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У В О Д 

 
Акциони план политике за младе у АП Војводини (у даљем тексту: Акциони план), који је  
предвиђен Националном стратегијом (мера 1.2.3.) израђен је кроз широк консултативни процес, 
учешће свих заинтересованих страна, а пре свега младих. Скупштина АП Војводине га је 
усвојила 25. новембра 2010. године, а подразумева: 

• пресек тренутног стања положаја младих у Војводини и анализу потреба и проблема са 
којима се најчешће млади срећу (политика за младе), 

• конкретне активности за решавање дефинисаних проблема и задовољавање потреба 
младих (Акцини план). 

 
За разлику од претходног Акцоног плана који је имао осам области, овај их садржи девет и то: 

1. Образовање младих 
2. Запошљавање младих 
3. Здравље младих 
4. Култура и слободно време младих 
5. Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, 

волонтеризам 
6. Мобилности и информисање младих 
7. заштита животне средине и одрживи развој 
8. Социјална политика према младима 
9. Безбедност младих. 
 

Одлуку о расписивању Конкурса за реализацију Акционог плана политике за младе у АП 
Војводини, активностима, као и то томе који ће пројекти бити подржани донели су чланови 
Конкурсне комисије за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини, коју и овог 
пута чине представници ресорних секретаријата и организација младих и за младе. 
 
Мониторинг и евалуацију вршила је, поред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, 
организација Новосадски Хуманитарни центар из Новог Сада, на основу посебног конкурса. 
Укупан износ средстава за мониторинг и евалуацију износио је 700,000,00 динара.  
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З А К О Н С К И   О К В И Р 
 
 

� Закон о младима 
 

Народна Скупштина Републике Србије је, у јулу 2011. године, усвојила Закон о младима,  први 
закон у овој области донет у Републици Србији.  Примењује се од 16. јануара 2012. године. 
Посебни чланови Закона односе се на надрлежност Аутономне покрајине Војводине у области 
омладинске политике. 
 
Чланом 12, став 2 предвиђено је да „у складу са Стратегијом, аутономна покрајина и јединица 
локалне самоуправе утврђују акционе планове за спровођење Стратегије на својој територији и у 
свом буџету обезбеђују средства за реализацију тих планова“.  
 
Најзначајнија улога овог закона јесте у успостављању оквира за системску подршку младима, а 
први корак свакако је дефинисање основних појмова и улога. Законом су презицирани термини 
који су се употребљавали у различитим значењима - омладинска политика, омладински сектор, 
омладина или млади, субјекти омладинске политике, омладинске активности, омладински рад, 
неформално образовање младих. 
Tакође, извршено је категорисање удружења која спроводе омладинске активности: удружења 
младих су она чије чланство чини најмање две трећине младих и циљи су циљеви или области 
остваривања циљева усмерени на младе; удружења за младе су сва друга удружења чији су 
циљеви и области остваривања циљева, поред осталог, усмерени и на младе. Млади могу да се 
удружују и у неформална удружења. Сва регистрована удружења младих и удружења за младе 
могу се, ради остваривања заједничких циљева и интереса, удруживати у савезе. Регистрацију 
удружења и савеза, у складу са Законом о удружењима, обавља Агенција за привредне регистре, 
а Министарство омладине и спорта води евиденцију удружења младих и за младе, као и савеза 
из свог сектора. 
 
Законом се дефинише улога и начин оснивања Савета за младе, Канцеларија за младе и 
Агенције за младе; прецизирано је доношење и реализација Националне стратегије за младе, 
као и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора. 
 
Основна начела на којима се закон заснива јесу подршка младима, једнакост и забрана 
дискриминације, једнаке шансе, јачање свести о значају младих и њиховој друштвеној улози, 
активно учешће младих, као и договорност и солидарност. 

  
 
 
� Национална стратегија за младе 
 

Овом стратегијом посебно је утврђено да су …“Општи стратешки циљеви: подстицати младе да 
активно учествују у друштву; развијати сарадњу младих и обезбеђивати услове за учешће у 
доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у 
партнерству са младима;  изграђивати систем информисања младих на свим нивоима и у свим 
областима; унапређивати могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;...“ 
 
 
 

� Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014. 
 
Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014, Скупштина АП Војводине 
усвојила је 25. новембра 2010. године. Он дефинише: пресек тренутног стања положаја младих у 
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Војводини и анализу проблема са којима се најчешће млади срећу (политика за младе) и 
формулише мере за решавање дефинисаних проблема и потреба младих људи (Акциони план). 
Подразумева следеће области: (1) образовање младих (2) запошљавање младих (3) здравље 
младих (4) култура и слободно време младих (5) активно укључивање младих у друштво, 
изградња цивилног друштва, волонтеризам (6) мобилност и информисање младих (7) заштита 
животне средине и одрживи развој (8) социјална политика према младима (9) безбедност 
младих. 
 
 
 

Mетодолошки приступ у поступку мониторинга и евалуације 
 
Мониторинг је подразумевао праћење активности у оквиру пројеката и документовање података 
и показатеља, док је евалуација рађена као: евалуација исхода - оцена резултата и директних и 
индиректних ефеката и евалуација утицаја, у мери и ситуацијама где је то било могуће. Праћење 
квантитативних и квалитативних индикатора вршено је уз помоћ припремљених инструмената, 
анализом документације, као и директним посматрањем и бележењем. 
 

У периоду од јуна до децембра 2012. године, тим Новосадског хуманитарног центра пратио је 

реализацију 123 пројекта. Обављено је 129 посета пројектним активностима и организацијама 

које су биле носиоци пројекта у 39 војвођанских општина. Током целог процеса мониторинга и 

евалуације, реализаторима је пружана подршка у информацијама везаним за вођење пројекта, 

промоцију, ревизију пројектних активности, финансијско пословање и друге теме.  

Тим за мониторинг и евалуацију пројеката, најпре се упознао са свим одобреним пројектима кроз 

увид у пројектне предлоге, а затим су у оквиру тима подељена задужења за праћење и процену 

пројеката по областима.  

У складу са описом посла и циљевима мониторинга и евалуације, у јуну 2012.г.  су обавештени 

сви носиоци одобрених пројеката о активностима праћења и процене пројеката, најављене 

посете пројектним активностима и позвани су да доставе план активности како би се планирале 

посете у периоду од јуна до децембра 2012. године. Носиоци пројеката су обавештени о особи 

задуженој за праћење њиховог пројекта, којој су могли да се јаве у случају потребе за додатним 

информацијама, или за подршком у имплементацији.  

За потребе мониторинга и евалуације, сачињен је образац ''Извештај о мониторингу и 

евалуацији пројекта'' који су испуњавали чланови тима током посета пројектним активностима. 

Упитник је садржао 20 питања: поред основних података, у овом формулару су бележене оцене 

евалуатора о: 

• ефикасности пројекта (реализација пројектних активности и постизање непосредних 

резултата, оправданост трошкова и испуњење рокова, документовање и сл.),  

• ефективности (у којој мери је остварен циљ пројекта),   

• утицаја (дугорочне добробити за кориснике, доприноса остварењу дугорочног циља 

дефинисаног у Акционом плану),  

• релевантности (значаја пројекта за решавање изнесеног проблема и постизање 

постављених циљева),  

• одрживости (активности и ефеката пројекта који ће се наставити и након завршетка 

пројекта), и 
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• капацитетима организација цивилног друштва за реализацију Акционог плана политике 

за младе (искуство у раду, људски и технички капацитети, утисак о развијености и 

одрживости). 

 

Поред описних оцена, свака од ових категорија исказана је и бројчано, на скали од 1 до 5, како би 

се резултати могли и квантитативно изразити.  

У циљу сакупљања додатних информација о резултатима пројеката, направљен је и образац 

''Завршни извештај о реализацији пројекта'', који су испуњавали носиоци након завршетка свих 

активности, и достављали тиму за мониторинг и евалуацију електронском поштом. Овај упитник 

се састојао од питања везаних за место и врсту реализованих активности, број и структуру 

директних и индиректних корисника, штампане материјале, садржаје на интернету, сарадњу са 

другим актерима, структуру буџета, проблеме у реализацији пројекта и постигнуте успехе. 

Током пројектних активности, тим је разговарао са пројектним особљем и са корисницима, а 

такође је прегледана пројектна документација (листе учесника, интерни извештаји, штампани 

материјали, финансијска документа).  

Тим за мониторинг и евалуацију био је у континуираном контакту и комуникацији са Покрајинским 

секретаријатом за спорт и омладину, којем је слао месечне извештаје о активностима 

мониторинга и са којим је координисао активности на терену. 

 
 
 

Мониторинг  и евалуација реализације акционог плана политике за младе у Aутономној 
Покрајини Војводини 

 

У циљу реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини током 2012. године, 

расписан је Конкурс за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ током 2012 године 

и објављен у дневном листу ''Дневник'', 21. фебруара 2012. На Конкурс су се могле јавити 

организације, удружења, канцеларије за младе, локалне самоуправе и установе чије је седиште 

на територији АП Војводине, са једним или више пројеката који се односе на приоритетне 

области и теме наведене у Конкурсу. Укупан износ средстава за пројекте на Конкурсу износио је 

13.700.000 динара; за појединачне активности из Акционог плана дефинисан је и максимални 

износ средстава за који се могло конкурисати.  

 

До затварања Конкурса, 6. марта 2012. године, стигло је 449 пријава. Конкурсна комисија за 

реализацију Акционог плана политике за младе, у чијем су саставу представници ресорних 

секретаријата и организација цивилног друштва, одлучила је да за финансирање предложи 123 

пројекта. За ту намену је утрошен целокупан износ од 13.700.000 динара. 

 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АП ВОЈВОДИНИ 
ТОКОМ 2012. ГОДИНЕ 

 

У оквиру реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, током 2012. године 

подржана су 123 пројекта из свих девет области Акционог плана. Просечан број пројеката по 
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области био је 13,6. Највише их је додељено у области Заштите животне средине и одрживог 

развоја (20), а најмање у области Социјалне политике према младима (7).  

За подршку пројектима издвојен је укупан износ од 13.700.000 динара, од чега је највише 

опредељено за област Образовање (17% или 2.355.000 дин.), а најмање за област Безбедност 

(9,2% или 1.257.000 дин.). Расподела по областима била је равномерна, и просечан износ по 

једној области износио је 1.522.222 динара. 

Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима био је 36.025, или 131% од 

планираних 27.531. Девојке су чиниле већину и било их је 54,3% (19.544), док је младића било 

45,7% (16.481). Просечна старост дирекних корисника/ца била је 20 година. Процењени број 

индиректних корисника је 101.992, а укупан број директних и индиректних корисника био је 

138.017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носиоци пројеката 

Носиоци пројеката била су удружења у 67,5% случајева (83/123), образовне установе – основне и 

средње школе, факултети и студентске асоцијације при факултетима - у 15,4% случајева 

(19/123), канцеларије за младе 11,4%  (14/123), а затим фондације (2), установе културе (2), једна 

општина и једна канцеларија Црвеног крста. Сви носиоци су реализовали по један пројекат. 

2.335.000 динара (17,0%) 

1.567.000 динара (11,4%) 

1.450.000 динара (10,6%) 

1.600.000 динара (11,7%) 
1.456.000 динара (10,6%) 

1.395.000 динара (10,2%) 

1.257.000 динара (9,2%) 

1.270.000 динара (9,3%) 
 

1.370.000 динара (10,0%) 
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Графикон 2. Расподела пројеката по носиоцима 

 

Као најбројнији реализатори пројеката, удружења су била значајно заступљена у свим областима 

реализације Акционог плана. Углавном се радило о омладинским удружењима или удружењима 

која раде са младима; затим о организацијама које се баве образовањем, културом, социо-

хуманитарним радом, промоцијом волонтеризма, заштитом животне средине и другим темама. 

Већина удружења има неколико година искуства у раду и позната су им правила везана за 

вођење пројекта, документовање урађеног и извештавање. Ова удружења углавном имају своје 

просторије за рад, користећи често додељени простор локалне заједнице, али немају запослено 

особље, већ се пројектним активностима баве активисти и волонтери у периоду када је пројекат 

актуелан. На овај начин, удружења не могу да постигну континуитет у раду и суочавају се са 

проблемом одрживости. Постоји и потреба за подршком у планирању и вођењу пројеката, 

нарочито у удружењима која имају нове и младе активисте без искуства. Само мали број 

удружења (до 10%) процењен је као релативно развијен и одржив, са запосленим особљем и 

свим техничким предусловима за реализацију пројеката. 

Могућност учешћа у реализацији Акционог плана имале су и установе, локалне самоуправе и 

канцеларије за младе, што је допринело разноврсности одабраних пројеката и повећало 

квалитет пројектних активности. Конкурс је пружио прилику да се различити актери укључе у 

одговор на потребе младих у АП Војводини, и да се повећа заинтересованост за ову тему.  

Сарадње остварене на пројектима била су бројна: у 60% пројеката (74) је током планирања и 

реализације носилац пројекта сарађивао са једним или више актера у локалној заједници. 

Најчешће се радило у партнерству у оквиру области Заштите животне средине и Здравља 

младих (49 партнертава) у којима је и било највише пројеката, а најмање у области Социјалне 

политике за младе (8 партнерстава). Од укупно 280 партнерстава колико је остварено, најчешћа 

су била она између удружења и установа – образовних, здравствених и установа културе (92), 

удружења и других удружења (52), и удружења и канцеларија за младе (42). У мањој мери су 

остварена партнерства између установа и канцеларија за младе (22) и установа и локалне 

самоуправе (22), те канцеларија за младе и локалне самоуправе (14).  
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МАЊА МЕСТА У ВОЈВОДИНИ  

У КОЈИМА ЈЕ РЕАЛИЗОВАН АКЦИОНИ 

ПЛАН ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 

Александрово, Алекса Шантић, 

Арадац, Баваниште, Бајмок, Бочар, 

Бегеч, Бело Блато, Бачко Петрово 

Село, Бачки Моноштор, Бачко 

Градиште, Бачки Брег, Бездан, Гаково, 

Горњи Брег, Гложан, Гардиновци, Гај, 

Доњи Таванкут, Делиблато, Дубовац, 

Дорослово, Итебеј, Јазово, Јанков 

Мост, Клек, Кумане, Кљајићево, 

Келебија, Лалић, Лукино Село, 

Љутово, Мајдан, Мраморак, 

Младеново, Ново Милошево, Надаљ, 

Нови Итебеј, Ором, Перлез, Плочица, 

Пивнице, Ратково, Риђица, Рабе, 

Радичевић, Сремска Каменица, 

Стапар, Станишић, Светозар Милетић, 

Скореновац, Торак, Турија, Тотово 

Село, Трешњевац, Телечка, Фекетић, 

Хоргош, Царска Бара, Честерег, Чуруг, 

Челарево, Шајкаш 

Потребно је и убудуће градити међусекторска партнерства, како би се унапредили капацитети за 

рад, координисале активности на локалном нивоу и повећали ефекти рада са младима и за 

младе. 

 

 

Место и време реализације пројеката 

 

Пројекти су реализовани у 39 општина (87%) АП 

Војводине (пројектних активности није било у само 6 

општина - Алибунару, Бачкој Тополи, Беочину, Опову, 

Пећинцима и Сечњу). Највише пројеката реализовано 

је у Новом Саду (46/123), али је од тог броја 26 

реализовано истовремено и у другим местима 

Војводине. Само 20 пројеката (16%) је реализовано 

искључиво у Новом Саду. Одмах после Новог Сада, 

по броју активности налазе се Сомбор (18 пројеката), 

Суботица (16), Зрењанин (15) и Бечеј (12). Постигнута 

је веома добра територијална расподела и 

''покривеност'' скоро целе Војводине, с тим да је 

највише пројеката било у централним и северним 

деловима покрајине, а мање у источним и 

југоисточним деловима. Посебно треба истаћи 

податак да су, поред градских средина, пројекти 

реализовани и у 63 села и мања места Војводине, 

чиме су различите услуге и активности учињени доступним и младима који тамо живе.    

Сва 123 пројекта реализована су у периоду од маја до децембра 2012. године. Трајање пројеката 

било је од два до осам месеци. 
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Графикон 3. 

 

 

Пројектне активности и буџет 

Пројектне активности су биле веома разноврсне, прилагођене младима и њиховим потребама, 

креативне и усклађене са циљевима Акционог плана политике за младе. Најчешће активности 

биле су радионице, семинари, трибине, предавања и обуке на различите теме: употреба 

рачунара, писање предлога пројеката и пројектни менаџмент, вештине потребне за лакше 

налажење посла, волонтерски рад, вештине калиграфије,  психолошко саветовање и 

оснаживање, стицање вештина заштите и промоције репродуктивног здравља, и друге. Одржане 

су обуке вршњачких едукатора на различите младима важне теме, а потом и радионице у 

школама које су водили вршњачки едукатори.  

Такође, организоване су ликовне, музичке и драмске радионице, конкурси и изложбе 

фотографија, концерти и позоришне представе, снимање документарних и других филмова, 

снимање албума, радио емисије, фолклорни наступи, издавање новина. Одржане су бројне 

еколошке активности, од радионица и кампова, до акција чишћења, уређења и озелењавања 

простора. Промовисане су спортске активности, покретане спортске секције, организована је 

регата, излети, спортска такмичења. Активно учешће младих је промовисано кроз све пројекте, 

као и волонтерски рад, солидарност и вредности мултикултурног друштва. Креирани су и 

промовисани бројни интернет садржаји, од веб страница и блогова, до садржаја на друштвеним 

мрежама и медијима. Детаљнији опис реализованих активности је наведен за сваку област 

Акционог плана. 

За потребе промотивних, образовних и других активности у пројектима, штампано је и подељено: 

61.750 флајера, 18.205 брошура, 6.932 постера, 1.750 мајица, 1.800 примерака новина и билтена, 

1.470 беџева, 2.600 обележивача страница, 1.350 фасцикли, 370 блокова и свесака, 1.850 
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оловака, 200 налепница, 1.500 привезака, 618 диплома и захвалница, 60 балона, 500 мини ЛП 

плоча, 4 банера, 1 инфо пулт.                                          

 Графикон 4. 

Просечан износ средстава додељених 

по пројекту био је 110.800 динара: 

најмањи буџет износио је 45.000, а 

највећи 300.000 динара. Према 

структури трошкова, највећи део 

буџета свих пројеката, у просеку 95%, 

потрошен је за пројектне активности - 

од тога 17% за хонораре ангажованог 

особља и 78% за остале трошкове 

активности.  

До 5% буџета се користило за 

покривање административних и 

канцеларијских трошкова (канцеларијски простор, рачуни, књиговодствене услуге и сл.).                                      

Просечан износ новца утрошен (кроз пројекте) по једном директном кориснику за реализацију 

Акционог плана у 2012. години износио је 380 динара.  

 

Корисници пројеката 

Број младих који су директно обухваћени пројектним активностима је 36.025, што је 131% од 

планираних 27.531. Од тога, девојке су чиниле већину и било их је 54,3% (19.544/36.025), док је 

младића било 45,7% (16.481/35.025). Просечна старост дирекних корисника/ца била је 20 година. 

Процењени број индиректних корисника је 101.992, а укупан број директних и индиректних 

корисника је 138.017. 

Млади из угрожених и маргинализованих група (млади са инвалидитетом, млади из ромске 

популације, из породица избеглих и расељених лица, и др.) били су укључени у пројектне 

активности у 59% пројеката (73/123); њихово учешће до 10% у структури корисника забележен је 

у 37% (45/123) пројеката, а учешће преко 10% забележено је у 22% (28/123) пројеката. 

Важан резултат је постигнут и кроз значајно ангажовање младих на реализацији пројеката, јер је 

92% пројеката имало у пројектном тиму особе млађе од 30 година. Укупно је радило 2.083 

младих, 54% девојака (1.126) и 46% младића (957), просечне старости 20,2 година. У свим 

областима реализације Акционог плана, млади су били директно ангажовани на пројектним 

активностима. 

 

 

 

Табела 2. Преглед корисника/ца у по областима 

Област  
Акционог плана 

Директни корисници 
Индиректн
и 
корисници 

Млади 
ангажовани на 
пројектима 
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Планиран
и број 

Остварен
и број 

% 
остваре
ња 

Девојк
е 

Млади
ћи 

(процена) 
Девојк
е 

Младић
и 

1. ОБРАЗОВАЊЕ 
МЛАДИХ 

2.508 2.110 84.1 1.153 957 4.120 186 129 

2. ЗАПОШЉАВАЊЕ 810 815 100.6 588 227 2.203 61 47 

3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 6.666 12.335 185.0 7.052 5.283 14.035 138 62 

4. КУЛТУРА И 
СЛОБОДНО ВРЕМЕ 
МЛАДИХ 

2.359 2.181 92.5 1.154 1.027 36.030 102 95 

5. АКТИВНО 
УКЉУЧИВАЊЕ 
МЛАДИХ... 

2.875 3.623 126.0 1.813 1.810 9.550 72 75 

6. МОБИЛНОСТ И 
ИНФОРМИСАЊЕ 
МЛАДИХ 

4.552 6.905 151.7 3.505 3.400 5.900 170 186 

7.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ... 3.287 3.283 99.9 1.632 1.651 15.025 202 212 

8. СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕ 1.377 1.534 111.4 992 542 6.219 56 36 

9. БЕЗБЕДНОСТ 
МЛАДИХ 

3.097 3.239 104.6 1.655 1.584 8.910 139 115 

УКУПНО: 27.531 36.025 131% 19.544 16.481 101.992 1.126 957 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИМА 

I Образовање младих 

“Ово је веома добар начин да се млади заинтересују за науку, јер је наука представљена на 
врло поуларан начин. Највећи успех је тај, што је део младих посетилаца Сајма уписао 
факултет везан за смерове представљене на фестивалу.” 

(Фестивал науке и образовања Wall-E Fest 2012; Канцеларија за младе Кикинда) 
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У овој области реализовано је 18 пројеката у укупном износу од 1.537.000 динара. У реализацији 

пројеката учествовало је 5 удружења, 4 канцеларије за младе, 8 образовних установа и једна 

фондација.  

Два пројекта имала су за циљ да се повећа број младих који кроз ученичке парламенте учествују 

у унапређењу наставног садржаја и развоју ваннаставних активности и обуке. У том циљу, 

припремљен је и штампан ђачки билтен о раду ученичког парламента, и организован фестивал 

науке у сарадњи ученичких парламената, како би се младима приближила наука и олакшао 

процес уписа на факултет. 

Седам пројеката се бавило организовањем програма неформалног образовања за младе, чиме 

су допринели повећању броја младих у програмима неформалног образовања. У оквиру ових 

пројеката организоване су радионице за младе на различите теме: активизам, обука за писање 

предлога пројеката, школа стрипа, тренинг асертивности, радионице глуме, радионице 

калиграфије, као и сет тренинга о животним вештинама.   

Јачањем капацитета младих за употребу интернета у учењу и унапређењем рачунарске 

писмености међу младима, бавило се пет пројеката. Организована је обука за рад на рачунару, 

обука ученика и наставника о спречавању електронског насиља, израђен је интернет портал за 

учење, као и интернет учионица енглеског језика за младе. Организовањем ових активности 

директно се допринело повећању броја младих који имају приступ и користе интернет за стицање 

знања. 

Афирмацијом школског спорта са циљем учешћа што већег броја ученика/ца, посебно оних који 

се не баве спортом у спортским клубовима, бавила су се четири пројекта. Покренуте су спортске 

секције у школама и организоване трибине за промоцију нових спортова у школама. 

Реализацијом ових пројеката унапређена је настава физичког васпитања и развој школског 

спорта. 

Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.110, просечне 

старости 18,4 година, од тога 957 младића (45%) и 1.153 девојака (55%). Процењени број 

индиректних корисника био је 4.120. На пројектима је такође било ангажовано 315 младих. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,1. Ефективност је оцењена са 4, утицај са 4,2, док су ефикасност, 

релевантност и одрживост оцењени са 4,1. У овој области није достигнут предвиђени број 

корисника, али су разноликост садржаја за младе и могућност да се активно укључе у активности, 

у великој мери допринели испуњењу циљева и мера дефинисаних Акционим планом политике за 

младе у овој области. Потребе младих у образовању су велике у важне на дугорочном плану, па 

је убудуће нарочито потребно: 

• Наставити са подршком пројектима који се баве неформалним образовањем младих, и 

који пружају младима прилике да стекну практична, савремена знања и вештине за 

свакодневни живот, за даље учење и напредовање; 

• Подржавати пројекте који се реализују у партнерству образовних институција и 

омладинских организација (удружења), подстицати њихову сарадњу и координацију 

активности на пољу образовања; 
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• Подржавати пројекте који се баве промоцијом образовања, упознавањем младих са 

значајем образовања, усмеравањем и неговањем интелектуалне радозналости, и 

подршком младима у одабиру занимања – средњих школа и факултета; 

• У већој мери посветити пажњу укључивању младих из угрожених група (социјално 

угрожених младих из ромске популације, нарочито девојака) у пројекте који се баве 

образовањем.   

 

II Запошљавање младих 

“Млади су стекли самопоуздање за покретање сопственог бизниса, оспособљени су за писање 
бизнис плана, упознали су поступак и програм самозапошљавања (Националне 
службе).Кандидати са сличним идејама су схватили да не би требало да буду конкуренти један 
другоме, него да се удруже и да заједнички покрену свој бизнис.” 

(Твој сан остварује наш бизнис план; Образовно културна установа ''Cnesa'') 
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У оквиру ове области реализовано је 13 пројеката који су подржани са укупно 1.537.000 динара. 

Број удружења која су реализовала пројекте био је 9, уз 2 канцеларије за младе и 2 образовне 

установе. 

Десет пројеката имало је за циљ да допринесе стицању додатних знања и вештина младих за 

повећање запошљивости и конкурентности на тржишту рада. Прва група активности биле су 

радионице на тему планирања каријере, писања радне биографије, састављања мотивационог 

писма и вештина понашања на разговору са послодавцем. Друга група активности састојала се 

од обука за младе на тему писања бизнис планова. Обуке су реализоване у сарадњи са 

локалним филијалама Националне службе за запошљавање, које су помогле у  одабиру 

полазника.  

Један пројекат се бавио промоцијом постојећих и новоуведених програма запошљавања, и 

промоцијом програма за самозапошљавање, како би се побољшала информисаност младих о 

могућностима запошљавања, слободним радним местима и траженим занимаљима. Активности 

које су организоване у оквиру ове области биле су  радионице за незапослене девојке и њихово 

оснаживање за конкурисање за посао.  

Организовањем стручне праксе ученика и студената на завршним годинама факултета, и 

упознавањем послодаваца и образовних установа са добрим праксама, бавио се један пројекат, 

директно одговоривши на потребе младих у стицању непоходне праксе за прво запослење. 

Активности су реализоване у сарадњи са пословним сектором, а носилац активности било је 

удружење. Реализацијом овог пројекта допринело се упознавању младих са светом рада током 

школовања и непосредно по завршетку образовног процеса.  

Један пројекат је реализован у циљу оснаживања младих у области успешног планирања 

каријере, али се бавио и организовањем стручне праксе ученика и студената на завршним 

годинама, и упознавањем са добрим праксама. Организован је сајам запошљавања, где су млади 

имали прилику да се упознају са потенцијалним послодавцима и да конкуришу за слободна 

радна места. Реализацијом наведених активности допринело се стицању додатног знања и 

вештина младих, повећању могућности за запослење и упознавању младих са светом рада током 

и након школовања. 

Укупан број младих који су директно били укључени у активности организоване на терену био је 

815, од тога 227 младића (27,9%) и 588 девојака (72,1%). Број индиректних корисника је 

процењен на 2.203.  

На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у овој области добили су 

укупну оцену 4,2. Ефективност је оцењена са 4,3 утицај и одрживост са 4,2, док су ефикасност и 

релевантност  оцењени са 4,4.  

На основу постигнутих резултата сматрамо да су мере дефинисане Акционим планом у овој 

области, у великој мери реализоване. Значајни резултати су постигнути у партнерству удружења 

и канцеларија за младе или удружења и образовних установа.  Важно је да се пројекти 

оснаживања незапослених младих реализују у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање, а да се пројекти који се тичу стицања радне праксе реализују у сарадњи са 

удружењима.   

Препоруке за ову област су: 
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• Активности које за циљ имају стицање радне праксе од великог су практичог значаја за 

младе, па их треба подстицати и подржавати, заједно са успостављањем сарадње 

између јавног и приватног сектора; 

• Подржавати програме који подстичу упознавање и контакте између послодаваца и 

незапослених младих, у циљу боље информисаности, стицања искуства и повећања 

могућности за запослење; 

• Наставити са обукама које оснажују младе за покретање сопственог посла, и помоћи 

повезивање младих са установама и организацијама које нуде бесповратне грантове и 

другу финансијску подршку за покретање посла;  

• Подржати реализацију пројеката који укључују представнике маргинализованих група 

(млади из ромске популације, нарочито девојке, млади са инвалидитетом, и други) у 

програме подршке и оснаживања за запошљавање. 

 

III Здравље младих 

“Много je већа информисаност и учесника и корисника о контрацепцији и важности бриге о 
себи и другима. Учесници пројекта без устезања траже из школске библиотеке и проучавају 
књиге о контрацепцији и репродуктивном здрављу. Представа је оставила веома добар 
утисак, позвани смо да гостујемо на Фестивалу аматерског позоришта Руме следеће 
године...” 

(Да и теби кажем; Средња економска школа, Сомбор) 

 

У области здравља реализовано је 18 пројеката, чији су носиоци били удружења (13), образовне 

установе (3), једна канцеларија за младе и један дом здравља.  

Два пројекта су за циљ имала промоцију здравих стилова живота и унапређење здравља младих, 

кроз програме заштите здравља у школским срединама. Активности су биле припрема и 

приказивање позоришне представе и радионица на тему репродуктивног здравља и едукација 

вршњачких едукатора на тему превенције ХИВ инфекције. 

Седам пројеката се бавило доприносом очувању репродуктивног здравља и заштите младих од 

полно преносивих инфекција, кроз радионице о репродуктивном здрављу и ХИВ/АИДС-у, 

предавања и акције промоције и спровођења добровољног поверљивог саветовања и тестирања 

на ХИВ. 

Шест пројеката је имало за циљ да допринесе очувању и унапређењу менталног здравља 

младих, а активности организоване у том оквиру биле су обуке и радионице на различите теме 

(игра ''Срећа-врећа'', терапијско јахање, едукација едукатора на теме из менталног здравља), као 

и информисање путем друштвених медија о поремећајима исхране, и организовање конкурса за 

фотографију на тему менталног здравља, са изложбом. 

Три пројекта су реализована са циљем а допринесу унапређењу система здравствене заштите 

младих, кроз подршку раду саветовалишта за младе при домовима здравља. Организоване су 

психолошке радионице, саветовања, обуке вршњачких едукатора о превенцији злоупотребе 

психоактивних супстанци. 

Укупан број директних корисника у овој области био је 12.335, од планираних 6.666 (185%), 57,2% 

девојака (7.052) и 42,8% младића (5.283). Процењени број индиректних корисника био је 26.370, 
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док је 200 младих било ангажовано на реализацији активности. Велики број директних корисника 

може се објаснити врстама активности, као нпр. конкурс за најбољу фотографију са изложбом, 

анкетирање студената, или вршњачке едукације у школама, у којима је евидентиран висок број 

директно укључених младих људи.  

На скали од 1 до 5, где је 5 највећа успешност, пројекти реализовани у области здравља 

оцењени су укупном оценом 4,7. Средња оцена ефикасности била је 4,3, ефективности 4,4, 

утицаја 4,5, релевантности 4,8 и одрживости 4,7.  

У овој области је постигнут велики обухват младих, а пројекти су тематски одговорили захтевима 

Конкурса и допринели остварењу циљева из Акционог плана. Облици рада са младима и теме 

којима су се пројекти бавили, били су прилагођени младима, са доста интерактивних садржаја и 

тежње да се у саме активности укључе млади. Са друге стране, квантитет у резултатима 

делимично се одразио на квалитет рада, због чега није било могућности ни ресурса да се неке 

теме квалитетније обраде, или да се направи селекција учесника према интересовањима. 

Занимљивост овогодишњег конкурса у овој области је једна од тема – промоција менталног 

здравља на друштвеним мрежама, чиме се бавило неколико пројеката; креирани су интернет 

садржаји (веб стране, блог, Фејсбук презентације), али само су у мањем броју пројеката 

искоришћене могућности нових технологија за интеракцију са младима, у циљу испуњења 

пројектних циљева.    

Како би се искористили добри примери и унапредила реализација Акционог плана у области 

здравља, предлажемо следеће: 

• Подржати пројекте који промовишу здравље младих на свеобухватан начин, 

повећавајући свест и мотивишући младе да чувају и унапређују своје здравље сваки 

дан, здравим изборима; у том циљу треба подржати и заговарати увођење образовног 

предмета о здрављу у основне школе, у оквиру којег би се на квалитетан начин и у 

континуитету промовисало здравље младих; такође, подржати програме неформалне 

едукације на теме из ове области (исхрана, физичка активност, препознавање ризика по 

здравље и њихово избегавање, и др.); 

• У области репродуктивног здравља, подржати едукације вршњачких едукатора  уз 

њихову пажљиву селекцију и квалитетну обуку, избегавајући ''медицински'' приступ у 

едукацији (акценат на здравственим ризицима као што су полно преносиве инфекције), 

а подржавајући свеобухватни приступ теми (односи међу половима, осећања, родне 

поделе, репродуктивна права и др.);  

• Подстицати активности које су прилагођене интересовањима и потребама младих, 

нарочито кроз присуство на интернету и друштвеним мрежама које користи велики број 

младих. При томе, треба у већој мери користити могућност onlajn интеракције са 

младима и друге могућности које нуде нове технологије. У овој области је потребно 

организовати обуке за носиоце пројеката, како би се ови ресурси користили у већој 

мери; 

• У пројекте који се баве здрављем младих треба укључивати, у одређеном уделу, младе 

из угрожених група, како би се смањиле неједнакости у здрављу узроковане социјалним 

и другим разлозима.   
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IV Култура и слободно време младих 

“Успешно и квалитетно је организовано слободно време младих,промовисана је форма 
другачијег музичког изражавања,афирмисани су млади таленти и креиране културне 
вредности. Премијера,коју је снимала Радио Телевизија Војводине, постигла је изузетан 
успех.” 

(Мјузикл у средњој школи; Музичка школа ''Исидор Бајић'') 

 

У оквиру ове области реализовано је 13 пројеката. Ноциоци пројеката били су девет удружења, 

две школе и две канцеларије за младе.  

Сви пројекти су имали за циљ да омогући креативно изражавање младих, и да их подстакну да 

развијају уметничко и аматерско стваралаштво у служби интеркултуралног дијалога у АП 

Војводини. У ту сврху, у оквиру ове области организована су два фестивала: фестивал 

аматерског филма за младе, са идејом популаризације мултикултуралности и омладинског 

активизма, и фестивал са циљем подстицања аматерског стваралаштва. У оквиру другог, играле 

су се представе, постављене су изложбе, организован концерт неафирмисаних младих бендова, 

музичко-драмске и креативне радионице. У Новом Кнежевцу је одржан концерт неафирмисаних 

бендова. У Суботици су одржане међународне музичке радионице, у Новом Саду радионице 

фотографије са изложбом. Популарни бенд из Новог Сада, ''Збогом Брус Ли'', поводом 20 година 

уметничког стваралаштва снимио је мини ЛП и организовао концерт на којем су промовисани 

здрави стилови живота и превенција злоупотребе дрога. У Белој Цркви је организована Ноћ 

музеја. 

Број директних корисника у овој области био је 2.181 од планираних 2.359 (93%). Од тога је 

девојака било 1.154 (53%), а младића 1.027 (47%). Процењени број индиректних корисника био је 

36.030, а број младих ангажованих на пројектима био је 197. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена највеће успешности, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,6. Ефективност и ефикасност су оцењене са 4,5, утицај је оцењен са 

4,6, релевантност и одрживост оцењене са 4,7. 

Активности су организоване како би се младима пружила могућност да се креативно изразе и 

како би се промовисало стваралаштво међу младима. Постигнут је потпуни успех, јер је у неким 

случајевима пројекат омогућио континуитет одржавања фестивала, а многи млади су први пут 

добили прилику да се креативно изразе и своје стваралаштво поделе са другима. Младима је 

омогућено да на квалитетан начин искористе своје слободно време. 

• Допринос младих у стварању, развоју и промоцији културе и уметности је немерљив и 

зато је неопходно подржати овакве пројекте, посебно оне догађаје који имају капацитет  

и тенденцију да постану традиционални.  

• Мултикултуралност Војводине је богатство које треба неговати и развијати, а то се 

најбоље може постићи кроз културу и уметност. Зато је потребно што више подржавати 

пројекте и манифестације кроз које ће млади различитих националности моћи да 

представе себе и своју традицију и на тај начин се приближити једни другима.  

 

V Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, волонтеризам 
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“Захваљујући реализацији овог пројекта, наше удружење спремније и са више искуства улази у 
нове изазове које носи аплицирање на домаће и стране фондове, као и, верујемо, успешне 
реализације нових додељених нам пројеката.” 

(Наша перспектива, Удружење грађана ''Бирај живот'') 

 

У оквиру ове области реализовано је 10 пројеката. Реализовали су их пет удружења, једна 

фондација, једна општина и три канцеларије за младе.  

Четири пројекта су имала за циљ да повећају капацитете и компетенције удружења младих за 

управљање пројектима, кроз организовање радионица и едукација на теме писања предлога 

пројекта и повећања компетенција за управљање пројектима. 

Један пројекат је имао за циљ да омогући младима да размене искуства и упознају се са 

примерима добре праксе активизма младих, кроз организовање сајма волонтирања, израду 

водича за волонтере, израду и ажурирање веб сајта. 

Два пројекта су подстакла умрежавање ученичких парламената средњих школа на територији АП 

Војводине, кроз помоћ и подршку ученицима/ама и наставном особљу да успоставе прве 

међусобне контакте и предложе кораке који ће водити ка формирању мреже. У ту сврху, 

информисане су средње школе у Војводини о пројекту, организовани су састанци са 

представницима школа и ученицима, а информације су дистрибуиране преко сајта и штампаног 

билтена. 

Три пројекта, која су реализовале канцеларије за младе, имала су за циљ да развију пројекте за 

младе који ће имати континуитет у наредним годинама. Да би се то остварило, у Сомбору је 

спроведено истраживање о потребама младих у сврху ревизије Локалног акционог плана за 

младе, у Кикинди је основан Кикиндски волонтерски сервис, а у Сенти су већ трећу годину за 

редом организоване Омладинске игре без граница. 

Број директних корисника у овој области био је 3.623, просечне старости 21,2 година, од тога 50% 

девојака и 50% младића. На пројектима је ангажовано 147 младих. Процењени индиректни број 

корисника био је 9.550. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,8. Ефективност, утицај и ефикасност оцењени су са 4,8, релевантност 

са 5 и одрживост са 4,5. 

Као највеће успехе реализованих пројеката, издвајамо успостављање и унапређење сарадње 

између омладинских удружења, организација за младе и канцеларија за младе. Осмишљено је 

неколико пројеката за младе који имају велику шансу да у континуитету наставе да се реализују. 

Обезбеђен је простор за младе у Бајмоку. Током радионица за писање предлога пројекта, 

написано је неколико пројеката са којима ће млади конкурисати за средства и њихову 

реализацију. Такође је констатовано да је све више младих заинтересовано за волонтирање, а 

младима је олакшана могућност да се пријаве и ангажују. 

• Препоручујемо да се настави континуирана подршка програмима неформалне едукације 

и оснаживања младих за писање пројеката, вођење пројектног циклуса и умрежавање са 

свим актерима који се баве омладинским радом, јер то доноси добре резултате, а такође 

и због тога што сваке године стасају нови млади којима треба такав вид подршке. 

• Посебно треба оснажити омладинске организације у руралним деловима Војводине и 

подржавати њихове пројекте. Реализација активности у тим срединама има много већи 
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значај за младе, јер у мањим местима млади немају много могућности за развој, забаву 

и активизам. 

• Убудуће већу пажњу треба дати медијској промоцији пројеката приликом реализације 

активности. То би повећало видљивост пројеката, указало на значај реализације 

Акционог плана, и свакако мотивисало већи број младих да се активирају, што би 

допринело побољшању положаја младих у локалној средини. 

 

VI Мобилност и информисање младих 

 
“После Дана Европе, у Центар је дошло више од 12 младих људи који се активно интересују за 
студирање, али посебно и за програм „Млади у акцији“  (Youth in action). Са младима смо и даље 
у сталној комуникацији, и покушавамо да им пронађемо квалитетну организацију у ЕУ у којој 
могу обавити волонтерски рад.” 

(EU INFO POINT 2012, Центар локалне демократије) 

У оквиру ове области реализовано је 11 пројеката. Пројекте је реализовало 8 удружења, један 
омладински центар и две канцеларије за младе.  

 

Три пројекта  су реализована са циљем повећања информисаности младих, кроз инфромативно-

образовне програме у партнерству омладинских организација и медија. У ту сврху, одржане су 

едукације младих о снимању телевизијских омладинских емисија и радио емисија које су 

емитоване на локалној ТВ Бачки Петровац и на радију Чока. Такође, оформљен је један интернет 

центар и портал Младград, на  којем млади могу бесплатно да добију све информације које би их 

могле занимати.  

Један пројекат је реализован са циљем информисања младих о постојећим омладинским 

иницијативама и програмима, преко инфо-пултова постављених на популарним локацијама током 

неких дешавања у граду. Преко инфо-пултова млади у Сомбору су информисани о програму 

Сомборског лета за младе. 

Три пројекта су реализована са циљем да се младима омогући већа мобилност ради стицања 

искуства. У ту сврху, организована су два едукативна међународна кампа у којима су млади 

могли да размене искуства са младима из других крајева и региона и да се упознају са 

програмима које они реализују. Такође,  кроз учествовање на припремним турнирима и на 

европском тимском првенству у Warhammer-у, где су успостављени пријатељски односи међу 

младима који се баве тим хобијем, постоји реална могућност да се наредне године одржи 

Европско првенство у Новом Саду на којем би учествовало 700 младих из иностранства.  

Два пројекта су реализована са циљем да се млади информишу пројектима који се спроводе у 

земљи и иностранству и могућностима за учествовање на њима. У ту сврху су реализоване 

бројне активности, као што су манифестација „Дан Европе“, округли сто, промоције 

међународних регионалних кампова за младе. 

Један пројекат је реализован како би се утврдиле информативне потребе младих, колико су 

младима доступне информације, и да би се дале препоруке за побољшање информисаности 

младих у АП Војводини. Са тим циљем је спроведено истраживање „Желиш да знаш?“ у седам 

градова Војводине, и испитано је 815 младих.  
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Један пројекат је имао за циљ до повећа видљивост пројеката и реализацију Акционог плана 

политике за младе АП Војводине, због чега су на терену снимљени материјали преточени у 

емисију која ће се емитовати на ТВ Војводина. 

Број директних корисника у овој области био је 6.905 од планираних 4552 (152%). Од тога је било 

51% девојака и 49% младића. Процењени индиректни број корисника био је 5.900, а на 

пројектима је ангажовано 356 младих. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,8. Ефективност и утицај оцењени су са 4,8, релевантност  и ефикасност 

са 4,9 и одрживост са 5. 

Реализацијом ових пројеката младима су информације постале доступније, и многи су показали 

велико интересовање за повезивањем са вршњацима из других земаља, а значајан број се и 

пријавио за међународне волонетерске програме.  

• Резултати спроведеног истраживања „Желиш да знаш?“ би могли да послуже као основа 

за даљи рад на унапређењу информисаности младих кроз реализацију пројеката 

прилагођених стварним потребама младих. Такође, много је већи број обухваћених 

младих пројектима него што се планирало.  

• Доступност информација младима је, ако не најважнија, онда је свакако полазна основа 

за реализацију Акционог плана политике за младе, како за област мобилности, тако и за 

све остале области акционог плана. Без успостављања система континуираног 

информисања младих, ефекти реализације Акционог плана политике за младе ће бити 

краткотрајни, и зато је важно да се подрже пројекте из ове области.  

• Посебно је важно да се подржи оснивање и континуиран рад информативних центара 

широм Војводине, али и других начина информисања, који би представљали директан 

извор информација, како за младе, тако и за остале актере који се баве информисањем 

младих. 

 

VII Заштита животне средине и одрживи развој 

 
“ У оквиру пројекта “Еко дан” организован је излет на Вршачке планине са едукативним 
радионицама за децу, ликовни и литерарни конкурс и садња “дрвета генерације”у двориштима 
основних школа у Вршцу.” (из извештаја евалуатора) 
 

У овој области, реализовано је 20 пројеката. Међу реализаторима пројеката биле су две основне 

школе и 18 удружења. 

Од тога, 15 пројеката је имало за циљ да подстакну  активности младих усмерених ка заштити и 

унапређењу животне средине и очувању природних ресурса у руралним и неразвијеним 

срединама. Активности кроз које су организације допринеле остварењу овог циља биле су 

разноврсне - од акција чишћења, озелењавања, обележавања птица и постављања кућица за 

птице, до промовисања стилова живота који доприносе очувању животне средине (бициклистички 

караван, регата, еко патрола за скретање пажње на дивље депоније и њихово уклањање). 

Организовано је неколико манифестација са циљем да, кроз забавне садржаје, младе едукују и 

скрену пажњу шире јавности на потребу за очувањем природних ресурса карактеристичних за 

одређену локалну средину. Ови пројекти су били намењени првенствено младима, али су у њима 

учестовале различите узрасне категорије. 
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Шест пројеката је, поред наведеног, имало за циљ и да допринесе развоју капацитета 

омладинских организација у руралним и неразвијеним срединама ради постизања одрживог 

коришћења природних ресурса. У оквиру еколошких кампова, биле су повезане акције очувања и 

заштите природе са едукативним и истраживачким активностима. Организације су покушале да 

младе заинтересују за природу и њено очување, повезујући ове теме са забавним садржајима. 

Развојем капацитета омладиснких организација и организација које се баве младима у руралним 

и неразвијеним срединама ради постизања одрживог коришћења природних ресурса, поред 

наведених, бавило се 10 пројеката, кроз едукативне програме - семинаре, тренинге, кампове. Код 

свих пројеката, укључујући и оне који се се првенствено бавили едукацијом, био је изражен 

аспект теренског рада, односно, боравка у природи, с циљем побуђивања занимања за природу 

код младих, а самим тим и њеног очувања. 

Само један пројекат се бавио  укључивањем младих из АП Војводине у регионалне и 

међународне пројекте намењене заштити животне средине и одрживом развоју, коришћењу 

обновљивих извора енергије и примени мера енергетске ефикасности. Организоване су две 

манифестације регионалног карактера. 

Број директних корисника у овој области био је 3.283 од планираних 3.287 (99,9%), од тога 

девојака 49,7% (1632) и младића 50,3% (1651).  Процењени број индиректни корисника је 15.025, 

а на пројектима је било ангажовано 417 младих. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,8. Ефикасност и ефективност су оцењени просечном оценом 4.8, утицај 

са 4.7,  релевантност са 4.9, док је одрживост оцењена са 4,5. 

Врсте активности које су реализоване за остварење циљева биле су веома разнолике – акције 

чишћења, озелењавања, организација предавања, излета, кампова, регата, забавно-едукативних 

манифестација, штампање и дистрибуција часописа и промотивног материјала, јавне кампање, 

истраживање итд. Оваква разноликост у активностима показује да се теми заштите животне 

средине пришло са различитих аспеката, од конкретне заштите природе, до утицаја на свест 

младих и шире јавности. 

Пројекти су, што се тиче обухвата младих, обима активности и комплексности, такође били веома 

разноврсни. Обе школе су веома успешно реализовале пројекат и укључиле велик број ученика у 

активности. Већина реализатора из категорије удружења показала је завидну количину 

сналажења у превазилажењу недостатка средстава за планиране активности.  

Може се закључити да су активности биле у складу са Акционим планом политике за младе у АП 

Војводини, јер су у великој мери биле усмерене на младе у руралним подручјима и на допринос 

унапређењу стања животне средине. Већина пројеката је садржала едукативне активности у 

циљу утицаја на заштиту животне средине; при реализацији пројеката, долазило је до сарадње 

више организација и институција. Кроз такву сарадњу олакшано је долажење до учесника и/или 

до простора за реализацију активности, а у неким случајевима и до удруживања средстава и 

капацитета.  

• Препорука је да се настави подршка школама које припреме добре предлоге пројеката, 

јер школе поседују сопствене ресурсе и у могућности су да врше позитивни утицај на 

развој еколошке свести младих. 
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• Не треба заборавити да је већина организација младих које се баве темом заштите 

животне средине слабијих капацитета, тако да је препорука да се одабраним 

организацијама, за које се процени да су пројекти вредни пажње, доделе довољна 

средства за реализацију, који би омогућила и да укључено особље оствари надокнаду за 

свој рад и да се ојачају материјални ресурси организације. 

• На одзив и заинтересованост младих позитивно је утицало укључивање културно - 

забавних и креативних садржаја, паралелно са презентацијом садржаја везаних за 

заштиту животне 

средине. Ово су неке организације препознале и то је добар правац кога се треба држати у 

будућности и подржавати такве пројекте. 

 

VIII Социјална политика према младима 

 
“Окосница овог пројекта је уважавање различитости и тежња да деца са и без инвалидитета 
заједнички стичу искуства и користи из области фолклора,  
и да на тај начин дамо наш допринос развоју и примени концепта инклузије.” 

(Велико коло, велико срце; Удружење грађана ''Велико коло'') 

 

У области социјалне политике према младима реализовано је седам пројеката. 

Три пројекта су се бавила промоцијом родне равноправности кроз различите кампање, 

промотивне активности, вршњачке едукације и активности на формирању Савета за родну 

равноправност у општини. 

Два пројекта су се бавила повећањем доступности културних сарджаја младима из осетљивих 

група, кроз организовање културних активности. Корисници услуга су били млади са сметњама у 

развоју и млади на лечењу у дечјој болници. Оба пројекта су усмерена на побољшање квалитета 

живота и обогаћивање слободног времена младих из популације особа са сметњама у развоју и 

здравственим проблемима. 

Један пројекат је доприносио развоју саветодавног рада са младима, кроз едукацију ученика 

основних школа из области репродуктивног здравља. 

Један пројекат је доприносио развоју социјалних услуга за младе, конкретно, развоју активности 

дневног боравка за младима са сметњама у развоју. Овакви сервиси су веома значајна подршка 

младима за живот у породици, јер оснажују породицу и унапређују квалитет живота младих особа 

са инвалидитетом. 

Број директних корисника у овој области био је 1.534 од планираних 1377 (111,4%), од тога 

девојака 64,7% (992) и младића 35,3% (542). Процењени број индиректних корисника био је 

6.219, а 92 младих било је ангажовано на реализацији пројеката.  

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,7. Ефикасност је оцењена просечном оценом  4.7, ефективност  4.9, 

просечна оцена утицаја је 4.7,  релевантности  5, док је одрживост оцењена са 4.6. 

На основу реализованих пројеката може се закључити да су теме којима су се бавили подржани 

пројекти у складу са Акционим планом, међутим, стиче се утисак да је обухват тема и циљних 

група у оквиру овог циклуса реализације пројеката доста узак – што се тиче циљних група, 
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акценат је стављен на категорију особа са инвалидитетом, а преовлађујуће теме едукација су 

биле теме родне равноправности и репродуктивног здравља. 

• Препоручујемо да се настави подршка циљној групи особа са инвалидитетом, јер је ово 

заиста угрожена и социјално искључена популација, а за функционисање таквих сервиса 

потребна је континуирана подршка. Међутим, поред ове циљне групе, и младима из 

других маргинализованих група је потребно омогућити коришћење сервиса који 

омогућавају интеграцију у ширу друштвену заједницу.  

• Важно је повећати доступност едукативних и културних садржаја, и развијати 

саветовалишта и друге облике саветодавног рада за младе; пружити подршку у 

школовању, организовати едукације на теме насиља, дискриминације, трговине људима, 

и сл.  

• Потребно је помоћи укључивање младих из осетљивих група у активан друштвени 

живот, и развијати социјалне услуге у локалној заједници као подршку младима. 

 

IX Безбедност младих 

“Учесници су научили да „савладају“ ванредне ситуације и остале ситуације у свакодневном 
животу -  и то кроз ситуационе вежбе и игре. Научили да поштују људе у свом окружењу, и ако 
је то потребно, да брину не само о себи, него да и њима пружају помоћ.” 

(Игре без граница на тромеђи;  Културно-уметничко друштво ''Vadviragok'') 
 

У области безбедности реализовано је 13 пројеката, а носиоци су били: 9 удружења, три 

образовне установе и једна канцеларија Црвеног крста.  

Два пројекта су имала за циљ да допринесу развоју безбедоносне културе код младих, кроз 

културне и спортске активности. Организована су предавања за младе, игре на отвореном, и 

спортски турнир. 

Стварањем безбеднијег школског окружења кроз едукативне кампове и обуке, бавила су се 

четири пројекта. Одржане су радионице, анкете, обуке вршњачких едукатора и предавања на 

тему насиља у партнерским везама, трговине људима, насиљу на спортским догађајима, као и 

насиљу у школама.  

Највише пројеката (седам) имало је за циљ да допринесе стварању безбедног окружења на 

интернету и превенцији сајбер насиља, кроз информисање и повећање свести младих о овој 

теми. У тој намери, организоване су радионице, предавања и трибине, обуке вршњачких 

едукатора и вршњачке радионице, емитоване су радио емисије, креирани су интернет садржаји, 

штампан едукативни и промотивни материјал.  

Укупан број директних корисника у овој области био је 3.239 од планираних 3.097 (104,5%), 

девојака 51,1% (1.655) и младића 48,9% (1.584). Процена броја индиректних корисника је 8.910, а 

254 младих било је ангажовано на реализацији пројеката. 

На скали од 1 до 5, где је 5 оцена за највећу успешност, пројекти реализовани у овој области 

добили су укупну оцену 4,7. Ефикасност је оцењена просечном оценом  4.3, ефективност  4.2, 

просечна оцена утицаја је 4.6,  релевантности  4,8, док је одрживост оцењена са 4.7. 
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У области безбедности, која је посвећена веома релевантној теми за младе, реализоване су 

бројне и разноврсне активности, са великим обухватом младих и са њиховим учешћем у 

активностима. Пројекти су у значајној мери допринели остварењу циљева из Акционог плана; 

нарочито у области информисања о електронском насиљу, јер се већина пројеката бавила том 

веома актуелном темом. Приступ у раду био је у највећој мери прилагођен младима, јер су 

организоване интерактивне радионице и предавања. Оно што је уочено као недостатак, био је 

недостатак селекције учесника за обуке и предавања која су организована у школама (уместо 

неког од школских часова), па један део учесника није био мотивисан да учествује. Ограниченост 

времена за извођење радионица, такође диктиран школским распоредом, додатно је утицао на 

квалитет рада и ефекат на младе. Са друге стране, активности извођене изван школа, дужег 

трајања и са елементима забаве и разоноде, биле су добро прихваћене и млади су у њима радо 

учествовали. 

• И даље је потребно подржавати пројекте који промовишу безбедност младих, а нарочито 

пројекте који на квалитетан начин повећавају информисаност и свест младих о овој 

теми, и помажу им да стекну вештине препознавања и избегавања безнедоносних 

ризика. 

• Вршњачко насиље и насиље у партнерским везама су теме од посебног значаја за 

младе, али су по свом садржају осетљиве и захтевају довољно времена за разговор, 

питања и одговоре. Зато је важно подстицати такве врсте пројектних активности, које 

узимају у обзир ове околностии које су испланиране на начин да постигну пун ефекат. 

• Електронско насиље је актуелна тема о којој млади углавном мало знају; перцепција 

ризика је ниска, јер се пред рачунаром млади осећају безбедно и анонимно. Зато је 

важно развијати креативне и иновативне активности, које ће у првом реду повећати 

свест о ризицима, а затим и омогућити стицање практичних знања за безбедно 

понашање на интернету.  

• Пошто се циљна група за превенцију електронског насиља ''налази'' на интернету, 

односно на друштвеним мрежама, активности информисања и превенције треба да 

постоје и на интернету и да буду интерактивне, као што су то и саме друштвене мреже. 

Потребно је да модерни начини комуникације са младима, нарочито у овој области, буду 

бар подједнако заступљени као класични, у учионици и путем штампаних материјала. 
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Р Е З И М Е 

 

У оквиру реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини током 2012. године 

подржано је 123 пројекта, са укупним износом од 13.700.000,00 динара. Просечан износ 

средстава додељених по пројекту био је 110.800,00 динара. Расподела по областима била је 

равномерна и просечан износ по једној области износио је 1.522.222,00 динара.  

Носиоци пројекта – Просечан број пројеката по области био је 13,6. Као и претходне године, 

носиоци пројеката били су у највећем броју удружења (83 или 67,5% случајева), образовне 

установе, (19 или 15,4%), канцеларије за младе (14 или 11,4%), затим фондације (2), установе 

културе (2), једна општина и једна канцеларија Црвеног крста. Највише пројеката је подржано у 

области Образовања младих (14,6%), Заштите животне средине и одрживи развој (10%) и 

Здравље младих(10,6%). Млади из угрожених и маргинализованих група (млади са 

инвалидитетом, млади из ромске популације, из породица избеглих и расељених лица и др.) 

били су укључени у пројектне активности у 59% пројеката. 

Остварене сарадње - Остварено је 280 сарадњи (60% пројеката), од чега трећину чине она 

између удружења и различитих установа (92 пројекта) и између удружења и удружења (52).  

Највише je остварене сарадње у областима Заштите животне средине и Здрављe младих (49), у 

којима је било и највише пројеката, а најмање у области Социјалне политике за младе (8 

партнерстава од 20 подржаних пројеката).  

Територијална покривеност - Пројекти су реализовани у 87% општина АП Војводине (39 

општина)1, што је за девет општина више у односу на прошлу годину.  Нису реализоване 

пројектне активности у само 6 општина – у Алибунару, Бачкој Тополи, Беочину, Опову, 

Пећинцима и Сечњу. Поред градских средина, пројекти су реализовани и у 63 села и у мањим 

местима Војводине. Важно је да истакнемо да, иако је највише пројеката одобрено носиоцима у 

Новом Саду, само је 16% активности реализовано искључиво у Новом Саду, док су остали 

обухватили и друге општине. Одмах после Новог Сада, по броју активности у оквиру реализације 

пројекта налазе се Сомбор (18), Суботица (16), Зрењанин (15) и Бечеј (12). Постигнута је веома 

добра територијална расподела и ''покривеност'' скоро целе Војводине, с тим да је највише 

                                                
1 Александрово, Алекса Шантић, Арадац, Баваниште, Бајмок, Бочар, Бегеч, Бело Блато, Бачко Петрово Село, 
Бачки Моноштор, Бачко Градиште, Бачки Брег, Бездан, Гаково, Горњи Брег, Гложан, Гардиновци, Гај, Доњи 
Таванкут, Делиблато, Дубовац, Дорослово, Итебеј, Јазово, Јанков Мост, Клек, Кумане, Кљајићево, Келебија, 
Лалић, Лукино Село, Љутово, Мајдан, Мраморак, Младеново, Ново Милошево, Надаљ, Нови Итебеј, Ором, 
Перлез, Плочица, Пивнице, Ратково, Риђица, Рабе, Радичевић, Сремска Каменица, Стапар, Станишић, 
Светозар Милетић, Скореновац, Торак, Турија, Тотово Село, Трешњевац, Телечка, Фекетић, Хоргош, Царска 
Бара, Честерег, Чуруг, Челарево, Шајкаш 
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пројеката било у централним и северним деловима покрајине, а мање у источним и југоисточним 

деловима. 

Обухват младих - укупан број директних и индиректних корисника био је 138.017. Пројектима је 

директно било обухваћено 36.025 младих, што је за око трећину више у односу на претходну 

годину. Процењено је да је било око 102.000  индиректних корисника. На пројектима је било 

ангажовано 2.083 младих, а просечна старост корисника и ангажованих младих била је 20 

година. Девојке су чиниле већину и било их је 54,3% (19.544), док је младића било 45,7% 

(16.481). Међутим, треба напоменути да, анализирајући добијене извештаје о реализацији 

пројеката, није могуће дати потпуно прецизне податке о броју и карактеристикама индиректних 

корисника, највише из разлога што се код неких, најчешће масовних активности, тачан број није 

ни могао утврдити. Наведени бројеви и директних и индиректних корисника јесу заправо оно што 

је забележено у извештајима - реалан број младих учесника/ца у активностима вероватно је 

већи.  

Активности - Најчешће активности биле су радионице, семинари, трибине, предавања и обуке 

на различите теме: употреба рачунара, писање предлога пројеката и пројектни менаџмент, 

вештине потребне за лакше налажење посла, волонтерски рад, вештине калиграфије, 

психолошко саветовање и оснаживање, стицање вештина заштите и промоције репродуктивног 

здравља, и друге. Одржане су обуке вршњачких едукатора на различите младима важне теме, а 

потом и радионице у школама које су водили вршњачки едукатори. Такође, организоване су 

ликовне, музичке и драмске радионице, конкурси и изложбе фотографија, концерти и позоришне 

представе, снимање документарних и других филмова, снимање албума, радио емисије, 

фолклорни наступи, издавање новина. Одржане су бројне еколошке активности, од радионица и 

кампова, до акција чишћења, уређења и озелењавања простора. Промовисане су спортске 

активности, покретане спортске секције, организована је регата, спортска такмичења. Активно 

учешће младих је промовисано кроз све пројекте, као и волонтерски рад, солидарност и 

вредности мултикултурног друштва. Креирани су и промовисани бројни интернет садржаји, од 

веб страница и блогова до садржаја на друштвеним мрежама и медијима. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину формирао је Савет за младе Аутономне Покрајине 

Војводине, 15. новембра 2012. године. Ово тело предвиђено је Законом о младима РС, чл. 17. 

Основна функција Савета је  подстицање и усклађивање активности у вези са развојем, 

остваривањем и спровођењем омладинске политике, као и  предлагање мера за њихово 

унапређење.  

Дакле,123 реализатора (организацијe, установe, локалнe самоуправe) реализовало је 123 

пројекта, остваривши 280 партнерстава на 87% територије Војводине. Oд тога само је 16% 

реализовано искључиво у Новом Саду, реализацијом различитих активности из девет области 

Акционог плана. Реализовали су их млади (36.025 директно укључени) и намењене младима 

(102.000 индиректних корисника). 

У односу на прошлу годину, током ове реализације Акционог плана направљен је помак када је у 

питању територијална покривеност Војводине (9 општина више), при чему посебно треба 

нагласити повећан обухват територије руралних средина. Затим, повећан је обухват младих (за 

око трећину) и, што је врло значајно, озбиљан помак је направљен када су у питању остварена 

партнерства на реализацији пројеката. У односу на претходну годину, стигао је значајно већи број 

пријава на Конкурс (449 у 2012. у односу на 309 у 2011). Као илустрација колико је Акциони план 

политике за младе у АПВ постигао ефекат, показатељ је и чињеница да је 2005. године на 
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Конкурс аплицирало 11 организација, што јасно упућује да смо успели да „пробудимо“ младе у 

смислу подизања свести о томе да они сами, својим иницијативама и непосредним 

укључивањем, својим пројектима и самосталном реализацијом могу да утичу на побољшање свог 

положаја и друштва у целини. 

Реализовани пројекти у 2012. години дали су добре и значајне резултате, обухватили велики број 

младих на скоро целој територији АП Војводине и у значајној мери допринели реализацији 

Акционог плана политике за младе у АП Војводини. Од посебног је значаја реализација 

пројектних активности у руралним срединама и обухват младих који тамо живе. Важан резултат 

је постигнут јер је радно ангажован велики број младих  (92% пројеката у пројектном тиму имало 

је особе млађе од 30 година), што је директно допринело квалитету пројеката и ефектима 

реализације Акционог плана. 

Такође, у односу на средства која су носиоцима пројеката била на располагању, постигнути 

резултати су надмашили очекивања. Носиоци пројеката су у пројекте уложили волонтерски рад, 

ентузијазам и креативност, што је свакако допринело успеху реализације Акционог плана у 2012. 

години.  

Препоруке: 

• И даље инсистирати на партнерскј сарадњи два или више актера, а нарочито на 

сарадњи институција (канц. за младе – удружења) у циљу синергије знања, вештина, 

искуства и капацитета различитих носилаца пројеката. На овај начин се доприноси 

јачању капацитета свих носилаца и одрживости пројеката за младе. Такође, као један од 

приоритета неопходно је да буде што већа територијална покривеност активностима 

пројекта. 

• Наставити са подршком и оснаживањем удружења младих, нарочито оних који имају 

младе активисте без искуства у пројектном управљању. Подршку им треба пружити кроз 

пројекте и кроз посебно организоване радионице и обуке за имплементацију пројеката, 

које би биле одржане на почетку пројектног периода.    

• Видљивост реализације Акционог плана требало би повећати, кроз интензивније 

пласирање информација о дешавањима у пројектима док се они реализују (актуелне 

информације). Неки од предложених начина су конференције за штампу, постизање веће 

видљивости на локалном нивоу – преко локалних медија, штампаних материјала и сл. и 

свакако кроз onlajn присуство, путем вебсајта, друштвених мрежа. 

• Како би се приликом планирања пројеката водило рачуна о укључивању и обухвату 

младих из угрожених група и о родној једнакости, у зависности од теме, треба дати 

предност и подржати пројекте у којима је планирано учешће младих из угрожених и 

маргинализованих група, као и оних у којима се водило рачуна о родним питањима. 
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