Нема података

270 СОП је прошло
обуке

Нема података

46%

Нема података

9 подржаних обука;

22,2%

100%

100%

270 СОП је прошло
обуке

Нема података

46%

100%

3.2.1.5. Утврдити све
СОП који доприносе
реализацији НСМ
3.2.1.6. развити
тематско годишње
планирање реализације
циљева НСМ, којим би
се одређена тема
ставила у фокус јавности
и постигла синергија у
раду;
3.2.1.7. Обезбедити
развој и реализацију
Агенди за младе у
оквиру министарстава
којима се дефинишу
активности које
министарства реализују
за младе

Евидентирани сви
СОП са извршеном
проценом доприноса
3 тематска планирања

Нема података

Нема података

Нема података

66,7%

100%

100%

50% министарстава
која спроводе
омладинску политику
је усвојио и
примењује Агенду

Нема података

Нема података

Нема података

35

Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.2.2. Обезбеђена
је подршка
одрживом развоју
удружења која
спроводе
омладинске
активности

3.2.3.
Успостављена је
континуирана
подршка
програмима за
спровoђење
активности
укључивања
младих у друштво

Активност

3.2.1.8. Подржати
измену Закона о
младима којом би се
обезбедило редовно
извештавање Савета за
младе и јавности о
напретку у спровођењу
НСМ и Агенди за младе
3.2.2.1. Омогућити
коришћење јавних
простора удружењима
која спроводе
омладинске активности
за реализацију
програма за младе
3.2.2.2. Обезбедити
редовно
административно и
програмско
финансирање рада и
развоја
репрезентативних
савеза младих
3.2.3.1. Омогућити
континуирано
финансирање програма
удружења која
спроводе омладинске
активности који
доприносе развоју
друштва и омогућавају
активно учешће младих
3.2.3.2. Подржати
програме за развој

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

100% министарстава
представљених у
Савету за младе
доставља извештаје
Савету

Нема података

60%

61.90%

50 простора је
стављено у функцију
омладинских
активности

4%

100%

100%

Извршена анализа
стања и упоредне
праксе ради
разматрања измена и
допуна прописа којим
је уређено
финансирање
удружења
240 подржаних
активности/пројеката

Нема података

Нема података

100%

1,2%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

66,7%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

знања и вештина
омладинских активиста
за ефективан допринос
друштву кроз рад
постојећих удружења
која спроводе
омладинске активности
3.2.3.3. Подржати
активно укључивање
младих из осетљивих
група у рад удружења
која спроводе
омладинске активности
и развој њихових
компетенција
3.2.3.4. Подржати
програме мотивисања
младих жена и
мушкараца за учешће у
политичком животу и
изборним процесима
3.2.3.5. Подржати
активности мотивисања
и развоја капацитета за
укључивање младих
жена и мушкараца у рад
националних савета
националних мањина
3.2.3.6. Подржати
активности КЗМ
усмерене на
укључивање младих у
друштво

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

150 младих жена и
мушкараца е
учествовало у
активностима

100%

100%

100%

12 подржаних ОЦД

50%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

33,3%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%

60 младих жена и
мушкараца су у
Националним
саветима
националних мањина

Нема података

100%

100%

60 подржаних
активности/пројеката

Нема података

65%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.2.4. Изграђен је
механизам
подршке и
мотивације СОП
за сарадњу и
умрежавање и
заједничке
активности

3.2.5. Унапређени
су и иновирани
приступи и
комуникација
удружења која

Активност

3.2.4.1.Подржати
програме који
омогућавају
умрежавање субјеката
омладинске политике и
удруживање напора
(синергију) на
различитим нивоима и
темама
3.2.4.2.подржати
укључивање и чланство
удружења која
спроводе омладинске
активности у
међународним
организацијама, учешће
у међународним
скуповима, процесима и
телима;
3.2.4.3. Обезбедити
подршку развоју
програма који се
реализују у партнерству
између удружења које
спроводе омладинске
активности и у
партнерству са КЗМ
3.2.4.4. Подржати развој
и реализацију пројеката
међународне сарадње
3.2.5.1. Развити
смернице за иновативне
начине укључивања
младих и мотивисање
за активно учешће, које

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

3 подржане
активности/ пројекта

100%

100%

100%

3 подржане ОЦД

66,7%

100%

100%

Подржана 2 млада
делегата у УН

Нема података

100%

100%

90 подржаних
активности/пројеката

2,2%

100%

100%

30 подржанаих
активности/пројеката

13,3%

100%

100%

Развијене смернице

100%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

спроводе
омладинске
активности са
младима

3.3. Унапређени
услови за
волонтирање
међу младима и
за младе

3.3.1. Обезбеђена
подстицајна
средина и
подршка за развој
волонтерских
активности и
волонтирање
младих

Активност

укључује родну
перспективу и
подстицајне мере за
осетљиве групе младих
3.2.5.2. Подржати развој
нових начина
комуникације и канала
комуникације удружења
која спроводе
омладинске активности
са младима, са циљем
укључивања нових
активиста и чланова
3.3.1.1. Подржати
волонтерске активности
удружења која
спроводе омладинске
активности, КЗМ и
неформалних
омладинских група
3.3.1.2. Подржати
укључивање младих
волонтера у
краткорочне и
дугорочне волонтерске
програме
3.3.1.3. Подстицати
образовне, културне и
спортске установе да
препознају, подрже и
вреднују волонтирање
младих
3.3.1.4. Успоставити
систем за препознавање

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

6 подржаних
активности/пројеката

Нема података

100%

100%

600 подржаних
волонтерских
активности/пројеката

17,8%

100%

100%

12.000 младих жена и
мушкараца је
подржано

3,4%

100%

20.54%

300 установа
препознало и
вреднује
волонтирање младих

0,3%

Нема података

100%

Развијен систем

100%

79%

Нема података
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.3.2.
Волонтирање
младих је
препознато и
подржано у
развоју

Активност

и признавање вештина
стечених волонтирањем
при запошљавању и
пратити његову
ефикасност
3.3.1.5. Подстицати
међугенерацијску
сарадњу и укључивање
младих из осетљивих
група кроз волонтерске
програме, пројекте и
иницијативе
3.3.1.6. Подржати
програме волонтирања
у ванредним
ситуацијама
3.3.2.1. Подржати
умрежавање
волонтерских центара и
сервиса у оквиру
удружења која
спроводе омладинске
активности и КЗМ
3.3.2.2. Подржати
формулисање политике
волонтирања на
националном нивоу,
унапређење законског
оквира за волонтирање
и развој стандарда
волонтерског рада
3.3.2.3. Развити родно
осетљиве критеријуме
за извештавање и

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

60 подржаних
програма

Нема података

43%

100%

600 младих жена и
мушкараца волонтира

Нема података

100%

100%

30 подржаних
волонтерских сервиса
за рад у ванредним
ситуацијама
30 подржаних
волонтерских центара

Нема података

70%

100%

10%

100%

100%

Извршена анализа
ефеката Закона о
волонтирању и
формулисање
предлога за
унапређење
законског оквира

Нема података

100%

100%

Извршена анализа
постојећих и
развијање предлога

Нема података

100%

N/A
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

3.3.3. Oснажена
удружења која
спроводе
омладинске
активности и КЗМ
за спровођење
волонтерских
програма и
пројеката

3.4. Повећано је
учешће младих у
заштити животне
средине и
одрживог развоја

3.4.1. Унапређене
су могућности
младих за учешће
у процесима и
одлукама о
животној средини

Активност

мерење ефеката
волонтирања
3.3.3.1.Обезбедити
примену стандарда
волонтерског рада у
активностима удружења
која спроводе
омладинске активности
и КЗМ
3.3.3.2. подржати обуке
за удружења која
спроводе омладинске
активности и КЗМ о
волонтерском
менаџменту
3.3.3.3. подржати
редовне, родно
осетљиве евалуације
програма волонтирања
у оквиру удружења која
спроводе омладинске
активности и КЗМ
3.3.3.4. Подржати развој
и рад волонтерских
сервиса у оквиру
удружења која
спроводе омладинске
активности и КЗМ
3.4.1.1. Подржати
успостављање сарадње
између младих и тела
ЈЛС надлежног за
заштиту животне
средине, укључивање
младих у оснивање и

Индикатори по АП

за недостајуће
критеријуме
Подржано 30 ОЦД
који примењују
стандарде

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

70%

100%

Подржано 30 ОЦД и
ЈЛС

6,7%

Нема података

100%

Подржано 30 ОЦД и
ЈЛС

3,3%

43%

50%

Подржано 30 ОЦД и
ЈЛС

Нема података

20%

100%

30 ЈЛС укључује младе
у рад зелених савета

20%

43%

N/A
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

и одрживом
развоју

3.4.2.
Обезбеђена је
мултисекторска
подршка
програмима
заштите животне
средине и
одрживог развоја
које реализују
СОП

Активност

рад зелених савета и
израду локалних
еколошких акционих
планова
3.4.1.2. Подржати
укључивање младих у
консултативне процесе
у области заштите
животне средине и
развој смерница за
праћење процене
утицаја на животну
средину
3.4.1.3. Унапредити
доступност
информација о стању
животне средине
младима у сарадњи са
субјектима омладинске
политике
3.4.2.1. Подржати
субвенционисање
омладинских
предузетничких идеја са
компонентом заштите
животне средине кроз
промоцију обновљивих
извора енергије,
екотуризма и других
облика зелене
економије
3.4.2.2. Подржати
активности заштите
животне средине које
реализују субјекти

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

10 процеса укључује
младе

50%

100%

100%

30 подржаних
активности/пројеката
информисаности

23,3%

23%

23.33%

15 подржаних
предузетничких идеја

Нема података

100%

66.67%

6 подржаних
активности /пројеката
СОП

50%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

омладинске политике и
укључивање младих у
реализацију програма
заштите животне
средине и одрживог
развоја које спроводе
међународне
организације
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 У %

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

40%

% остварености
индикатора
2019.

75,56%

% остварености
индикатора 2020.

90.42%
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Током анализе стратешког циља 4. Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца, реализована су четири
специфична циља:
-

Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих
жена и мушкараца;
Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца;
Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику;
Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих.

Стратешки циљ 4. Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца
Специфични циљ

4.1. Програми
промоције
здравља и
превенције
ризичног
понашања
младих су
унапређени и
доступни већем
броју младих
жена и
мушкараца

Очекивани
резултати

4.1.1.
Стандардизо-вани
програми и
развијене услуге
за превенцију
здравља и
унапређење
здравих стилова
живота
4.1.2. Унапређена
доступност
програма за
превенцију
болести
зависности
младих

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

4.1.1.1. Израдити
програме промоције
здравља младих
4.1.1.2. Унапредити
програме и услуге
превенције ризичног
понашања код младих

1 подржан програм

Нема података

100%

100%

3 подржана програма

66,7%

100%

100%

4.1.2.1. Подржати
програме вршњачке
едукације младих за
превенцију болести
зависности од
психоактивних
супстанци, игара на
срећу и нових медија на
локалном нивоу
4.1.2.2. Подржати
програме и активности
информисања у сврху
превенције болести
зависности

6 подржаних
активности/пројеката

66,7%

100%

100%

6.000 младих жена и
мушкараца корисника
програма

Нема података

100%

25%

3 подржане
активности/ пројекта
информисања

33,3%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

4.1.3.Унапређена
доступност
програма за
превенцију полно
преносивих
инфекција,
ХИВ/сиде и
очувања
репродуктивног
здравља

4.1.4. Унапређена
доступност
програма за
очување
менталног и
општег здравља
младих

Активност

4.1.2.3. Подржати
програме едукације
родитеља и наставника
за превенцију болести
зависности од
психоактивних
супстанци, игара на
срећу и нових медија
4.1.3.1.
Подржати
програме
вршњачке
едукације младих за
превенцију
полно
преносивих инфекција,
ХИВ/сиде и унапређење
репродуктивног
здравља
4.1.3.2. Подржати
програме превенције
полно преносивих
инфекција и ХИВ/сиде,
репродуктивног
здравља младих и
планирања породице
4.1.4.1. Подржати
програме едукације
младих, родитеља и
наставника за
унапређење менталног
и општег здравља
младих
4.1.4.2. Подржати
програме правилне
исхране и превенције
гојазности код младих
жена и мушкараца

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

3 подржане
активности
/пројекта

Нема података

100%

100%

6 подржаних
активности/пројеката

16,7%

100%

100%

6.000 младих жена и
мушкараца корисника
програма

Нема података

100%

24%

6 подржаних
активности/пројеката
6.000 младих жена и
мушкараца корисника
програма

16,7%

100%

100%

Нема података

100%

20%

2 подржана програма

100%

100%

100%

3 подржане
активности/пројеката

Нема података

100%

100%
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Специфични циљ

4.2.Створени
услови за развој
здравих стилова
живота младих
жена и
мушкараца

Очекивани
резултати

4.2.1. Унапређене
политике и
програми развоја
здравих стилова
живота младих
жена и
мушкараца
4.2.2. Унапређене
могућности
младих жена и
мушкараца за
квалитетно
провођење
слободног
времена и учешће
у спортским и
рекреативним
активностима

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатори по АП

4.2.1.1. Унапредити
јавне политике за
финансирање програма
за здраве стилове
живота

2 нове / унапређене
јавне политике које су
уврстиле
финансирање
програма за здраве
стилове живота

50%

50%

100%

4.2.2.1. Подржати развој
и реализацију програма
субјеката омладинске
политике за развој
здравих стилова живота
4.2.2.2. Подржати и
развити програме
спортских секција и
других ваннаставних
активности усмерених
на развој здравља кроз
животне вештине, са
посебним освртом на
младе жене
4.2.2.3. Подржати
активности увођења
наставе физичког
васпитања у курикулуме
високошколских
установа
4.2.2.4. Подржати
изградњу, санацију и
адаптацију јавних
простора и стављање у
функцију квалитетног
провођења слободног
времена младих

12 подржаних
активности/пројеката

33,3%

100%

100%

6.000 младих жена и
мушкараца укључено
је у активности 300
секција

8,4%

83%

Нема података

Доступан курикулум

Нема података

Нема података

Нема података

90 јавних простора

20%

100%

51.11%
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Специфични циљ

4.3. Унапређени
услови за рад са
младима у
здравственом
ризику

Очекивани
резултати

4.3.1. Унапређена
подршка
младима у
здравственом
ризику

4.3.2. Повећана
сензибилизација
институција које
се баве младима
у здравственом
ризику
4.4. Унапређене
мере за
становање и
осамостаљивање
младих

4.4.1 Унапређене
мере за
решавање
стамбеног питања
младих

4.4.2. Унапређене
мере за

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

4.3.1.1. Развити
стандарде и подржати
услуге за младе у
здравственом ризику
4.3.1.2. Развити
стандарде и подржати
програме подршке
младима у
здравственом ризику;
4.3.2.1. Унапредити
програме
сензибилизације
представника
институција и КЗМ за
рад са младима у
здравственом ризику
4.4.1.1. Развити
субвенционисане мере
за становање младих
(субвенционисани
кредити)

6 подржаних услуга

Нема података

100%

100%

12 подржаних
активности/пројеката

8,3%

100%

83%

2 подржане
активности/ пројекта

100%

100%

100%

Развијене мере

Нема података

100%

0%

4.4.1.2. Подстаћи
изградњу непрофитних
станова за младе

1 програм подржан

Нема података

Нема података

Нема података

4.4.1.3 Подржати
субвенционисане мере
за решавање стамбеног
питања младих парова и
родитеља, уз посебне
мере за младе
самохране мајке
4.4.2.1 Развити мере
подршке становању

Подржан процес
развоја мера

Нема података

5%

Нема података

Подржан процес
развоја мера

Нема података

Нема података

Нема података
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

привремено
становање
младих

4.5. Развијена
одговорност
младих жена и
мушкараца према
очувању животне
средине

4.5.1.Унапређени
програми
едукације
младих,
родитеља и
наставника за
заштиту животне
средине, одрживи
развој и
климатске
промене

4.5.2. Унапређено
информисање
младих,
родитеља и
наставника о
заштити животне
средине,
одрживом развоју
и климатским
променама

Активност

младих жена и
мушкараца ван
образовног система
4.4.2.2. Унапредити
критеријуме за
унапређење услова у
ученичким и
студентским домовима
4.5.1.1. Подржати обуке
за вршњачке едукаторе
за рад са младима на
унапређењу животне
средине, одрживом
развоју и климатским
променама
4.5.1.2. Подстаћи развој
обука младих жена и
мушкараца за
отклањање и
превазилажење ризика
по здравље у случају
ванредних ситуација
4.5.2.1.Развити
активности
информисања младих,
родитеља и наставника
за заштиту и
унапређење животне
средине, одрживи
развој и климатске
промене
4.5.2.2 Подржати
активности усмерене на
разумевање ризика по
здравље узрокованих

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Доступни критеријуми

Нема података

Нема података

Нема података

3 подржане
активности/ пројекта;

100%

100%

100%

60
едукованих
вршњачких едукатора

100%

100%

100%

Програми се спорводе
у 20 ЈЛС

Нема података

100%

100%

1.200
младих
корисника програма

Нема података

100%

100%

9 подржаних
активности/
пројеката

33,3%

100%

100%

9 подржаних
активности/
пројеката

22,2%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

загађеном животном
средином
4.5.2.3. Обезбедити
обуке младих о
превенцији и
отклањању последица
догађаја са
катастрофалним
последицама
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 У %

Индикатори по АП

9 подржаних
активности/
пројеката

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

100%

55.56%

45%

94,01%

83.03%
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Током анализе стратешког циља 5. Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих, реализована су четири
специфична циља:
-

Успостављено свеобухватно и континуирано обазовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и
безбедном понашању;
Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости,
толеранције и неговања ненасилних начина комуникације;
Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних дела и
прекршаја;
Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља.

Стратешки циљ 5. Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих
Специфични циљ

5.1. Успостављено
свеобухватно и
континуирано
образовање
младих о
безбедносним
изазовима,
ризицима и
претњама и
безбедном
понашању

Очекивани
резултати

5.1.1.
Успостављен је и
уређен начин
континуираног
развијања
безбедносне
културе младих
на свим нивоима
рада са младима

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатори по АП

5.1.1.1.Унапредити
наставне и ваннаставне
активности садржајима
који омогућавају
младима да стекну нова
знања, вештине и
способности из области
безбедности
5.1.1.2.Унапредити
важеће критеријуме и
стандарде према којима
се спроводе програми
везани за безбедност
младих укључујући и
родно засноване
безбедносне ризике и
претње
5.1.1.3. Подржати
активности субјеката
омладинске политике

30% школа спроводе
наставне и
ваннаставне
активности из
области безбедности

Нема података

40%

Нема података

Развијени стандарди
за сповођење
програма

Нема података

Нема података

Нема података

15 подржаних
активности/пројеката

34%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

5.1.2. Развијени
разноврсни и
свеобухватни
програми који се
баве савременим
безбедносним
ризицима и
претњама којима
су млади
изложени

Активност

који промовишу
безбедносну културу
међу младима
5.1.1.4. Развити
програме који ће
младима омогућити да
прођу систем обуке и
оспособљавања за
реаговање на
безбедносне ризике и
претње у њиховом
непосредном окружењу
5.1.2.1. Подржати развој
и реализацију програма
са превентивним
мерама и активностима
усмерених ка умањењу
ризика и претњи којима
су млади изложени
5.1.2.2. Унапредити
постојеће и развити
нове програме и
активности који
обухватају безбедносне
ризике којима су млади
изложени у саобраћају
5.1.2.3. Унапредити
постојеће и развити
нове програме и
активности који
обухватају ризике од
различитих облика
криминала и корупције
5.1.2.4. Развити
програме који оснажују

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

600 младих жена и
мушкараца је
обучено и
оспособљено да
реагују на
безбедносне ризике
и претње у њиховом
непосредном
окружењу
6 подржаних
активности/пројеката

Нема података

100%

100%

34%

100%

100%

6 подржаних
активности/пројеката

34%

100%

100%

6 подржаних
активности/пројеката

Нема података

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

100%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

младе и развијају
одређене вештине и
способности како да
адекватно реагују
приликом природних
катастрофа и
елементарних непогода
5.1.2.5. Подржати
програме који
оспособљавају младе
да препознају и
адекватно реагују на
дигитално насиље, тј.
насиље које настаје
применом
информационе
технологије
5.1.2.6. Развијати и
унапредити програме
превенције у области
трговине
људима/младима

5.1.3. Унапређено
је праћење и
анализа
безбедносних
ризика и претњи

5.1.2.7. Развити и
подржати активности за
превенцију и сузбијање
родно заснованог,
сексуалног и
партнерског насиља над
младим женама
5.1.3.1. Подржати
истраживања и стручне
анализе о
безбедносним
изазовима, ризицима и

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

15 подржаних
активности/пројеката
(који укључују и ИТ
едукативне кампање
за промоцију
корисне, креативне и
безбедне употребе
информационих
технологија)

27%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%

300 младих жена и
мушкараца укључено
у програме
15 подржаних
активности
/пројеката

Нема података

100%

100%

Нема података

33%

100%

1.500 младих жена
укључено у програме

Нема података

20%

20%

Перспектива
безбедности младих
жена и мушкараца
укључена у

100%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

и сарадња
институционалних и
ванинституционалних актера у
заштити младих

5.2. Унапређени
програми
поштовања
људских
и
мањинских права,
родне
равноправности,
прихватања
различитости,
толеранције
и
неговања
ненасилних

5.2.1. Унапређени
су програми рада
с младима о
социокулту-рним,
верским,
сексуалним и
другим
различитостима

Активност

претњама којима су
млади изложени
(као и специфичне
ризике за младе жене и
мушкарце)
5.1.3.2. Обезбедити
сарадњу и синергију у
раду институција на
локалном нивоу ради
заштите младих од
безбедносних ризика и
претњи
5.1.3.3. Развити нове
начине комуникације у
сајбер простору с
младима који имају
проблем безбедносне
природе, где су сви
актери међусобно
повезани и усмерени ка
потребама младих
5.2.1. 1. Подржати
програме обуке
наставника и
омладинских радника о
социокултурним,
верским и другим
различитостима
5.2.1. 2. Развити
програме комуникације
и сарадње између
различитих друштвених
група којима млади
припадају

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

истраживање о
положају младих

9 реализованих
интерсекторских
сарадњи

Нема података

100%

100%

12 подржаних
активности/ пројекта
Подржан рад
Националног контакт
центра за безбедност
деце на интернету —
БИТ 19833;

Нема података

100%

Нема података

Нема података

100%

Нема података

3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%

9 подржаних
активности/пројеката

45%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

начина
комуникације

5.3. Унапређени
програми
ресоцијализације
и реинтеграције у
раду са младима
који су учиниоци
кривичних дела и
прекршаја

5.2.2 Млади су
развили
негативне ставове
поводом ношења
и злоупотребе
оружја и оруђа и
експлозивних
направа у
решавању
проблема
5.3.1 Смањено
насиље које врше
млади

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатори по АП

5.2.1.3. Подржати
програме вршњачке
едукације и
интеркултуралног
учења који промовишу
толеранцију,
разумевање и
антидискриминацију
5.2.2.1. Развијати
програме који
информишу младе о
потенцијалним
опасностима и смањују
злоупотребу оружја,
оруђа и експлозивних
направа међу младима

9 подржаних
активности/пројеката

100%

100%

100%

500 младих жена и
мушкараца укључено

100%

100%

100%

9 подржаних
активности/пројеката

Нема података

100%

11.11%

5.3.1.1. Подржати
програме развоја
вештина ненасилног
решавања конфликта
међу младима

3 подржане
активности/
пројекта;

Нема података

100%

Нема података

120 младих жена и
мушкараца
са
развијеним
вештинама
организованог
начина
размене
размишљења
3
подржане
активности/ пројекта
120 младих жена и
мушкараца
са
развијеним
вештинама

Нема података

100%

Нема података

Нема података

100%

Нема података

Нема података

100%

Нема података

5.3.1.2 . Развити
посебне програме за
рад са младима који су
учиниоци родно
заснованог насиља
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

5.3.2 Унапређен
рад са младима
након извршене
заводске мере
или одслужене
затворске казне

5.4. Унапређени
програми рада са
младима који су
жртве насиља

5.4.1. Смањено
насиље на штету
младих

5.4.2. Унапређена
је сарадња
субјеката
омладинске
политике на
креирању

Активност

5.3.1.3. Обезбедити
веће укључивање
ванинституционалних
актера у програме који
на локалном нивоу
развијају услуге
ресоцијализације и
реинтеграције младих
који су били на
заводским мерама
5.3.2.1. Успоставити
механизме
реинтеграције и
подржати могућности
запошљавања младих
након извршене
заводске мере или
одслужене затворске
казне
5.4.1.1. Подржати
програме и обуке за
развој вештина за
реаговање на насиље на
штету младих

5.4.2. 1. Подржати
програме субјеката
омладинске политике
усмерене на рад са
младима који су жртве
насиља

Индикатори по АП

организованог
начина
размене
размишљења
3 подржана
програма/услуга
ванинституционалних актера

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

100%

Нема података

3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

Нема података

3 подржане
активности/
пројекта;

67%

100%

100%

300 младих жена и
мушкараца укључено
у програме
3 подржане
активности/ пројекта

100%

100%

100%

34%

100%

66.67%
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Специфични циљ

Очекивани
резултати

Активност

Индикатори по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

заједничких
програма и
активности за
жртве насиља
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 У %

61%

92,04%

90.36%
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Tоком анализе стратешког циља 6. Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне
искључености, реализована су три специфична циља:
-

Створени су систематски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно препознати и
подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове;
Повећана доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику;
Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма
подршке.

Стратешки циљ 6. Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености
% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Специфични циљ

Очекивани резултат

Активност

Индикатор по АП

6.1.1.1. Развити нови
систем категоризације
младих у ризику од
социјалне искључености
у складу са ЕУ
стандардима
6.1.1.2. Подржати
реализацију
истраживања о
младима из различитих
категорија у ризику од
социјалне искључености
6.1.2.1. Развити родно
осетљив механизам
праћења и евалуације
локалних програма
намењених младима у
ризику од социјалне
искључености

Развијен систем
категоризације
младих у ризику од
социјалне
искључености

Нема података

0%

0%

6.1. Стварени су
системски
предуслови
да млади у
ризику од
социјалне
искључености
буду
адекватно
препознати и
подржани у
укључивању у
економске,
друштвене и
културне
токове

6.1.1.
Успостављен
ефикасан, родно
осетљив систем
препознавања
различитих
категорија младих
у ризику од
социјалне
искључености у
складу са ЕУ
стандардима
6.1.2.
Успостављен
систем праћења и
процене
прилагођености
програма младих
жена и
мушкараца у
ризику од
социјалне
искључености

Перспектива
укључена у
истраживање о
положају младих

100%

100%

100%

Развијен родно
осетљив механизам
праћења

100%

100%

100%

25 ОЦД укључено у
процес

52%

100%

100%
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Специфични циљ

6.2. Повећана је
доступност и
обим
активности
превенције
социјалне
искључености
младих у
ризику

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Очекивани резултат

Активност

Индикатор по АП

6.1.3.
Успостављен
систем
акредитације
програма и
лиценцирања
пружаоца услуга
младима у ризику
од социјалне
искључености

6.1.3.1. Извршити
стандардизацију услуга
и програма намењених
младима у ризику од
социјалне искључености

Успостављено
мултисекторско тело
задужено за
стандардизацију

Нема података

100%

100%

Нема података

100%

100%

6.2.1. Програми за
превентивну
подршку
младима у ризику
од социјалне
искључености
спроводе се на
локалном нивоу

6.2.1.1. Подржати
успостављање локалних
сервиса и развој
програма за ефикасније
саветовање и
психолошку подршку
младих у ризику од
социјалне искључености
6.2.1.2. Подржати
успостављање локалних
сервиса и развој
програма за
унапређење радног
ангажмана младих у
ризику од социјалне
искључености
6.2.3.1. Подржати
програме обуке
представника
институција и ОЦД које
се баве превенцијом
социјалне искључености
младих

Креирана
стандардизација
услуга у складу са
принципима
инклузивне
омладинске
политике
12 подржаних
активности/ услуга

8,3%

100%

100%

10 подржаних
активности/пројеката
за развијање
капацитета за
запошљавање
младих у ризику

10%

100%

100%

12 подржаних
активности
/пројеката обука

25%

100%

100%

360 особа едуковано

25%

100%

100%

6.2.3. Субјекти
омладинске
политике на
локалном нивоу
имају
компетенције за
рад на
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Специфични циљ

Очекивани резултат

превенцији
социјалне
искључености
младих

6.2.4. Удружења
која спроводе
омладинске
активности
континуирано
развијају и
реализују
превентивне
услуге и програме
за младе у ризику
од социјалне
искључености

6.3. Повећан је
обухват младих у

6.3.1. Млади у
ризику од

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

6.2.3.2.Подржати
програме информисања
доносиоца одлука у
јединицама локалне
самоуправе на тему
права и потреба младих
у ризику од социјалне
искључености
6.2.3.3 Подржати
програме обуке о
родној равноправности
и родној перспективи за
представнике
институција које се баве
превенцијом социјалне
искључености

3 подржане
активности/ пројекта
информисања

Нема података

100%

100%

12 подржаних
активности/пројеката

8,3%

100%

58.33%

360 особа едуковано

Нема података

Нема података

100%

6.2.4.1. Обезбедити
подршку програмима
удружења која
спроводе омладинске
активности на
идентификовању
потреба младих у
ризику и развоју и
реализацији адекватних
програма
6.2.4.2. Успоставити
партнерство и подржати
удружења која раде са
младима који су у
ризику од социјалне
искључености
6.3.1.1 Подржати развој
локалних сервиса за

30 подржаних
активности/пројеката

3,3%

100%

100%

Сви подржани
програми спроводе
се у партнерству

Нема података

Нема података

100%

Подржан развој 30
локалних сервиса

3,3%

30%

43.33%
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Специфични циљ

Очекивани резултат

Активност

ризику од
социјалне
искључености
који су корисници
локалних сервиса
и програма
подршке

социјалне
искључености
активно користе
постојеће сервисе
и програме

ефикасно, оптимално и
благовремено
информисање
социјално искључених
младих
6.3.1.2. Подржати
активности
континуираног
истраживања степена
коришћења постојећих
услуга намењених
младим женама и
мушкарцима у ризику
од социјалне
искључености
6.3.2.1. Развити
програме
сензибилизације
запослених у
институцијама система у
циљу ефикасније
подршке младима у
ризику од социјалне
искључености

6.3.2. Запослени у
институцијама
система поседују
компетенције за
пружање
адекватне
подршке
младима у ризику
од социјалне
искључености
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6 У %

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Интегрисани подаци
у главним
истраживањима о
видовима подршке

Нема података

100%

100%

9 подржаних
активности/пројеката
обука

11,1%

100%

Нема података

180 особа
запослених у
институцијама је
едуковано

16,7%

100%

Нема података

24,8%

85,70%

88.33%
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Током анализе стратешког циља 7. Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим
мигрантима, реализована су четири специфична циља:
-

Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца.
Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње;
Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања;
Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграцијамладих жена и мушкараца и подршка младим
мигрантима

Стратешки циљ 7. Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима
Специфични циљ

7.1. Побољшани
су економски,
културни и
администрати
вни
предуслови
за мобилност
младих жена
и мушкараца

Очекивани резултат

Активност

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

7.1.1. Унапређени
програми и
сервиси
материјалне
подршке
мобилности

7.1.1.1. Унапредити
националне програме
финансирања
мобилности младих и
међународне сарадње
младих

15 подржаних
активности/пројеката

6,7%

100%

100%

7.1.2. Унапређена
је доступност
програма
подршке
мобилности
младих и обим
коришћења
програма међу
младима

7.1.2.1. Подржати
активности
информисања младих о
програмима подршке
мобилности младих у
активностима удружења
која спроводе
омладинске активности
и КЗМ
7.1.2.2. Унапредити
информисање младих о
програмима подршке
мобилности младих у
образовном систему

9000 младих жена и
мушкараца je
информисано о
могућностима за
мобилност

Нема података

100%

100%

70 ЈЛС у којима су
дистрибуиране
информације о
стипендијама и
другим моделима
финансирања у
оквиру школа

4,3%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани резултат

7.1.3. Унапређено
је препознавање
и промовисање
мобилности
младих код
наставног особља,
омладинских
радника,
родитеља и
старатеља

7.1.4. Омогућена
је техничка
подршка
мобилности
младих и
системско
препознавање
наученог током
периода
мобилности

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

7.1.2.3. Унапредити
доступност Европске
омладинске картице као
средства побољшања
мобилности младих
7.1.3.1. Организовати
обуке за наставнике и
стручне сараднике о
сврси мобилности и
доступним програмима
мобилности

65.000 младих жена
и мушкараца користи
Европску
омладинску картице

Нема података

100%

Нема података

18 подржаних
активности/пројеката
информисања

Нема података

100%

100%

27
активности/пројеката
обука
15 подржаних
активности/пројеката
информисања

Нема података

100%

Нема податка

6,7%

100%

100%

Повећан броја
младих жена и
мушкараца који се
обраћају контакт
тачкама ради
асистенције око
административних
услова, за 25%
5 подржаних
активности/пројеката
обука

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

100%

1000 младих жена и
мушкараца
едуковано да
прикаже своје

Нема података

Нема података

10%

7.1.3.2. Поспешити
информисање
родитеља и старатеља о
сврси мобилности и
доступним програмима
мобилности
7.1.4.1. Oмогућити
асистенцију младима у
административним
процедурама у оквиру
рада контакт тачака за
националне и
међународне програме
мобилности
7.1.4.2. Обезбедити
препознавање и
примену Еуропаса
(EUROPASS) као
посебног средства
признавања
квалификација стечених
у неформалном или
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Специфични циљ

7.2. Обезбеђени
су услови за
повећање
мобилности
младих и
унапређење
међународне
сарадње младих

7.3. Унапређена је
унутрашња
мобилност
младих ради
запошљавања

Очекивани резултат

7.2.1. Унапређена
је регионална и
међународна
сарадња у
области
омладинске
политике
7.2.2. Обезбеђена
је разноврсност и
одрживост
програма
мобилности и
међународне
сарадње младих
7.3.1 Радна
мобилност
младих је
препозната и
подржана у
оквиру програма
подршке
запошљавања
7.3.2. Развијен и
примењен систем
подршке
приликом
промене места
боравка ради
запошљавања

Активност

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

формалном образовању
кроз мобилност

вештине и
квалификације

7.2.1.1 Промовисати
учешће младих у
различитим програмима
и пројектима
регионалне и
међународне сарадње у
области омладинске
политике
7.2.2.1. Обезбедити
реализацију
међународних догађаја
у Републици Србији од
значаја за младе

6.000 младих жена и
мушкараца из Србије
је пријављено за
међународне
догађаје, програме и
сервисе, по полу

1,2%

100%

100%

15 подржаних
догађаја
1.500 учесника
догађаја по полу

6,70%

100%

100%

0,5%

100%

Нема података

7.3.1 1. подржати
сарадњу локалних
информативних сервиса
за младе са центрима за
запошљавање у развоју
боље комуникације
могућности радне
мобилности младих
7.3.2.1. Стимулисати
програме мотивисања
младих на радну
мобилност ка мање
развијеним срединама
и руралним подручјима

40 ЈЛС у којима инфо
сервиси пружају
информације о
расположивим
радним местима и
могућностима праксе
ван своје општине у
сарадњи са НСЗ
15 подржаних
активности/пројеката
;

2,5%

75%

75%

Нема података

100%

Нема података

300 младих жена и
мушкараца
су
искористили
програме

Нема података

100%

Нема података
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Специфични циљ

7.4. Унапређена је
превенција и
борба против
ирегуларних
миграција младих
жена и
мушкараца и
подршка младим
мигрантима

Очекивани резултат

7.4.1.
Успостављено је
праћење и
анализа
ирегуларних
миграција и
унапређење
прилагођених
мера и програма

7.4.2. Развијена је
програмска
подршка
програмима
борбе и
превенције
ирегуларних
миграција

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

7.3.2.2.. Подстаћи развој
додатних мера подршке
за радну мобилност
младих ка мање
развијеним срединама
и руралним подручјима

Предложене мере
подршке за
новозапослене у
фирмама и
предузетнике у мање
развијеним
срединама и
руралним
подручјима
3 подржане политике

Нема података

100%

100%

33%

66,67%

Нема података

Успостављена пракса
укључиваља
миграната ради
планирања и
реализације
програма који су им
намењени
Израђена база
подржаних програма

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 подржаних
прихватних услуга

100%

100%

Нема података

7.4.1.1. подржати
дефинисање политика
заснованих на
добијеним подацима у
сврху прилагођавања
мера усмерених на
превенцију и борбу са
ирегуларним
миграцијама.
7.4.1.2. Подржати
утврђивање потреба и
приоритета младих
миграната ради
унапређења
прилагођености
програма
7.4.2.1.Мапирати
програме подршке
младим мигрантима и
програме превенција
ирегуларних миграција
7.4.2.2. Подржати
активности прихвата и
рада са младим
мигрантима на
локалном нивоу
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Специфични циљ

Очекивани резултат

Активност

7.4.2.3. Подржати
активности подизања
свести младих о
узроцима и
последицама
ирегуларних миграција
у сврху јачања
превенције и смањења
дискриминације,
узимајући у обзир
Перспективе миграната
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7 У %

Индикатор по АП

3 реализоване
кампање који су
укључиле
перспективе
миграната

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

67%

100%

100%

38,6%

96,93%

91.78%
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Током анализе стратешког циља 8. Унапређен систем информисања младих и знање о младима, реализована су четири
специфична циља:
-

Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивими поузданим информацијама у складу са њиховим потребама;
Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих;
Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета;
Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима и нивоима
власти.

Стратешки циљ 8. Унапређен систем информисања младих и знање о младима
Специфични циљ

8.1. Младима
је
омогућен
приступ
потпуним,
разумљив
им и
поузданим
информац
ијама у
складу са
њиховим
потребама

Очекивани
резултат

8.1.1.
Успостављен је
повезан и
координисан
приступ
информисању
младих

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

8.1.1.1.Подржати
учешће младих у
идентификовању
потреба (производњи и
емитовању медијских),
развоју информативних
програма и сервиса,
припремању и
достављању
информација и
евалуацији услуга и
програма

3 подржане
активности/ пројекта
који укључују младе
у процес;

67%

100%

100%

3 подржане
активности/ пројекта
за развој медијске
писмености код
младих

Нема података

100%

100%

8.1.1.2 Подржати развој
ванинституционалних
информативних
програма и сервиса за
младе на локалном
нивоу

9 подржаних
ванинституционалних програма и
сервиса
30 ЈЛС у којима
функционишу
локални програми и
сервиси
У 30 ЈЛС постоји
сарадња са другим

11%

100%

100%

3%

100%

100%

Нема података

100%

100%

8.1.1.3. Успоставити
сарадњу и координацију
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

8.1.2.
Информативни
програми и
сервиси су
прилагођени
потребама свих
младих

8.1.3.
Информисање
младих
усклађено је са
европским

Активност

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

информативних
програма и сервиса за
младе на локалном
нивоу са другим
програмима, сервисима
и структурама за младе

субјектима
омладинске
политике

8.1.2.1. Подржати
програме и сервисе у
прилагођавању
информациј а језику
разумљивом младима и
омогућавању
информисања на
језицима националних
мањина
8.1.2.2. Подстицати и
промовисати родно
осетљив језик у
информисању младих
8.1.2.3. Обезбедити
подршку програмима и
сервисима
прилагођених
осетљивим друштвеним
групама који гарантују
равноправност у
приступу
информацијама за све
младе
8.1.3.1. Развити и
подржати примену
стандарда и
критеријума квалитета
омладинског

30 подржаних
активности/пројеката
којe користе Нема
података младима
(минимум 15
активости/пројеката
имају прилагођен
језик националних
мањина)
3 подржане
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%

Нема података

100%

100%

3 подржана програма
који су усмерени на
информисање
младих из осетљивих
група

Нема података

100%

100%

Усвојени стандарди
информисања
младих у складу са
Европском повељом;

Нема података

Нема података

Нема података
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

стандардима и
независно од
било каквог
интереса

8.2. Медији
пружају
информац
ије и
креирају
садржаје
за младе и
о младима
у складу са
потребама
младих

8.2.1.
Информисање
путем медија је
унапређено и
прилагођено
младима уз
развијену
сарадњу са
субјектима
омладинске
политике

Активност

информативног рада у
складу са Европском
повељом о
информацијама за
младе
8.1.3.2. Дефинисати
смернице за
информисање младих
путем интернета у
складу са Европским
принципима
информисања младих
путем интернета
8.1.3.3. Подржати
активности јачања
капацитета субјеката
омладинске политике за
примену стандарда и
смерница о
информисању младих у
својим програмима и
сервисима
8.2.1.1. Обезбедити
праћење обима и врсте
садржаја за младе у
медијима и анализу
прилагођености
идентификованим
потребама младих и
темама од интереса
8.2.1.2. Успоставити
сарадњу и развити
партнерство између
носиоца програма и

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Усвојене смернице
за информисање
младих путем
интернета;

Нема података

100%

100%

60 програма и
сервиса испуњавају
стандарде

2%

Нема података

100%

Спроведена анализа
о садржајима за
младе

100%

100%

100%

15 успостваљених
партнерстава

47%

100%

100%
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

8.2.2.
Унапређени
капацитети и
утврђене
обавезе медија
за информисање
младих и
укључивање
младих

8.3. Млади
имају

8.3.1. Младима
је омогућен

Активност

сервиса информисања
младих и медија
8.2.1.3. Развити
капацитете субјеката
омладинске политике
на свим нивоима за
сарадњу са медијима у
размени информација и
прилагођавању
информација младима
8.2.1.4. Омогућити
подршку развоју
медијских садржаја за
младе усмерене на
представљање младих у
позитивном контексту,
позитивне примере и
достигнућа младих
8.2.2.1. Подржати
оснивање и рад
омладинских редакција
у медијима у чијем раду
би учествовали млади и
удружења која
спроводе омладинске
активности
8.2.2.2. Подржати
активности обуке
новинара за
извештавање о
младима, праћење
младих и њихових
потреба
8.3.1.1. Омогућити
свакодневни бесплатан

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

6 обука за субјекте
омладинске
политике о сарадњи
са медијима
150 учесника
активности

Нема података

100%

100%

15 реализованих
медијских садржаја
са позитивном
поруком о младима

Нема података

100%

100%

Подржано оснивање
6 омладинских
редакција

17%

100%

100%

6 подржаних обука;
90 учесника обука

Нема података

Нема података

100%

У 100 ЈЛС у свим
образовним

1%

100%

100%
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Специфични циљ

адекватан
приступ и
знање за
коришћењ
е нових
технологиј
аи
интернета

Очекивани
резултат

несметан дневни
приступ новим
технологијама и
интернету

Активност

приступ новим
технологијама и
интернету за ученике и
студенте у образовним
установама

8.3.1.2. мотивисати
младе жене за
коришћење бесплатних
интернет сервиса и
програма
8.3.1.3. Подржати
оснивање и опремање
јавних простора на
локалном нивоу у
којима млади могу
бесплатно да користе
нове технологије и
интернет
8.3.2. Програми
обуке за развој
знања за
коришћење
нових
технологија и
интернета су
доступни без
материјалне
надокнаде и

8.3.2.1. Подржати обуку
наставника, стручних
сарадника и активиста
удружења која
спроводе омладинске
активности за
коришћење нових
технологија у раду са
младима

Индикатор по АП

установама на
локалном нивоу
омогућун отворен
дневни приступ
технологијама
Повезивања свих
матичних објеката
основних и средњих
школа и установа
културе у РС на
АМРЕС;
3 подржана
национална
програма

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

Нема података

Тренутно
повезано 21.000

Нема података

100%

100%

30 ЈЛС у којима
постоје
наменски
простори за младе са
бесплатним интернет
садржајима;

Нема података

100%

100%

6 подржаних
активности/
пројеката обуке
2 подржана наградна
конкурса „Дигитални
час”

17%

100%

100%

Нема података

100%

Нема података
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

8.3.2.2. Развити
програме за развој
информационе
писмености, тј. вештина
младих за тражење и
коришћење
информација, посебно
за младе из осетљивих
група
8.4.1.1. Развити
индикаторе и смернице
праћења циљева
омладинске политике у
складу са Националном
стратегијом за младе и
акционим планом
Вршити континуирано
праћење индикатора

30 ЈЛС у којима је
реализован програм
ИТ образовања и
унапређивања
медијске и
информацијске
писмености младих
на локалном нивоу

3%

100%

100%

Развијене смернице
за континуирано и
свеобухватно
праћење циљева
омладинске
политике

100%

100%

100%

Спроведена
евалуација Акционог
плана

Нема података

100%

100%

Проценат извештаја
о раду институција
који садржи младе
као издвојену групу
корисника
(2018 – 80%)
(2019 – 90%)
(2020 – 100%)

Нема података

Нема података

Нема података

Проценат извештаја
о раду ЈЛС
(2018 – 40%)

Нема података

Нема података

Нема података

прилагођени
младима

8.4. Знања о
младима су
заснована на
релевантним
подацима који се
користе за
планирање у свим
областима и
нивоима власти

8.4.1. Надлежне
институције
врше
континуирано
праћење и
планирање
препознајући
младе као
засебну
категорију

8.4.1.2. Усвојити систем
извештавања
институција о
сопственим
активностима који
препознаје категорије
младих у складу са
Законом о младима и
врше мерење
испуњености циљева
омладинске
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

Активност

8.4.1.3. Увести
категорије младих у
извештавања и
пројекције статистичких
завода и других
истраживачких
институција и
организација

8.4.2.
Успостављен је
систем подршке
истраживањима
о младима и
сарадња на
националном и
међународном
нивоу

8.4.1.4. Креирати
отворени директоријум
доступних знања из свих
области везаних за
младе при министарству
надлежном за младе
8.4.1.5. увести обавезу
процене утицаја
предложених
стратешких и правних
аката на категорију
младих пре њиховог
усвајања.
8.4.2.1. Обезбедити
реализацију редовних
истраживања о
потребама младих и
темама од интереса и
коришћење добијених
резултата за развој
омладинске политике
8.4.2.2. Подржати
формирање
Националне мреже

Индикатор по АП

(2019 – 50%)
(2020 – 60%)
Статистички
извештаји садрже
старост
становништва као
издвојен индикатор,
пратећи старосне
категорије које
одговарају Закону о
младима
Утврђен модел
прикупљања и оцене
материјала у
партнерству са СОП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Нема података

0%

0%

Нема података

Нема података

0%

1 подржан
истраживачки
пројекат

Нема података

100%

100%

3 подржане
истраживачке
активности/ пројекта

Нема података

100%

100%

Формирана
национална мрежа;

Нема података

0%

0%
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

Активност

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

омладинских
истраживача
8.4.2.3. Успоставити
сарадњу Националне
мреже омладинских
истраживача и
Европског центра знања
о омладинској политици

УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8 У %

Успостављен систем
достављања
извештаја
Националне мреже
омладинских
истраживача
Европском центру
знања о омладинској
политици

Нема података

Нема података

Нема података

36%

91,65%

89,29%
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Током анализе стратешког циља 9. Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја, реализована су
два специфична циља:
-

Обезбеђена је континуирана подршка развоју кративности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних
садржаја;
Повећано коришћење културних садржаја међу младима.

Стратешкои циљ 9. Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја
Специфични циљ

Очекивани
резултат

9.1.1. Подржани
су програми
који унапређују
културне и
креативне
потенцијале
младих

9.1. Обезбеђена је
континуирана
подршка развоју
креативности
младих и учешће
младих у стварању
и коришћењу
културних садржаја

9.1.2.
Институције
културе
укључују младе
у припрему и

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

Активност

Индикатор по АП

9.1.1.1. Препознати и
унапредити програме
који подстичу
креативност код младих
на локалном нивоу и
омогућавају сарадњу са
другим срединама
9.1.1.2. Обезбедити
подршку за културне
активности младих у
оквиру неформалних
иницијатива и
удружења која
спроводе омладинске
активности

45 подржаних
културних
активности/пројеката

24,4%

100%

100%

45 подржаних
културних
активности/пројеката

24,4%

100%

100%

9.1.1.3. Развити
програме обуке младих
за самозапошљавање
путем удруживања у
уметности и култури
9.1.2.1. Увести посебне
термине за младе
ствараоце у оквиру
програма институција
културе без надокнаде

300 младих жена и
мушкараца прошло
обуку

Нема података

Нема података

Нема података

75 ЈЛС има
обезбеђене термине
у оквиру програма
институција

1,3%

100%

Нема података
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Специфични циљ

Очекивани
резултат

реализацију
својих садржаја
9.1.3.
Обезбеђена
системска
подршка
реализацији
културне
партиципације
младих

9.2. Повећано
коришћење
културних садржаја
међу младима

9.2.1.
Унапређена
прилагођеност
и доступност
културних
садржаја
младима

Активност

9.1.3.1. Обезбедити
подршку институцијама
културе за рад на
укључивању младих у
стварање садржаја и
коришћење културних
садржаја
9.1.3.2. Подржати
препознавање и
обезбедити системску
подршку креативним
индустријама младих и
културном
предузетништву
9.1.3.3. Омогућити
коришћење јавних
простора удружења која
спроводе омладинске
активности у области
културе и уметности на
локалном нивоу
9.2.1.1. Обезбедити
подршку програмима
који укључују младе у
процес развоја
прилагођавања
културних садржаја
младима
9.2.1.2. Подржати
програме обуке
запослених у
институцијама културе о
савременим начинима и

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

75 подржаних
институција културе
где су млади били
укључени у
припрему и
реализацију

5,3%

100%

Нема података

15 подржаних
активности/пројеката

6,7%

100%

100%

75 простора су
уступљени на
коришћење младима
ради реализације
културних и
креативних садржаја

8%

100%

100%

150 подржаних
активности/пројеката
који укључују младе
у све фазе
реализације

4,7%

53%

53%

15 подржаних
радионица и
семинара

6,7%

100%

Нема података

75

Специфични циљ

Очекивани
резултат

Активност

средствима
представљања
културних садржаја на
начин прилагођен
младима
9.2.1.3. Унапредити
сарадњу институција
културе и образовања
ради повећања броја
младих који користе
културне садржаје
9.2.2. Повећан
удео садржаја о
култури и
креативним
индустријама за
младе у
медијима

9.2.2.1. Обезбедити
подршку за развој
онлајн провајдера
културне партиципације
младих

9.2.2.2. Подржати
промоцију културне
партиципације међу
младима у свим врстама
медија, уз истицање
креативних младих као
позитивних узора
УКУПНА ОСТВАРЕНОСТ ИНДИКАТОРА ЗА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9 У %

Индикатор по АП

% остварености
индикатора 2018.

% остварености
индикатора
2019.

% остварености
индикатора 2020.

15 подржаних
партнерских
активности/пројеката
институција културе
и образовања

46,7%

100%

100%

15 израђених
интернет
презентација у
домену културне
партиципације
младих

6,7%

100%

Нема података

15 подржаних
активности/пројеката
промоције културне
партиципације
младих у медијима

20%

100%

100%

13,1%

95,33%

93.28%
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РЕЗИМЕ И СУМАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНОСТИ ИНДИКАТОРА ПО
СТРАТЕШКИМ ЦИЉЕВИМА
Година

Укупно број
пројеката

Број пројеката
УГ

ЈЛС

УГ+ЈЛС

Износ у РСД
УГ

Укупно РСД
ЈЛС

УГ+ЈЛС

2015

72

35

107

159.776.994,25

41.111.977,68

200.888.971,93

2016

93

37

130

163.391.216,42

43.408.634,55

206.799.850,97

2017

74

29

103

127.651.451,90

40.872.485,18

168.523.937,08

2018

80

22

102

128.791.385,55

39.613.559,36

168.404.944,91

2019

65

23

88

157.814.528,45

42.988.524,30

200.803.052,75

2020

64

24

88

170.995.119,54

45.705.981,10

216.701.100,64

448

170

618

908.420.696,11

253.701.162,17

1.162.121.858,28

УКУПНО

Стратешки циљ 1. - Унапређење запошљивости и запосленост младих жена и мушкараца. - Нajмањи проценат реализације
индикатора за овај стратешки циљ остварен је 2018. године, 23,8%, затим у периоду од 2015. до 2018. године, 52%, на крају
најбољи проценат индикатора је реализован 2019. и 2020. године.
Стратешки циљ 2. - Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности
младих – Проценат реализације индикатора за период од 2015. до 2018. године је 54%, 2018. године био је 30,7%, а последње
две године 88%.
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Стратешки циљ 3. - Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву – Проценат реализације индикатора је
био најбољи за 2020. годину, чак 90,42%, затим 2019. године 75,56%, 2018. године 40% и на крају за перод од 2015. до 2018.
године је 56%.
Стратешки циљ 4. - Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца има највећи степен остварености индикатора
од свих стратешких циљева. Највећи проценат реализације индикатра је остварен 2019. године - 94,01%, потом 2020. године 83,03%, у периоду од 2015. до 2018. године 58% и на крају 2018. 45%.
Стратешки циљ 5. - Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих – Проценат реализације индикатора је веома
добар за целокупни временски период који евалуирамо, нарочито последње две године.
Стратешки циљ 6. - Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености
- Проценат реализације индкатора од 2015. до 2019. године је низак – око 30%, док је током 2019. и 2020. године знатно
побољшан и износи око 85%.
Стратешки циљ 7. - Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима – Проценат
реализације индикатора је био најбољи 2019. године – 96,93%, скоро тако добар проценат реализације индикатора је био и
2020. године – 91,78%, потом у периоду од 2015. до 2018. године - 59% и најмањи проценат је остварен 2018. године - 38,6%.
Стратешки циљ 8. - Унапређен систем информисања младих и знање о младима – Проценат реализације индикатора је
убедљиво најнижи 2018. године, затим у периоду од 2015. до 2018. године - 54%. Најбољи проценат реализациоје индикатора
за овај стратешки циљ је у последње две године – скоро 95%.
Стратешки циљ 9. - Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја – Проценат реализације
индикатора је најбољи 2019. године – 89,03%, такође и 2020. године 81,88%, следи у периоду од 2015. до 2018. године - 72% и
на послетку 2018. године свега 13,1%.
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Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018.

Проценат
реализације
индикатора
2019.

Проценат
реализације
индикатор
а 2020.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих
жена и мушкараца

52%

23,8%

82,05%

88,39%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређен квалитет и могућности за стицање
квалификација и развој компетенција и иновативности младих

54%

30,7%

88%

88,1%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Унапређено активно учешће младих жена и
мушкараца у друштву

56%

40%

75,56%

90,42%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Унапређено здравље и благостање младих жена и
мушкараца

58%

45%

94,01%

83,03%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: Унапређени услови за развијање безбедносне
културе младих

61%

61%

92,04%

90,36%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих
из категорија у ризику од социјалне искључености

34%

24,8%

85,70%

88.33%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: Унапређена мобилност, обим међународне
сарадње младих и подршка младим мигрантима

59%

96,93%

91.78%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: Унапређен систем информисања младих и знање о
младима

54%

91,65%

89,29%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9: Унапређено коришћење и учешће младих у
креирању културних садржаја

72%

95,33%

93.28%

89,03%

81,88%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ

% остварености стратешког циља

55,55%

38,6%
36%
13,1%
33,32%

Проценат реализације индикатора је знатно побољшан у последње две године у односу на сав претходни период (2019. – 89%
и 2020. – 82%).
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Проценат
реализације
индикатора
2015-2017.

Проценат
реализације
индикатора
2018-2020.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца

52%

64,9%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој
компетенција и иновативности младих

54%

68,93%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву

56%

68,66%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца

58%

74,01%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих

61%

81,13%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику
од социјалне искључености

34%

66,28%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка
младим мигрантима

59%

75,77%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: Унапређен систем информисања младих и знање о младима

54%

72,31%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја

72%

67,24%

55,55%

71,03%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ

% остварености стратешког циља

Стратешки циљ 1. - Унапређење запошљивости и запосленост младих жена и мушкараца. – Проценат реализације индикатора
је повећан за скоро 13% у периoду од 2018. до 2020. године
Стратешки циљ 2. - Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности
младих – Проценат реализације индикатора је бољи у периоду од 2018. до 2020. такође за око 13%.
Стратешки циљ 3. - Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву – Проценат реализације индикатора за
овај стратешки циљ је бољи за период од 2018. до 2020. године – 12%.
Стратешки циљ 4. - Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца – Проценат реализације индикатора у односу
на период од 2015. до 2017. је повећан за 16% у последње три године.
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Стратешки циљ 5. - Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих – Проценат реализације индикатора је
знатно побољшан у послење три године и то за 20%.
Стратешки циљ 6. - Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености
– Највећи напредак у релизацији индикатора остварен је у оквиру овог стратешког циља. Побољшан је за чак 32% у последње
три године.
Стратешки циљ 7. - Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима – Проценат
реализације индикатора је побољшан за скоро 17% у периоду од 2018. до 2020.
Стратешки циљ 8. - Унапређен систем информисања младих и знање о младима – Проценат реализације индикатора и повећан
у последње три године за 18%.
Стратешки циљ 9. - Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја – Проценат реализације
индикатора је за период од 2018. до 2020. (заправо само 2018. ако погледамо претходне табеле) је мањи за 5% у односу на
период од 2015. до 2017. године.
Све укупно посматрано, проценат реализације индикатора у периоду од 2018. до 2020. године је повећан за 16% у односу на
период од 2015. до 2017. године
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ

Проценат
реализације
индикатора
2015-2020.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца

61,5%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих

65,2%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву

65,5%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца

70%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих

76%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености

58,2%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима

71,6%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8: Унапређен систем информисања младих и знање о младима

67,7%

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 9: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја

68,4%

% остварености стратешког циља

67,1%

Стратешки циљ 1. - Унапређење запошљивости и запосленост младих жена и мушкараца. – Проценат реализације индикатора
за период од 2015. до 2020. године је 61,5%.
Стратешки циљ 2. - Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности
младих – Проценат реализације индикатора за период од 2015. до 2020. године је 65,2%.
Стратешки циљ 3. - Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву – Проценат реализације индикатора за
период од 2015. до 2020. године је 65,5%.
Стратешки циљ 4. - Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца – Проценат реализације индикатора за
период од 2015. до 2020. године је 70%.
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Стратешки циљ 5. - Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих – Проценат реализације индикатора за
период од 2015. до 2020. године је 76%.
Стратешки циљ 6. - Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености
– Проценат реализације индикатора за период од 2015. до 2020. године је 58,2%
Стратешки циљ 7. - Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима – Проценат
реализације индикатора за период од 2015. до 2020. године је 71,6%
Стратешки циљ 8. - Унапређен систем информисања младих и знање о младима – Проценат реализације индикатора за период
од 2015. до 2020. године је 67,7%.
Стратешки циљ 9. - Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја – Проценат реализације
индикатора за период од 2015. до 2020. године је 68,4%
Све укупно посматрано, проценат реализације индикатора за период од 2015. до 2020. године је 67,1%.
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ДОДАТНИ ИЗВЕШТАЈИ И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ
За потребе дубље анализе и детекције кључних изазова са којима су се учесници у реализацији НСМ сусретали током
имплементације, спроведени су додатни квантитативни и квалитативни пројекти и то:
1. Квалитативно истраживање у форми фокус група. Консултанткиње УНИЦЕФ-а доставиле су извештај са налазима са 3
фокус групе, а у изведби Нинамедије реализована је додатна фокус група. Учесници су били представници различитих
тела / институција / организација које су биле укључене у пројекте које је финансирао МОС у оквиру НСМ.
Одабран је полуструктурисани приступ прикупљању података, како би истраживањем биле покривене кључне теме
истраживања, а уједно се оставила могућност за интерактивни приступ дискусији. Све дискусије су биле снимљене и
транскрибоване.
Теме које су истраживане у оквиру сваке од фокус група се тичу релевантности и ефективности мера као и њихове
одрживости и потребних наредних корака. Ова питања су испитана засебно за сваки од девет стратешких циљева
Националне стратегије за младе. У оквиру испитивања релевантности и ефективности постављена су питања о томе
које су мере биле ефективне, а које не и због чега. Одрживост и наредни кораци је била тема у оквиру које се испитивала
перспектива испитаника о томе да ли постоје потребни механизми за одрживост, као и то који су највећи изазови у
области и да ли постојеће мере адекватно одговарају на њих. На крају дискусија у фокус групама постављана су и
генерална питања о имплементацији стратегије, која се односе на квалитет међусекторске сарадње и координације,
као и квалитета прикупљања података о младима и извештавања о спроведеним активностима.
2. Квантитативно web истраживање. Подаци прикупљени путем линка на серверу Нинамедиа Клипинг. Конкретна метода
CAWI – компјутерски подржано прикупљање података преко web-а. У истраживању је учествовало 96 испитаника,
представника релевантних организација, институција и удружења које је бирао и контактирао МОС. Узорак је био
пригодни, а унос података се обављао преко WARP–IT-a, лиценцираног софтвера на серверу Нинамедиа, уз логичку
контролу и потребне филтере. Подаци су складиштени у МySQL базу Нинамедиа из које се експортују у SPSS (или други
софтвер по потреби) и Excel базу ради даље анализе података. WARP-IT представља професионални програм за
истраживање тржишта и испитивање јавног мњења који омогућује креирање неограниченог броја упитника, њихово
уређивање и дизајнирање у складу са захтевима сваког појединачног истраживања
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НАЛАЗИ ФОКУС ГРУПА
2-4. aвгуст 2021. – у реализацији UNICEF-а
13.август – у реализацији НИНАМЕДИА
РЕЗУЛТАТИ
Запошљавање и предузетништво
Истакнуто је и неколико изазова које учесници фокус група примећују да је важно да буду адресирани у наредном периоду.
-

-

-

-

Наведено је као важно да фокус треба да буде не само на запошљавању, већ и на томе да послови за младе буду
достојанствени, с обзиром на то да је проблем и то што недостају квалитетне прилике за запослење и подршка младима
за прелазак из образовања на тржиште рада. Напоменуто је да је неформална запосленост такође веома изражена код
младих, а да су поједине групе младих у нарочито неповољном положају на тржишту рада, попут младих са
инвалидитетом или младих жена.
Више учесника је навело да је препрека која постоји изостанак адекватне правне регулације радних пракси, које би
омогућиле младима да стекну релевантна знања и вештине. Поред тога поменута је и даља имплементација каријерног
вођења и саветовања (нарочито у погледу обезбеђивања доступности ових услуга у свим локалним заједницама), као
и обука за вештине важне на тржишту рада у сарадњи различитих институција и организација.
Истакнута је и да се недовољно пажње посвећује разликама између региона у погледу незапослености младих и сходно
томе опредељивање више средстава за она места где то представља израженији проблем.
Слично томе, наведено је и да страни донатори којима је фокус на запошљавању, запошљивости и предузетништву,
често раде у само одређеним регионима, док у другим местима та подршка изостаје, па би било важно да се кроз
одређене механизме она успостави и у оним местима где не постоји заинтересованост других актера да се укључују.
Једна од карактеристика учешћа младих на тржишту рада јесте и укључивање у нестандардне облике рада, а проблем
је што ни они нису препознати у нормативном оквиру.
У области предузетништва, истакнуто је као важно да се даље ради на предузетничкој култури и иницијативи младих и
међусекторском повезивању са Министарством привреде и Привредном комором у овој области. Поред тога
забележено је интересовање младих за предузетништво и од стране Националне службе за запошљавање, и
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-

процењено је као значајно да се обезбеди менторство, обуке и додатни извори финансирања у овој области.
Препознато је да је у вези са тим могуће умрежавање више институција и ресорних министарстава.
Обезбеђивање механизама за досезање младих који нису обухваћени услугама у овој области (енг. outreach) је више
пута поменут као значајно.

Образовање и обуке
У овој области забележени су и значајни изазови:
-

-

Не постоји могућност да се кроз формално образовање стекне звање омладинског радника, а ни континуитет у обукама
за омладинске раднике, већ њихова доступност зависи од пројеката.
Потребно је у формално образовање више укључити знања и вештине које су потребне за тржиште рада и програме
грађанског васпитања, односно знања и вештине везане за активно грађанство.
Постојање значајних регионалних разлика је оцењено као велики изазов. Изражене су значајне разлике у сарадњи
школа и институција са локала и разлике у активности школа у различитим пројектима. Наглашено је да је потребно
оснажити школе да боље разумеју шта млади добијају од неформалног образовања.
И у овој области истакнута је неопходност досезања младих људи који су ван система образовања.
У вези са спроведеним програмима, поменуто је да је важно радити евалуацију програма Доситеја стипендија, с
обзиром на велику количину средстава које се улажу.

Активно учешће у друштву и мобилност
Када су у питању изазови и наредни кораци, препознато је више изазова у вези са недовољно успостављеним механизмима
за партиципацију младих, као и недостатку смерница и стандарда.
Учесници фокус група су истакли да у неким случајевима инструменти локалне политике нису успостављени, а у случају да јесу
нема довољно смерница и стандарда за њихово функционисање.
Јачање капацитета и координатора канцеларија за младе и доносиоца одлука на локалном нивоу је више пута наведено као
неопходно. Једна од тешкоћа специфична за канцеларије за младе јесте утицај забране запошљавања, због чега запослени у
канцеларији за младе морају да раде по неким другим врстама уговора, и често се на тим позицијама не задржавају дуго.
Поменуто је и да је важно пружити већу подршку неформалним групама, које су посебно важне на локалном нивоу где не
постоје удружења.
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Више пута је истакнуто као значајно и дефинисање стандарда укључивања младих, шта оно подразумева и које обавезе имају
институције које укључују младе.
Забележен је недостатак информисаности о могућностима за укључивање у активностима волонтирања, програма размене и
других механизама за партиципацију, добити од укључивања, права које млади имају. Нарочито је ово проблем ван највећих
градова у Србији.
Такође, унапређење правног оквира и услова за волонтирање је више пута поменуто као неопходно. Посебно су
проблематична питања евиденције волонтера, стандарди волонтирања у кризним ситуацијама и питање како спречити
злоупотребе.
Унутрашња мобилност, прилика за младе да путују у оквиру земље је оцењена као недовољно развијена.
Оно што се види као проблематично јесте изостанак механизама за праћење и података о миграцијама. У овој области је
наглашено као значајно повезивање са стратешким оквиром за миграције.
Здравље и безбедност
Од стране учесника фокус група је препознато неколико изазова у овој области и наредних корака који би било важно да буду
спроведени:
-

-

-

Недовољно препознавање младих у стратешким докумената у области здравља и недовољно развијена међусекторска
сарадња између Министарства здравља, Министарства просвете и Министарства омладине и спорта је више пута
истакнуто као значајни изазов.
Закључак више фокус група био је и да је потребно више пажње посветити активностима везаним за ментално здравље,
нарочито с обзиром на то да је ова тема постала још актуелнија с обзиром на пандемију. У овој области као посебан
проблем се јавља недостатак података везаних за ментално здравље младих и препознато је да је важно да покрене
иницијатива у вези са праћењем података везаних за ментално здравље младих, као и мапирање услуга које већ постоје
у овој области о којима треба информисати младе и услуга које недостају, које треба развити.
У области здравља наведено је да је недовољан фокус на превентивним активностима.
У оквиру области безбедности постоје програми који се спроводе и који се оцењују као успешни, оформљена је и
Национална платформа за превенцију насиља у школама, али препознато је да превентивни програми најчешће
укључују младе који су у школама, а не младе који нису у систему образовања, и да је важно проширити број младих
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који учествују у овим програмима. Препоручено је да део програми за младе укључују теме нових безбедносних
изазова и претњи, као што су сајбер булинг и еколошка безбедност.
Социјално укључивање
У оквиру ове области су у све три фокус групе уочени значајни проблеми. Поменуто је да и даље у оквиру активности за младе
не постоји довољно инклузиван приступ, и препоручено је да у наредном периоду такав приступ треба да буде фокус свих
активности и грант шема.
Поменуто је у претходном периоду покренута значајна иницијатива која се тиче раних бракова, као и предлог Закона о
социјалном предузетништву. Као значајне иницијативе су наведене и стратегије у области унапређења положаја особа са
инвалидитетом и социјалног укључивања Рома и Ромкиња, али се и даље у вези са тим бележе изазови и младе особе, а
нарочито младе жене препознају као нарочито угрожене, а поменуто је више пута са су потребне и додатне мере за младе из
руралних средина.
Култура и креативност, слободно време и информисаност
Информисаност се види као предуслов за развој у свим областима које се тичу младих. Посебно је у вези са пандемијом
поменуто да постоји недостатак информисаности младих о вакцинацији, али и да у медијима постоји негативна комуникација
о младима у овом контексту, која се спроводи на неадекватан начин. Генерално је истакнута потреба за оснаживање младих
да самостално селектују информације.
Процес међусекторске сарадње и унапређење ресурса
И даље се у овој области уочавају изазови, који су поменути у готово свим областима, укључујући непрепознавање улоге МОСа као фацилитатора омладинске политике од стране појединих ресора као и изостанак међусекторске сарадње у бројним
јединицама локалне самоуправе.
Неки од предложених наредних корака укључују:
-

Редовније и усмереније састанке за спровођење и праћење НСМ, обезбеђивање координације у планирању
активности;
Успостављање платформи за размену информација.
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Више пута је препознато као кључно јачање капацитета субјеката омладинске политике. За организације цивилног друштва то
подразумева и омогућавање спровођења дугорочнијих програма и дужег финансирања, као и подршка евалуацији
спровођења и утицају пројеката у локалној заједници. На локалном нивоу, више пута је истакнуто као кључно јачање
капацитета канцеларија за младе.
Квалитет података и извештавања
Веома је изражен проблем у вези са извештавањем о реализацији НСМ и акционих планова. На локалном нивоу, значајан број
актера не шаље извештаје, и генерално постоје изазови у вези са извештавањем на локалном нивоу. Са стране МОС-а постоји
тешкоћа у добијању релевантних података, а поједине организације су поменуле и да је извештавање о реализованим
активностима захтевно. Предлози који су изнети у фокус групама за наредне кораке су укључивање Савета за младе у погледу
прикупљања података, успостављање националног тела које би повезивало заједницу практичара и истраживача које би могло
да прати спровођење индикатора, као и дигитализација и обезбеђивање портала за попуњавање извештаја.
Понављани закључак дискусија у фокус групама био је и да су потребни адекватнији индикатори, јасни, мерљиви и
релевантни. Предлози су били да се прегледа који су то редовни подаци који су релевантни за положај и потреба младих
које прикупља Републички завод за статистику (РЗС) и друге институције, и које јединице локалне самоуправе већ шаљу
РЗС-у, у циљу размене и редовног прикупљања података, као да се формулишу индикатори који би се могли доставити РЗСу, који би онда могао да извештава у редовним периодима према њима.
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НАЛАЗИ WЕБ ИСТРАЖИВАЊА
Више од две трећине испитаника (68.8%) долазе из удружења, затим из Канцеларија за младе 14.6%, министарстава 5.2%,
јединица локалне самоуправе 4.2%, међународни партнери и државне институције чине 3.1% сваки и 1% из образовних
институција.
Нешто мање од трећине испитаних наводи да до сада нису добијали средства од стране Министарства, док су топ 3 области у
којима су учествовали: запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца (13.5%), активно учешће младих жена и
мушкараца у друштву (11.5%) и коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја (10.9%).
Испитаници сматрају да су Национална стратегија за младе и припадајући акциони планови имали највише успеха у
областима: активно учешће младих жена и мушкараца у друштву (15.4%), запошљивост и запосленост младих жена и
мушкараца (15%) и систем информисања младих и знање о младима (13.7%).
Области у којима је било највише изазова приликом имплементације Националне стратегије за младе и припадајућих
акционих планова, према мишљењу испитаних су запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца (19.4%), подршка
друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености (18.2%) и здравље и благостање младих
жена и мушкараца (10.7%), остале области су навођене у мање од 10% случајева.
Највећи изазови са којима су се испитаници сусрели: анимирање већег броја младих за учешће (19.1%), отежана сарадња са
ЈЛС, КЗМ и осталима (17%), тренутна епидемиолошка ситуација – Ковид 19 (14.9%), док су остали одговори навођени у мање
од 10%. Такође, 14.9% испитаних је наводи да изазова није било.
Највише навођен предлог у процесу планирања, реализације и праћења пројеката је да треба уозбиљити мониторинг и
евалуацију (17.6%), олакшање, убрзавање процеса апликације на конкурсе, промена термина расписивања конкурса и
побољшање сарадње институција (ЈЛС, Министарства, КЗМ итд) по 9.8% за сваки одговор. Такође, 15.7% испитаних није имало
сугестију тј да је све у реду.
Процес међусекторске сарадње и координације у имплементацији НСМ је на свим нивоима оцењен изнад просека –
национални ниво 3.6, покрајински ниво 3.5 и на локални ниво 3.3.
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Највећи изазови у међусекторској сарадњи су што је међусекторска сарадња лоша, са акцентом на комуникацију (што је други
навођен изазов), затим неразумевање и слабо укључивање младих у процес као и запошљавање и образовање младих. Као
главни начин за превазилажење тих изазова испитаници наводе умрежавање сектора, појачавање комуникације (19%) и
интензивирање заједничког рада и планирања пројеката (13.9%), док су организација обука, трибина, семинара и појачавање
свих облика подршке навођени у истој мери навођено (13.1% за сваки).
Примери добре праксе тј утицаја пандемије су дигитализација, коришћење онлине алата, а најфреквентнији пример
незадовољавајућих резултата је одлагање/немогућност одржавања активности.
Испитаници се у највећој мери слажу са тврњом да су мере-активности за спровођење НСМ адекватне и добро одабране како
би се остварили дефинисани циљеви и тврдњом да су успостављени механизми за одрживост резултата примене Националне
стратегије за младе.
Што се тиче примера добре праксе у досадашњој имплементацији НСМ у области финансирања, сарадње и укључивања
младих, испитаници у највећој мери наводе конкретне пројекте као што су на пример „Млади су закон“, „Опенс 2019“, „Моја
прва плата“ или –„Савет за младе“.
Кључни изазови са којима се соучавају млади у срединама у којима живе су незапосленост што наводи четвртина испитаника,
затим је ту њихова лична незаинтересованост и неинформисаност што наводи 17.7% и недостатак програма и садржаја за њих
(12.5%).
Пет области које према мишљењу испитаних треба да представљају приоритете за омладинску политику у наредних 7 година
су: запошљавање и предузетништво (14%), образовање и обуке (12.1%), активно учешће младих у процесима и одлукама и
активизам (9.6%), метално здравље и благостање (7.7%) и физичко здравље, здрави стилови живота (7.3%).
Према мишљењу испитаника у документу НСМ/АП за примену недостају стандардизација рада, јасна дефиниција индикатора
и прецизније планирање као и мониторинг и координација.
Имајући у виду последице пандемије, субјекти омладинске политике би требало да у свом раду промене следеће како би што
адекаватније одговорили на ту ситуацију: промена канала комуникације и обучавања тј прелазак на онлине, затим да
ослушкују потребе младих, да се баве едукацијом и информисањем младих о Ковид 19 и да се фокусирају на очување
менталног здравља младих, док се остали одговори јављају у мање од 6% случајева.
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ПРЕПОРУКЕ
У вези са Акционим планом:
-

Поједностављење наредног Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе, а све у циљу изградње
једноставнијег система за праћење имплементације.

Актуелна НСМ и АП за период 2018-2020. веома су амбициозно постављени. НСМ има 9 стратешких и 39 специфичних циљева
чије остваривање се прати уз помоћ 41 индикатора. Постоји велики број индикатора специфичних циљева за које, иако су
предвиђени стратегијом, нема одговарајућих извора или не постоји пракса редовног прикупљања података. Примера ради,
МОС нема податак о томе колико је процената програма у медијима је креирано на основу потреба младих иако НСМ
предвиђа у оквиру Стратешког циља 8 (Специфични циљ 2.) постојање индикатора који мери његово остварење. Слично,
подаци у вези са безбедношћу се не прате континуирано нити постоји пракса њиховог редовног достављања од стране МУП,
па се сходно томе не предузимају корективне акције у случају евентуалних негативних трендова. Оваквих примера има још.
Такође, потребно је дефинисати и јединствени систем Евалуације спровођених активности и финансијских средстава.
-

Ревидирање сваког појединачног индикатора и његове потенцијалне мерљивости.

Овај проблем је потребно решити тако што ће се извршити ревизија специфичних циљева и индикатора специфичних циљева.
За све индикаторе специфичних циљева потребно је проверити да ли су још увек релеванатни, да ли за њих постоји извор и
да ли је могуће обезбедити њихово континуирано праћење. Потребно је смањити број индикатора који се прате како би
сеобезбедило њихово адекватно праћење и константно имао увид у тренутно стање у вези са остваривањем приоритетних
циљева и активности.
-

Неки од специфичних циљева нису нашли место као кровни циљеви досадашњих активности и пројеката, те би требало
размотрити могућност њиховог редефинисања или приликом наредних конкурса које расписује МОС ставити акценат
на њихово спровођење.
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Препоруке у вези са резултатима:
-

Приоритетно подстицати активности и резултате са процентом реализације мањим од 50%

Остварење 41 специфичног циља постиже се кроз реализацију великог броја активности чија се реализације опет верификује
на бази преко 200 индикатора активности. Праћење овако великог броја активности подразумева ангажовање тима људи. Ови
послови укључују дефинисање приоритета омладинске политике, расписивање јавних конкурса за спровођење пројеката у
различитим областима, обављање административних послова на праћењу и контроли спровођења пројектних активности,
прикупљања и анализирања извештаја, редовно праћење прогреса у спровођењу АП, комуникација и координација
активности са осталим носиоцима омладинске политике, извештавање и др. Тренутни број ангажованог административног
особља недовољан је како би се на квалитетан начин имплементирала мере омладинске политике.
-

Подстицати сарадњу свих релевантних субјеката омладинске политике, подстицати кооперацију две или више
организација / институција / удружења или две или више ЈЛС, као и партнерства са међународним партнерима.

Методолошке препоруке:
-

-

-

Пожељно је да сви актери укључени у реализацију Акционог плана уз достављене извештаје о спровођењу активности
попуне униформисану форму упитника која је коришћена у овом истраживању, како би се добио свеобухватан и
детаљан увид у реализоване активности и резултате. Такође, подстицати актере да правовремено достављају
комплетно попуњене извештаје о активностима у које су укључени у оквиру омладинске политике. Предлог је да
упитник буде доступан у онлине или било којој другој форми (excell табела).
Уколико претходно поменута методолошка препорука није примењива, приликом наредног процеса праћења
реализације Националне стратегије за младе неопходно је продужити период сакупљања података на најмање месец
дана, јер је одзив учесника био на ниском нивоу, делом и због кратких рокова за учешће. На тај начин, повећао би се
број учесника у истраживању и превасходно, подигао квалитет извештавања, као и повећала поузданост и релевантност
добијених података и закључака.
Изрaдa jeднoстaвних, aли свeoбухвaтних квaнтитaтивних и квaлитaтивних oквирa зa мoнитoринг и eвaлуaциjу НСM кojи
сe мoгу примeнити нa свe циљeвe и пeриoдe aкциoног плaнa зa цeлoкупнo трajaњe НСM.
Увoђeњe jeднoг цeнтрaлизoвaнoг oквирa зa мoнитoринг и eвaлуaциjу и систeмa зa рaд вeзaног зa млaдe, зaгoвaрaњe
истoг у oквиру MOС и ширoм упрaвe, oдвajajући финaнсиjскe и људскe рeсурсe зa њeгoв рaзвoj и спрoвoђeњe,
пилoтирaњe, сaoпштaвaњe влaди и oстaлим кojи су укључeни у омладински сeктoр и oбукa зa кoришћeњe oквирa.
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Остале препоруке:
Прeглeдaњe, eвaлуaциja и прoмeнa приступa при додели грaнтoвa зa дугoрoчнe, мeђу-сeктoрскe и вишeгoдишњe
интeрвeнциje вишe зaинтeрeсoвaних стрaнa кoje oбjeдињуjу срeдствa зa стрaтeшкe циљeвe. Зa тo je нeoпхoднo слeдeћe:
-

Изрaдa прoгрaмa зa финaнсирaњe кoнцeптуaлнo и стрaтeшки зaснoвaних нa нoвoj НСM;

-

Нaпуштaњe мaлих, jeднoкрaтних финaнсирaњa прojeкaтa OЦД, уз мoгућe финaнсирaњe сaмo нeкoликo oргaнизaциja кoje
дoбиjajу грaнтoвe;

-

Стрoжи критeриjуми квaлитeтa зa прojeктe и стрoжиje кoнтрoлe квaлитeтa oргaнизaциja кoje дoбиjajу грaнтoвe;

-

Tрaнспaрeнтниje прoцeдурe зa сeлeкциjу и дoнoшeњe oдлукa зa нoвo-oсмишљeнe прoгрaмe финaнсирaњa;

-

Блaгoврeмeниja и примaмљивиja кoмуникaциja сa омладинским сeктoрoм у вeзи сa jaвним пoзивимa и прoгрaмимa зa
финaнсирaњe (укључуjући, aли сe нe oгрaничaвajући сaмo нa oргaнизoвaњe рeдoвних дaнa зa инфoрмисaњe, oбукa зa нoвe
aпликaнтe; сaвeтe и сaвeтoвaњe нoвих aпликaнaтa, итд.);

-

Ствaрaњe мoгућнoсти зa дaвaњe aдминистрaтивних грaнтoвa зa вeћe OЦД кoje имajу рeпрeзeнтaтивнe и крoвнe функциje.

Рaзвoj инфрaструктурe кoja пoткрeпљуje oдрживoст, тj. мeђу-сeктoрску сaрaдњу, пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлукa (кoмeнaџмeнт), осигуравање квaлитeта, мoнитoринг и eвaлуaциjу и истрaживaњe. Видитe прeпoрукe зa свaку oд дoлe нaвeдeних
стaвки.
Успoстaвљaњe приoритeтa квaлитeтa aктивнoсти нaд квaлитeтoм инвeстициja и прojeкaтa. To мoжe дa oбухвaти слeдeћe:
-

Изрaду oквирa зa осигуравање квaлитeтa кojи би мoгao дa сe интeгришe крoз рaд MOС, КЗM, пoвeзaн сa систeмским
oквирoм зa мoнитoринг и eвaлуaциjу и кojи сe мoжe примeнити нa спрoвoђeњe НСM у oстaлим сeктoримa;

-

Изрaдa стaндaрдизoвaних мoдeлa зa пружaњe услугa млaдимa кoje ћe спрoвoдити КЗM;

-

Aкрeдитoвaњe и сeртификoвaњe фoрмaтa зa квaлификaциjу и oбуку стручњaкa у омладинском сeктoру (укључуjући, aли сe
и нe oгрaничaвajући сaмo нa oмлaдинскe рaдникe).
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Aнaлизa структурних прeпрeкa зa пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлукa. To би трeбaлo дa oбухвaти и рaзмaтрaњe дoбрих прaкси
зa пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлукa нa лoкaлнoм нивoу и у другим зeмљaмa.
Изрaдa нoвoг „кoнцeптa” зa пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлукa у омладинском сeктoру у oквиру НСM интeгришући пoстojeћe
дoбрe прaксe из зeмљe и инoстрaнствa укључуjући свe рeлeвaнтнe зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Такође важна је и рeфoрмa и
унaпрeђeњe структурa зa пaртиципaтивнo дoнoшeњe oдлукa.
Aнaлизa прaвних дoкумeнaтa и oдрeдби кoje трeбa дa сe усклaдe кaкo би сe oбeзбeдилo oдрживo и интeгрисaнo спрoвoђeњe
НСM (oд лoкaлнoг дo нaциoнaлнoг нивoa). Поред тога битна је и кaмпaњa зa интeгрисaњe млaдих крoз oстaлe сeктoрe упрaвe.
Иницирaњe зajeдничких прojeкaтa зa рaзвoj, спрoвoђeњe и eвaлуaциjу вeликих прojeкaтa сa oстaлим влaдиним сeктoримa у
вeзи сa НСM и зajeдничким циљeвимa oстaлих сeктoрa кojи сe oднoсe нa млaдe. To ћe зaхтeвaти кoришћeњe зajeдничких
мeхaнизaмa зa увeрaвaњe у квaлитeт и извeштaвaњe. Meђунaрoдни пaртнeри би, пo пoтрeби, мoгли дa дeлуjу кao
фaцилитaтoри oвaквих прoцeсa.
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