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У В О Д 

  

Акциони план политике за младе у АПВ за период 2011-2014 (у даљем тексту: Акциони план) 

је друга по реду четворогодишња стратегија за младе коју је Покрајински секретаријат за спорт и 

омладину реализовао. Усвојила га је Скупштина Аутономне покрајине Војводине 25. новембра 2010. 

године и њиме су дефинисане актуелне потребе младих у Војводини и формулисане мере. Овај 

документ проистиче из сарадње са невладиним сектором и ресорним Покрајинским 

секретаријатима, али и континуиране потребе за системским приступом према младима на 

територији Војводине, посебно имајући у виду да је први Акциони план политике за младе у АПВ 

успешно реализован од 2005-2008 године.  

 Као и код претходног Акционог плана за младе, и за овај је карактеристично да у време 

његове израде још увек није био донет Закон о младима, те је правни основ за израду била 

Национална стратегија за младе (мера 1.2.3. Акционог плана), Закључак Покрајинске владе АП 

Војводине (децембар 2009. године) и Закључак Одбора за образовање, науку, културу, омладину и 

спорт Скупштине АП Војводине (јануар 2010. године). У изради овог документа консултовани су 

евалуациони показатељи претходног Акционог плана за младе у АП Војводини за период 2005-2008, 

као и Европске стратегије које се односе на младе: Млади у акцији ЕУ стратегија „Млади:  Улагање и 

0снаживање“, 2010-2018 Декларација, „Будућност омладинске политике Већа Европе: Агенда 2020“. 

Новина у односу на претходну стратегију је чињеница да је била уврштена нова област  - Безбедност 

младих, те је имао девет области, 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) Мобилност и информисање младих 7) Екологија и одрживи 

развој 8) Социјална политика према младима 9) Безбедност младих.  

 У Војводини је од 2005. године пракса да у изради Акционог плана директно буду укључени 

представници невладиног и владиног сектора, непосредним учешћем у пројектном тиму. Тако је 

било и овог пута. У процесу израде биле су предвиђене две фазе, кроз објављивање два конкурса: 

Конкурс за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини за период 2011-2014 и Конкурс 

за организовање јавних расправа на тему радне верзије овог документа. Циљ првог конкурса било је 

ангажовање и укључивање представника удружења младих и за младе, ради учешћа, припреме и 

израде свих докумената неопходних за израду Акционог плана политике за младе у АП Војводини за 

период 2011-2014. Конкурсом је тражено формирање тима стручних консултаната из редова 

представника цивилног сектора, тачније за сваку област Акционог плана по један стручни консултант 

и, такође, сваки од ресорних Покрајинских секретаријата делегирао је свог представника, који је 

директно радио на изради овог документа заједно са представником цивилног сектора у тој области. 

Другим конкурсом су позвана удружења младих и за младе да организују јавне расправе по 

територијалним окрузима, ради дискусије на тему радне верзије Акционог плана за младе у АП 

Војводини за период 2011-2014. Такође, обавезане су да организују пропратни јавни догађај како би 

и на овако атрактиван начин младима приближили овај документ, да штампају флајере и да сачине 

извештај са прегледом мишљења и примедби на радни текст Акционог плана. Јавне расправе биле су 

одржане у следећим локалним самоуправама: Нови Кнежевац, Чока, Сомбор, Кикинда, Суботица, 

Панчево, Нови Сад, Сремска Митровица и Зрењанин. Након свих пристиглих сугестија, предлога и 

коментара, конципирана је финална верзија Акционог плана политике за младе у АП Војводини за 

период 2011-2014. 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АПВ ЗА ПЕРИОД 

2011-2014 

 Сваки Конкурс за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ за период 2011-2014 

пратио је и Конкурс за избор организације која ће вршити мониторинг и евалуацију одобрених 

пројеката у оквиру конкурса за реализацију Акцоног плана политике за младе у АПВ. На овај начин 

обезбеђен је екстерни мониторинг и евалуација ангажовањем организације младих и за младе која 

је, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, пратила реализацију и ефекте 

реализованих пројеката. Током 2011. године мониторинг и евалуацију спроводила је организација 

Инжињери заштите животне средине, а реализацију пројеката током 2012., 2013. и 2014. године, 

вршила је организација Новосадски хуманитарни центар. 

 Организација која је спроводила мониторинг и евалуацију је сачињавала завршни извештај о 

реализацији Акционог плана у тој години. Поред података о резултатима пројеката, извештај је 

садржао и препоруке о томе на који начин се може унапредити реализација Акционог плана у 

наредном периоду. У складу са препорукама, приликом расписивања сваког наредног конкурса 

водило се рачуна о потребама младих које су уочене, и прављен је одабир приоритетних мера. Тим 

за мониторинг и евалуацију пројеката био је састављен од више експерата из области омладинске 

политике, који су се најпре упознали 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, носиоци одобрених пројеката су 

били обавештени о активностима праћења и процене пројеката, најављене су посете пројектним 

активностима и биле су обавезане да доставе план активности, како би се планирале посете 

реализовале. Особе задужене за појединачне пројекте су обавештене о томе ко је задужен за 

праћење њиховог пројекта и коме могу да се јаве у случају потребе за додатним информацијама или 

за подршком у раду. За потребе мониторинга и евалуације, сачињен је образац ''Извештај о 

мониторингу и евалуацији пројекта'', који су испуњавали чланови тима током посета пројектним 

активностима. Упитник садржи 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 (дугорочна добробит за кориснике, допринос остварењу дугорочног циља 

дефинисаног у Акционом плану) 

• релевантности (значај пројекта за решавање проблема и постизање циљева) 

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

• капацитетима организација цивилног друштва за реализацију Акционог плана политике за 

младе (искуство, људски и технички капацитети, развијеност и одрживост). 

 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, био је направљен и образац ''Завршни извештај о реализацији пројекта'', који 

су испуњавали носиоци након завршетка активности и достављали тиму за мониторинг и евалуацију 

и Покрајинском секретаријату за спорт и омладину електронском поштом. Овај упитник се састоји 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, евентуалне проблеме и постигнуте успехе. Током посета организацијама и пројектним 

активностима, тим је разговарао са пројектним особљем и са корисницима и прегледана је доступна 

пројектна документација (листе учесника, интерни извештаји, штампани материјали и др.).  

 Тим за мониторинг и евалуацију био је у редовном контакту са Покрајинским секретаријатом 

за спорт и омладину, којем је слао месечне извештаје о активностима мониторинга и са којим је 
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координисао активности на терену. Такође, носиоцима пројеката је пружана подршка у 

информацијама везаним за вођење пројекта, промоцију, ревизију пројектних активности, 

финансијско пословање и друге теме.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АПВ ЗА ПЕРИОД 2011-2014 

 

 У периоду од 2011-2014. године Покрајински секретаријат за спорт и омладину је реализовао 

Акциони план политике за младе у АПВ за период 2011-2014 путем четири јавна конкурса објављена 

у листу „Дневник“ и на сајту Секретаријата. Њиме су подржана удружења младих и за младе, 

установе које се баве младима и Канцеларије за младе. Приоритете конкурса је предлагала Комисија 

за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ сачињена од представника удружења 

младих и ресорних Покрајинских секретаријата, те су давали и предлог за подршку пројектима. 

Реализујући Акциони план политике за младе у АПВ, Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

је први конкурс објавио 18. фебруара 2011. године, којим је у износу од 13.685.000,00 динара, те је од 

пристиглих 309 пројекта, подржано 137 пројекта из свих девет области Акционог плана. Други 

конкурс је објављен 22. фебруара 2012. године у износу од 13.700.000,00 динара, којим је од 449 

пристиглих пријава подржано 123 пројекта, док је трећим конкурсом, објављен 27. фебруара 2013. 

године у износу од 11.599.000,00 динара, од пристиглих 254 пројекта подржано њих 69. Последњи 

конкурс у овом циклусу реализације Акционог плана, објављен је 29. јануара 2014. године у износу 

од 11.000.000,00 динара, те је од пријављених 205 подржано 63 пројекта. 

 Током четири године, у оквиру Конкурса за реализацију Акционог плана политике за младе у 

АПВ подржано је 393 пројекта, којима је директно обухваћено 102.347 младих, а индиректно 455.813 

младих. Пројекти су реализовани у областима: 

• Образовање младих:  55 пројеката, укупан износ 6.997.200 динара; 

• Запошљавње младих: 36 пројеката, укупан износ 5.041.700 динара; 

• Здравље младих: 52 пројекта, укупан износ 5.183.000 динара; 

• Култура и слободно време младих: 58 пројеката, укупан износ 7.287.000 динара;  

• Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, волонтеризам: 34 

пројекта, у укупном износу 5.707.000 динара; 

• Мобилност и информисање младих: 31 пројекат, у укупном износу 4.597.400 динара; 

• Заштите животне средине: 60 пројеката, за шта је утрошено 5.670.000 динара;  

• Социјална политика према младима: 28 пројеката, у укупном износу 4.113.000 динара. 

• Безбедност младих: 39 пројеката, укупан износ од 4.592.000 динара; 

Укупан износ средстава која су утрошена за реализацију пројеката у оквиру Конкурса за реализацију 

Акционог плана политике за младе у АПВ за период 2011-2014 је 50.832.000,00 динара. 
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Графикон 1. Пројекти реализовани у периоду 2011-2014, према броју и додељеним средствима 

 

Табела 1. Пројекти реализовани по годинама и областима   

 2011   2012   2013   2014   
Пројекти 

Укупно 

Износ 

Укупно ОБЛАСТ Пројекти Износ Пројекти Износ Пројекти Износ Пројекти Износ 

1. Образовање  22 1.756.200 18 2.335.000 6 1.225.000 9 1.681.000 55 6.997.200 

2. Запошљавање  12 1.464.700 13 1.567.000 6 1.090.000 5 920.000 36 5.041.700 

3. Здравље младих  20 1.465.000 18 1.450.000 5 915.000 9 1.353.000 52 5.183.000 

4. Култура и сл. време  21 1.457.000 13 1.600.000 11 1.572.000 12 2.651.000 57 7.280.000 

5. Активно укључив. 13 2.025.000 10 1.456.000 6 1.270.000 5 956.000 34 5.707.000 

6. Мобилност  7 890.400 11 1.270.000 4 797.000 9 1.640.000 31 4.597.400 

7. Заштита жив. сред. 17 1.440.000 20 1.370.000 16 1.760.000 7 1.100.000 60 5.670.000 

8. Социјална политика 10 1.760.700 7 1.395.000 9 1.870.000 2 330.000 28 5.355.700 

9. Безбедност младих 15 1.426.000 13 1.257.000 6 1.100.000 5 809.000 39 4.592.000 

Мон. и евал. 2014              400000    

 137 13.685.000 123 13.700.000 69 11.599.000 63 11.840.000 392 50.424.000 

МОНИТОРИНГ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 1 715.000 1 700.000 1 500.000 1 400.000 4 2.315.000 

        УКУПНО: 52.739.000 

  

У оквиру реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, пројекти, односно 

пројектне активности биле су реализоване у свим општинама АП Војводине. Највећи број пројеката 

реализован је у Новом Саду и Сомбору. Велики број активности реализован је у сеоским срединама 

или су активностима обухваћени млади из сеоских средина. Општине у којима је реализовано 

најмање пројеката биле су Алибунар, Пландиште, Бела Црква, Нова Црња, Тител и Беочин. Носиоци 

активности су била у највећем броју удружења, а затим Kанцеларије за младе и локалне самоуправе, 

образовне, здравствене и друге установе. Кроз реализацију пројеката остварен је велики број 

партнерстава, најчешћа су била партнерства између удружења и установа, а затим и између 

удружења међусобно. 

Носиоци активности су били у највећем броју удружења младих и за младе, а затим, 

Канцеларије за младе и локалне самоуправе, образовне, здравствене и друге установе. Кроз 

реализацију пројеката остварен је велики број партнерстава, најчешћа су била партнерства између 

удружења и установа, а затим и између удружења међусобно.  
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2011. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИМА  

 

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

 У области образовања реализован је 21 пројекат, у укупном износу 1.756.200 динара. 

Пројекте је реализовало 12 удружења, две Канцеларије за младе и седам васпитно образовних 

установа. 

 Од укупног броја, 10 подржаних пројеката односило се на меру - подршка програмима 

неформалног образовања (семинари, радионице и сл), са акцентом на оне који се спроводе у 

руралним срединама. 

Већина пројектних активности реализована је у сеоским срединама, током летњег распуста, 

када су млади у својим местима где најчешће уопште не постоје садржаји намењени овој циљној 

групи. Кроз разноврсне програме неформалног образовања (радионице, обуке, семинари и др.) 

млади су имали прилике да стекну основна знања и вештине у изради предмета од глине, писању 

пројеката, организовању омладинских удружења, тимском раду, умрежавању и активизму у локалној 

заједници, могли су да похађају радионицу новинарства, психолошку и уметничку радионицу и 

друго. 

 У оквиру једног од пројеката направљена је информативна брошура "Хајде да будемо 

неформални!" (www.gradjanskamreza.org). 

 Мером "Унапређење квалитета и квантитета програма школских секција (драмска, спортска, 

литерарна, фолклорна, новинарска, еколошка, фото...)" бавило се осам пројеката. Мером "Развој 

базе података програма и организација неформалног образовања" бавио се један пројекат. База 

података је направљена и налази се на адреси www.kliknapred.com/. Мером "Истраживање о 

потребама локалне привреде ради ефикаснијег вођења и саветовања приликом одабира професије" 

бавио се један пројекат. Мером "Афирмација школског спорта, са циљем учешћа што већег броја 

ученика/ца, посебно оних који се не баве спортом у спортским клубовима" бавио се  један пројекат. 

У односу на постављене циљеве и препоруке, као и анализу стања у области образовања 

младих у АП Војводини која је дата у Акционом плану, може се констатовати да се већина пројеката 

бавила неформалним образовањем младих. 

 У области образовања, више од 3.765 младих особа директно је учествовало у пројектним 

активностима, док се процењује се да је укупан број индиректних корисника/ца више од 10.420. 

Постављени циљ у области образовања је реализацијом пројеката у овој конкурсној години остварен 

у великој мери,  обухват младих програмима неформалног образовања је знатно повећан, али је за 

дугорочније решење овог проблема неопходно радити на проналажењу начина како да овакви 

програми не буду само једнократни и реализовани само у случајевима када појединачни пројекти 

локалних организација добију финансијску подршку путем конкурса. 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

 У области запошљавања реализовано је 12 пројеката у укупном износу од 1.464.700 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 8 удружења и 4 канцеларија за младе.  

 Највише пројеката бавило се остварењем циља "Побољшање информисаности младих о 

могућностима запошљавања, слободним радним местима и траженим занимањима", односно 

мерама "Промоција постојећих и новоуведених програма запошљавања младих (прво запослење - 

приправници, ново запошљавање и др.)" и "Промоција програма за самозапошљавање младих 

(предузетништво)" - укупно 6 пројеката. 

 Сви реализовани пројекти допринели су бољој информисаности младих, али је свега 

неколико њих промовисало конкретан програм запошљавања, односно самозапошљавања. Наравно, 

у ситуацији незапослености, свака активност која ће повећати запошљивост младих је више него 

добродошла. 
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 Кроз реализоване програме, млади су имали прилике да развију своје способности 

запошљавања путем канадског програма ASPECT, што је свакако новина на овим просторима; у 

четири мање општине, могли су да стекну основна знања о етно-туризму и започињању сопственог 

бизниса у овој области; двадесетак младих окушало се у иновативном предузетништву.  

 У Новом Саду је реализован традиционални сајам запошљавања и стручних пракси КОНТЕХ, 

док је организација из Ковина направила брошуру "Информиши се, запосли се!", са информацијама о 

најважнијим институцијама у покрајини које се баве запошљавањем (www.gradjanskamreza.org). 

Промоцију програма обезбеђења конкретних подстицаја за самоузапошљавање урадила је 

Канцеларија за младе Бечеј, у сарадњи са локалном самоуправом. Мером "Обука младих за 

планирање каријере, писање радне биографије, састављање мотивационог писмa и понашање на 

разговору о запослењу са послодавцем" бавило се пет пројеката. 

 Сви реализовани пројекти допринели су да млади стекну додатне вештине и знања која ће им 

олакшати тражење запослења и планирање каријере, пре свега како да се представе будућем 

послодавцу, напишу CV и мотивационо писмо, да се упознају како изгледа разговор за посао и друго. 

 У Новом Саду реализован је сајам запошљавања "Career Days", где су млади незапослени 

могли да се упознају са потребама неких од водећих предузећа из града и региона. 

 Три од пет реализатора пројеката биле су Канцеларије за младе, које унапређују и настављају 

праксу бављења овим питањима започету кроз пројекте USAIDa (Америчка фондација USAID фокус 

деловања има на развоју локалних самоуправа; у неколико општина кроз различите пројекте 

руководила је и израдом локалним планова запошљавања. Више од две године реализују се и 

програми из ове области за Канцеларије за младе). Мером "Подизање капацитета организације за 

рад на неформалном образовању младих у циљу запошљавања" бавио се један пројекат. Анкетирана 

су млада незапослена лица и предузетници, да би се утврдили подаци о суфицитарним и 

дефицитарним занимањима у општини, спремности младих за учење и потребама за оргнизовањем 

обука. Успостављена је сарадња реализатора пројекта и локалне самоуправе, а добијени резултати 

биће искоришћени као база за доношење Акционог плана за запошљавање. Реализација овог 

пројекта директно се односила на решавање постављеног циља у Акционом плану. 

У области запошљавања, више од 4.711 младих особа директно је учествовало у овим активностима 

а процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 13.878 особа. 

 

ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 

 У области здравља реализовано је 18 пројеката у укупном износу од 1.465.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 16 удружења, једна Канцеларија за младе, једна образовна 

установа и једна здравствена установа.  

 Највећи број пројеката, њих 12, односио се на остварење циља промовисања и развијања 

здравих стилова живота од тога 7 пројеката имало је за циљ реализовање различитих рекреативних 

активности. Активности већине пројеката покразумевале су масовна такмичења и акције, где је био 

укључен велики број младих. Током летињих месеци, овакви програми су добар начин за анимирање 

и мотивисање свих оних који своје слободно време проводе поред компјутера, телевизора или у 

кафићима.  

  Укупно 5 Пројеката који су се бавили мером "Програми усмерени на смањивање 

дискриминације младих нарушеног здравља (инвалидитет, ХИВ/Сида и остале болести)". 

 Свакако један од занимљивих и специфичних програма је терапијско јахање, где су млади 

нарушеног здравља и млади са инвалидитетом, пролазили кроз различите активности, учили и у исто 

време радили на подизању свог самопоуздања. Два пројекта била су базирана на вршњачкој 

едукацији, а један пројекат је покушао да заједничким учешћем у масовним/јавним активностима 

(излете, спортски дан, изложбе и др.) младих са и без инвалидитета, укаже на проблеме које ова 

група има. Један пројекат је, кроз акције везане за обележавање значајних датума (1. децембар), 

указао на проблеме младих са ХИВом. 
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Укупно 3 пројекта односила су се на остварење другог циља Чувати и унапређивати 

репродуктивно здравље младих и заштита младих од ППИ и ХИВ/АИДСа". Вршњачка едукација је у 

раду са младима метода која углавном доноси добре резултате, нарочито када су у питању теме које 

су младима интересантне, али захтевају одређену дозу поверења и блискости да би се о њима 

говорило. Један пројекат бавио се проблемом репродуктивног здравља младих. Два пројекта 

односила су се на меру превентивнх програма из области репродуктивног здравља и пратећих 

болести (ППИ, ХИВ/АИДС), посебно у мањим и руралним срединама". Један пројекат реализовало је 

Саветовалиште Дома здравља, који има дугу традицију у креирању оваквих програма и раду са 

младима. Током целог лета, на местима на којима се окупљају млади, реализоване су различите 

активности на ове теме. 

Мером програма обуке вршњачких едукатора на пољу превенције болести зависности, са 

акцентом на спровођење ових програма у мањим и руралним срединама и повећање броја 

вршњачких едукатора бавила су се 4 пројекта. Мером промовисани и развијени здрави стилови 

живота, очувано и унапређено здравље младих бавило се 7 пројеката - "Школица привања Мали 

делфини", који је рализовао Спортски клуб "Спартак" из Суботице, "Са спортом против лоших 

навика", који је реализовала Сенћанска омладинска организација из Сенте, "Игра без граница", који 

је реализовала Канцеларија за младе Сента из Сенте, "Бициклом иди - Војводини види! - 

бициклистички едукативни маратон", који је реализовало Удружење "Здраво" из Новог Сада, "Ритам 

живота је битан", који је реализовала НВО за едукацију младих о здравом начину живота и развоју 

алтернативне музичке сцене Спејс Моушн из Новог Сада, "Игре без граница на тромеђи", који је 

реализовало КУД "Vardviragok" уз Рабе (Нови Кнежевац), "Летња борба против досаде", који  је 

реализовао Фудбалски клуб "2 Октобар" из Кумана (Нови Бечеј). Програмима који су били усмерени 

на смањење дискриминације младих нарушеног здравља бавило се 5 пројеката  које су реализовали: 

Удружење за терапијско јахање "Хипотенс" из Новог Сада,  Елитна студентска унија Природно-

математичког факултета у Новом Саду , Средња економска школа из Сомбора, Комора младих из 

Суботице и Црвени крст из Сомбора. 

У области здравља више од 3.917 младих особа директно је учествовало у овим 

активностима, а процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 15.660 особа 

 

КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

 У области културе и слободног времена реализовано је 23 пројеката у укупном износу од 

1.457.000 динара. У реализацији пројеката учествовало је 11 удружења, једна Канцеларија за младе, 

11 образовних установа .  

 Укупно 16 пројеката суфинансирано је као подршка пројектима и програмима за младе у 

области културе - две представе, концерти, оркестарски камп, неколико различитих радионица, филм 

и  две манифестације. У овом конкурсном циклусу подржан је велик број пројеката али са малим 

износима - углавном су у питању били већ постојећи пројекти који су на овај начин суфинасирани. 

Највидљивији резултати реализације пројеката управо су у овој групи. Свих шест школа опремило је 

клубове и оспособило их за рад односно коришћење од стране ученика и ученица. Нарочито у 

мањим срединама, простор у школи који млади могу да користе за различите намене (састанци, 

радионице, додатна едукација, дружење...) посебно је значајан. Наиме, ученици који долазе у школи 

из мањих околних места, имају ограничен број аутобуских полазака у току дана и по неколико сати 

имају слободног времена. Најприродније и најлогичније је да га проводе у школи, у школском 

омладинском клубу. У клубовима који су већ почели да раде, остварена је квалитетна сарадња 

између наставног особља и ученичког парламента школе, тако да се активности планирају и 

реализују заједнички. 
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 Пример добре праксе: пројекат који се својим креативним потенцијалом, укљученошћу 

младих и оствареном сарадњом са локалном заједницом може издвојити је пројекат "Ш.О.К.-

ирање", који је рализовала Гимназија "Душан Васиљев" из Кикинде. 

 Остварењем циљева подршке програмима и пројектима младих и за младе у области 

савременог уметничког стваралаштва и подршке програмима и пројектима младих и за младе у 

области савременог уметничког стваралаштва бавило се 16 пројеката - "Мој филм", који је 

реализовала Фондација "Деци на дар" из Новог Сада, "Фестивал Млади здраво да сте! - Промоција 

савременог уметничког и аматерског стваралаштва младих", који је реализовала Војвођанска зелена 

иницијатива из Новог Сада, "Мултикултуралност кроз објектив", који је реализовала Гимназија 

"Исидора Секулић" из Новог Сада, "5. летњи оркестарски камп - Сента 2011.", који је реализовала 

Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" из Сенте, "Певам - дакле постојим", који је рализовала 

Школа за основно музичко образовање "Јосип Славенски" из Новог Сада, "Artfreekiliks", који је 

реализовао Е.Н.У. Екологија Наука Уметност из Новог Сада, "Сукоб полова по роману Женски 

разговори Душка Радовића", који је рализовао Новосадски центар за Мађарску културу и уметност из 

Новог Сада, "Упознајмо се више", који је реализовао Креативни М кутак из Новог Сада, "Графичка 

радионица", који је реализовала Гимназија "Ј. Ј. Змај" из Новог Сада, "Концерти Ансамбла народних 

игара и песама у градовима Војводине и Србије", који је реализовало АКУД "Соња Маринковић" из 

Новог Сада, "Ја, Ти, Ми, Ви и Они", који је реализовало УГ Градско позориште "Рума" из Руме, "Мала 

моћна музика", који је реализовало Музичко друштво "Музика Viva" из Светозара Милетића 

(Сомбор), "КреАктивно писање", који је реализовала Кикиндска иницијатива младих из Кикинде, 

"Ромео и Јулија", који је реализовао ПААД - Центар за социокултуролошке изузетности из Новог 

Бечеја, "Култура по мери", који је реализовала Општинска управа Стара Пазова из Старе Пазове, 

"Манифестација - Лето у Српском Крстуру 2011", који је реализовао КУД "Милан Ајваз" из Српског 

Крстура (Нови Кнежевац). Циљ 15. Омладински клубови - реализацијом активности 15.1. "Омогућити 

одрживост омладинских клубова кроз финансирање делова активности и трошкова". Циљ 16. 

Омладински клубови – школски омладински клубови - реализацијом активности 16.1. "Пилот 

пројекат у пет средњих школа на територији АП Војводина у којима би се отворили школски 

омладински клубови". Обједињене су мере 15.1 и 16.1. у један пројектни задатак. Овим мерама 

бавило се 7 пројеката - "Омладински клуб - оно што желим у мојој школи", који је реализовала ССШ 

"Др Радивој Увалић" из Бачке Паланке, "Формирање школског омладинског клуба у ОШ "Доситеј 

Обрадовић", који је реализовала Основна школа "Доситеј Обрадовић" из Опова, "Клуб Полиинфо", 

који је реализовала Политехничка школа из Суботице, "Школски омладински клуб - Матуранти - ЕТШ 

Бечеј", који је реализовала Економско трговинска школа из Бечеја, "ШОК - школски омладински клуб 

СТШ", који је реализовала Средња техничка школа из Сомбора, "Школски омладински клуб", који је 

реализовала Електротехничка школа "Никола Тесла" из Панчева, "Ш.О.К.-ирање", који је рализовала 

Гимназија "Душан Васиљев" из Кикинде. 

 У области култура и слободно време младих, директно је учествовало више од 2.236 младих 

особа у овим активностима; процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 10.160 

особа. 
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АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 

ВОЛОНТЕРИЗАМ 

 У области образовања реализовано је 13 пројеката у укупном износу од 2.025.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 10 удружења, једна Канцеларија за младе, једна јединица 

локалне самоуправе и једна установа културе.  

Мером "Учешће на регионалним и међународним скуповима за размену искустава младих" 

бавила су се 2 пројекта. Један пројекат бавио се учешћем и разменом искустава младих 

представника националних заједница у процесима развоја и унапређења омладинске политике у 

земљи и региону. Кроз активности другог пројекта, путем едукације младима су представљене 

могућности путовања и замене искустава са вршњацима из других земаља и регије. Мерама у оквиру 

циља  "Унапредити подршку локалних самоуправа према младима и њиховом активном учешћу" 

бавила су се 2 пројекта, и то један подршком Канцеларије за младе кроз омогућавање реализовања 

неколико активности у самој општини и локалним местима, а други јачањем техничких капацитета и 

оспособњавањем првог покрајинског омладинског центра. 

Војвођански омладински центар од када је почео са радом, био је место реализације и 

неколико пројеката који су финансирани у оквиру Конкурса за реализацију Акционог плана политике 

за младе. 

Обједињене су мере 10.1 и 10.2. у један пројектни задатак којим се бавило 4 пројекта. Све 

пројектне активности биле су усмерене на јачање капацитета организација и одговарале у 

потпуности постављеном циљу. Средства су искоришћена за оснаживање сопствених ресурса кроз 

тренинге и повећање капацитета за волонтерски ангажман и потраживање средстава. Нарочиту 

вредност ови пројекти добијају јер су реализовани у мањим местима, где не постоји много 

организација младих (или уопште не постоје друге). 

 Један од општих закључака јесте потреба за континуираним програмима обуке којима би се 

јачала омладинска удружења како за управљање пројектним циклусима, тако и за управљање 

организацијом. Један пројекат се бавио унапређењем учешћа младих у раду омладинских 

организација политичких партија; реализацијом пројекта успешно се одговорило на постављени циљ 

- у циклусу обука ангажовани су политички активне особе које су на атрактиван начин младима 

приближиле различите теме. 

 Питањем волонтерског ангажмана бавила су се 4 пројекта; сви пројекти су на различит начин 

одговорили на постављени циљ. У два реалиизована кампа помоћ у организацији пружили су 

локални одреди извиђача, с претпоставком да је њихово искуство цењено у овом пољу. Могло би се 

размотрити и питање улагања у омладинске организације које желе да развију овакву врсту искуства. 

У једном пројекту учесници/е су били средњошколци/е активни у ученичким парламентима, још је 

позитиван пример обогаћивања корпуса активности којима се баве ученички парламенти. 

Сугестије и препоруке добијене од реализатора пројеката са терена везане су за циљ 11. који 

није обухваћен овим конкурсним циклусом - "Унапредити учешће младих у раду неформалних група 

младих"; управо у неформалним групама окупљени су млади са свежим и креативним идејама што 

представља огроман потенцијал. 

 Мером унапређења и размене примера добре праксе бавила су се 2 пројекта  "Едуцирање", 

који је реализовала Фондација за очување и унапређење македонске културе Македонско Сунце из 

Суботице и "Млади за младе", који је реализовао Црвени крст из Сомбора. Циљ 9. Унапредити 

подршку локалних самоуправа према младима и њиховом активном учешћу - реализацијом 

активности 9.4. "Подизање функционалних капацитета Локалних Канцеларија за младе" Овом мером 

бавио се 1 пројекат - "Моје место - канцеларија за младе", који је реализовала Општина Ада - 

Канцеларија за младе из Аде. 

Реализацијом активности на унапређењу функционалних капацитета омладинских центара 

бавио се један пројекат - "Војвођански омладински центар", који је реализовала Установа Студентски 

културни центар из Новог Сада. Унапредити учешће младих у раду омладинских организација и 

организација које се баве младима - реализацијом активности "Подршка пројектима за јачање 

омладинских удружења за управљање пројектним циклусима и управљање организацијма". Мером 

унапређења учешће младих у раду омладинских организација и организација које се баве младима 

бавило се 4 пројекта - "Већим капацитетима у сигурнију будућност", који је реализовало удружење 
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Јунитис из Утрина (Ада), "Први корак напред", који је реализовала Иницијатива младих Опово из 

Опова, "Унапређење свести младих о значају волонтеризма", који је реализовало УГ "Моје парче 

Европе" из Житишта, "За боље сутра", које је реализовало УГ "Младост Срема" из Сремске 

Митровице. 

  Унапредити учешће младих у раду омладинских организација политичких партија  бавио се 

један пројекат - "Спремни за Европу", који је рализовао Центар за омладински и друштвени развој 

"Рес Полис" из Новог Сада. Мером подршке пројектима волонтерских кампова и волонтерских 

размена бавила су се 4 пројекта - "Волонтерски камп Дајем-добијам", који је реализовао Омладински 

клуб општине Шид из Шида, "Едукативни камп Амбасадори интеркултуралног пријатељства у 

Темерину 2011.", који је реализовала Општина Темерин, "Волонтеризам кроз парламентаризам"; 

који је реализовала Волонтерска омладинска организација из Новог Сада, "Међународни еколошки 

ликовни волонтерски камп Ковачица 2011.", који је рализовао Клуб студентске омлдине Ковачица из 

Ковачице. 

У области активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, 

волонтеризам учествовало је директно више од 441 младих особа у пројектним активностима; 

процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 4.550 особа. 

 

МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

 У области образовања реализовано је седам пројеката у укупном износу од 890.400 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 6 удружења, једна јединица локанле самоуправе.   

 Највише пројеката, њих три, бавило се мером Подршка реализацији информативно-

образовних програма за младе". 

 Ослоњена потпуно на интересовања и ангажман младих, већ неколико година у Врбасу је у 

етру омладинска радио емисија. Ову емисију, уз помоћ стручних лица са локалног радија и средње 

школе, осмишљавају и реализују искључиво младих, који на радионицама дискутују и договарају 

теме и саговорнике. На сличан начин, кроз игру и учење о основама новинарства, ученици 

кикиндских основних и средњих школа, у сарадњи са локалном телевизијом, продуковали су 10 ТВ 

емисија намењених младих. Паметно искористивши добру сарадњу са локалним медијима, 

Канцеларија за младе у Бачком Петровцу реализовала је неколико  пројеката који су успели да обуче 

младе и оспособе их да се активно укључе у креирање медијских програма. Инфо-пунктови за младе 

направљени су у склопу реализације два пројекта. Један пројекат био је усмерен на информисање 

младих током реализације велике летње манифестације, док је други укључио у реализацију младе 

који бораве у Суботици као међународни волонтери и уз њихову помоћ настао је инфо сајт; овде 

млади могу да добију најразличите информације везане за ову врсту волонтирања. 

 Реализацијом пројектних активности допринело се повећању информисаности младих на 

тему мобилности, а младима су предочене могућности за активно укључивање у путовања унутар и 

изван земље. 

 Мером истраживања информативних потреба младих бавио се један пројекат. Млади су 

путем реализованог истраживања добили за њих корисне информације; у пројекат су били укључени 

младих из средњих школа. Један пројекат односио се на допринос мобилности младих. И овај 

пројекат имао је информативни карактер, а о начини и могућностима за одлазак у иностранство 

млади су добили информације путем радионица реализованих у неколико места у Војводини. Мером 

правовремено и квалитетно информисање младих о локалним, регионалним и Европским 

информацијама од значаја бавио се пројекат - "Имати информацију значи имати моћ", који је 

реализовало удружење Пријатељи деце Општине Инђија из Инђије. Пројекти који доприносе 

мобилности младих као мером бавио се  пројекат - "Покрени се!", који је реализовала БалканИДЕА 

из Новог Сада. Реализацијом активности  оснивања инфо-пунктова ради информисања младих о 

постојећим омладинским иницијативама и програмима бавила су се 2 пројекта - "Forwarduj - 

Сомборско лето за младе 2011", који је реализовало УГ "Сомборски омладински бум" из Сомбора и 

"ЕУ инфо ппоинт Суботица", који је реализовао Центар локалне демократије из Суботице. Мером 

повећати учешће младих у креирању јавних програмских садржаја од значаја за Овом мером бавило 

се три пројекта - "Омладинска емисија на ВК ТВ", који је реализовало Удружење грађана 

ПостПесимисти Кикинде из Кикинде, "Мотива(к)ција", који је реализовала Општина Бачки Петровац, 
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"Укључивање младих у креирање информисања на локалном нивоу", који је реализовало удружење 

"Осмех" из Врбаса. 

 У области мобилности и информисање младих, више од 635 младих особа директно је 

учествовало у овим активностима; процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 

2.818 особа 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 У области образовања реализовано је 17 пројеката у укупном износу од 1.440.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 17 удружења и једна локална самоуправа. Такође, већина 

пројеката је била масовног карактера, где је приметан проблем изнет и у области здравља - у групи 

директних корисника појављују се деца и млади испод 15 година. 

Под пројектним задатком "Заштита природне баштине и биодиверзитета" бавило се 7 

пројеката. Пројекти усмерени ка решавању овог циља су били врло разноврсни и дотицали 

различите теме, од заштите барске корњаче, птице, хербари у улози заштите биодиверзитета, до 

подводног и еко филма. На овај начин се остваривању циља прилазило из више углова што 

доприноси богатству разноврсности решавања проблема. 

 Спровођење активности које имају конкретан дугорочан утицај на позитивну промену у 

животној средини, а притом развијају свест и понашање младих у духу одрживог развоја бавило се 6 

пројеката - "Чувајмо нашу природу", који је реализовало Удружење грађана Кормило из Зрењанина, 

"Зелени прстен града - Шодрош", који је реализовао Новосадски еколошки центар НЕЦ из Новог 

Сада, "Брини о околини", који је реализовало Удружење грађана Активна Фрушка из Старих 

Лединаца (Нови Сад), "Зеленија Сента", који је реализовала Месна заједница Tisapart - Alveg из Сенте, 

"Еколошка патрола Бајским каналом", који је реализовало Друштво подводних активности Сомбор из 

Сомбора, "Зелени поклон граду", који је реализовао Еколошки клуб града Сремска Митровица из 

Сремске Митровице. 

 Реализацијом активности младих у руралним и неразвијеним срединама усмереним ка 

заштити и унапређењу животне средине и очувању природних ресурса бавило се 7 пројеката - 

"Укључивање младих у активну заштиту и мониторинг барске корњаче на Лудашком језеру", који је 

реализовало Удружење љубитеља природе Рипариа из Суботице, "Значај и улога хербара Андреаса 

Волнија у очувању биодиверзитета Војводине", који је реализовао Покрет горана Новог Сада, 

"Подизање свести о значају заштите биодиверзитета за добробит омладине...", који је реализовао 

Пољопривредни факултет универзитета у Новом Саду, "1. новосадски фестивал подводног и еко 

филма", који је реализовао Центар за промоцију друштвених вредности Истрос из Новог Сада, 

"Весела Бегејска регата", који је реализовало Удружење Инфо центар из Житишта, "Заштита птица у 

општини", који је реализовао Еко центар Тиса из Новог Кнежевца, "Биодиверзитет - основ одрживог 

развоја", који је реализовало удружење Зелени круг из Бачког Петровца. Развојом капацитета 

омладинских организација и организација које имају програме за младе у руралним и неразвијеним 

срединама ради постизања одрживом коришћењу природних ресурса у руралним и неразвијеним 

срединама бавило се 4 пројекта - "Камповима за чистију будућност", који је реализовао Омладински 

еколошки клуб из Бачке Паланке, "Учимо од природе - Еко села и пермакултура", који је реализовало 

удружење Рефугијум из Новог Сада, "Мала школа компостирања", који је реализовао Омладински 

клуб општине Кикинда из Кикинде, "Моје здраво и младо село"; који је реализовало УГ за изградњу и 

развој еко-руралног туризма Подунав из Бачког Моноштора (Сомбор). 

 У оквиру области заштита животне средине и одрживи развој, више од 4.447 младих особа 

директно је учествовало у овим активностима; процењује се да је укупан број индиректних 

корисника више од 8.070 особа. 
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СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА 

 У области образовања реализовано је 10 пројеката у укупном износу од 1.760.700 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је осам удружења, једна установа из области културе и једна 

образовна установа.  

 Подршком различитих услуга социјалне заштите бавила су се 2 пројекта. Реализацијом овог 

циља доприноси се развоју социјалних услуга које најчешће нису довољно финансиране од стране 

локалне самоуправе. Самим тим је ово једна од ретких прилика да се ојачају капацитети и направе 

пилот пројекти као примери добре праксе где би се као резултат добила дугорочна финансијска 

подршка. 

 Дневни боравак у Апатину постоји већ неколико година, и одлично је повезан са осталим 

институцијама које су значајне за успешну реализацију оваквих програма. Пројекат реализован у 

Панчеву, иако је укључио мали број младих особа којима је потребна персонална помоћ и подршка, 

показао је путем директног увида у реализацију активности колики значај има за одабрану циљну 

групу. Реализацијом два пројекта омогућено је покретање нових сервиса, један који се тиче помоћи 

младима са потешкоћама у развоју, и други који путем чета, потпуно анонимно пружа емоционалну 

подршку младима у суицидалном ризику. Реализацијом активности које подстичу иновативне 

програме са младима бавило се пет пројеката; реализован је рад са младима у Дечијој болници, рад 

са младима са потешкоћама у развоју, терапијско јахање, музикотерапија, где су млади на један нов 

и креативан начин могли да уживају бенефите програма прилогађених њиховим потребама и 

узрасту. Такође један пројекат  подржано  је предбрачно саветовалиште у Новом Бечеју. 

 Добра страна реализације ових пројеката је што су подржани у потпуности и то се видно 

позитивно очитава у квалитету самих активности. 

 Мером развијања социјалне услуге у локалној заједници као подршку младима бавила су се 

два пројекта - "Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама", који је реализовало 

Удружење грађана Бреза из Апатина и ""Хајде и ти са нама", који је рализовало Удружење На пола 

пута из Панчева. Мером подржати постојеће и оснивање нових сервиса бавила су се два пројекта - 

"Сервиси подршке - корак ка самосталном животу", који је реализовао Омладински клуб Бачка 

Паланка из Бачке Паланке и "Пружање емотивне подршке и превенција самоубистава путем чета као 

вид побољшања менталног здравља", који је реализовао Центар Срце из Новог Сада - реализацијом 

активности 2.4.  Подржати иновативне програме у раду са младима који имају инклузиван карактер 

овом мером бавило се пет пројеката  "Стварна игра: Забава + књига", који је реализовала Градска 

библиотека у Новом Саду, "Можеш и ти", који је реализовао Креативни М кутак из Новог Сада, "Од 

руке до лутке", који је реализовала Фондација Деци на дар из Новог Сада, "Терапијско јахање за децу 

са посебним потребама кроз кољичку секцију", који је реализовала Пољопривредна школа са домом 

ученика из Футога (Нови Сад), "Откриваоница - терапија музиком и плесом", који је реализовало 

Музичко друштво Музика Вива из Светозара Милетића (Сомбор). Један пројекат бавио се 

пребрачним саветовалиштем за брак и породицу "Предбрачно саветовалиште", који је реализовао 

Хуманитарни центар Сунцокрет из Новог Бечеја. 

У овиру области социјална политика према младима више од 450 младих особа директно је 

учествовало у овим активностима; процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 

8.265 особа 

 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

 У области образовања реализовано је 15 пројеката у укупном износу 1.426.000динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 14 удружења и једна образовна установа.  

 Шест пројеката бавило се промовисањем културе ненасиља и унапређењем безбедности у 

школама. Пројектне активности су одговарале циљу и у потпуности су биле окренуте младим 

особама као крајњим корисницама. Кроз један пројекат су купљене и преко потребне безбедносне 

камере у средњој школи.  

 Путем реализације активности за креирање безбедног окружења на интернету и превенције 

електронског насиља, свих пет пројекта су успешно одговорила и испунила постављене циљеве. 

Млади су били задовољни постигнутим резултатима. Мером развијања безбедносне културе код 

младих и спроводити садржаје и програме безбедносне културе у оквиру наставног програма бавило 
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се 6 пројеката - "Ја хоћу бољу будућност", који је рализовао Лотос Театар млади за младе из 

Алибунара, "Превенција насиља у вршњачким везама", који је реализовала Новосадска асоцијација 

за развој и унапређење друштва из Новог Сада, "Дух толеранције", који је реализовало Удружење за 

инклузију особа са инвалидитетом Темерин из Темерина, "Комадић који недостаје", који је 

реализовао Центар за омладински рад из Новог Сада, "Знам како да кажем шта желим", који је 

рализовао Центар за самоактуализацију из Новог Сада, "Безбедност ученика у пољопривредној 

школи са домом ученика у Футогу", који је реализовала Пољопривредна школа из Футога (Нови Сад). 

Мером пројекти који имају за циљ ангажовање и учешће младих у конкретним акцијама на локалном 

нивоу, усмерене ка унапређивању безбедности младих"  бавила су се 4 пројекта - "Будимо 

безбедни", који је реализовало Удружење Трачак из Новог Сада, "Насиље за почетнике", који је 

рализовала Кративна радионица Бункер из Новог Сада, "Лавиринт"; који је рализовао COOLIST FOND 

из Новог Сада, "Нећу да будем опасан-а, хоћу да будем безбедан-а", који је рализовала Кикиндаска 

иницијатива младих КИМ из Кикинде 

 Пројекти који имају за циљ креирање безбедног окружења на интернету и превенција 

електронског насиља ( syber насиље)Овим циљем бавило се 5 пројеката - "Сурфуј сигурно", који је 

рализовао СОС женски центар из Новог Сада, "Превенција насиља и злостављања на интернету", који 

је реализовао Центар за превенцију девијанстног понашања код младих Таргет из Новог Сада, 

"Сурфуј безбедно", који је реализовала Омладинска организација ИФИКС из Аде, "Доста е-насиља", 

који је реализовала Независна омладинска организације Руме из Руме, "Удружени против 

Електронског Насиља", који је реализовала БалканИдеа из Новог Сада. 

У оквиру области безбедност младих више од 2.177 младих особа директно је учествовало у овим 

активностима; процењује се да је укупан број индиректних корисника више од 5.730 особа 

2012. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИМА  

  

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

 У области образовања 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. 
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Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.110 док је број 

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

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

 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 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.   

 

 ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 

 У области здравља реализовано је 18 пројеката, које је реализовало тринаест удружења, три 

образовне установе, 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 
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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,. Процењени број индиректних 

корисника био је 26.370, док је 200 младих било ангажовано на реализацији активности.  

 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.    

 

КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

 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, процењени број индиректних 

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

 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. 

 

 АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 

ВОЛОНТЕРИЗАМ 

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

фондација, једна општина и три Канцеларије за младе.  
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 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. 

 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. 

  

МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

 У оквиру ове области реализовано је 11 пројеката. Пројекте је реализовало осам 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 који 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. 
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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. 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 процењени индиректни број корисника био је 

5.900, а на пројектима је ангажовано 356 младих. 

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.  

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 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. 

 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.  Процењени број индиректни 

корисника је 15.025, а на пројектима је било ангажовано 417 младих. 

 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 
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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.  

 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА 

 У области социјалне политике према младима реализовано је 7 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 процењени број индиректних 

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

 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, 

акценат је стављен на категорију особа са инвалидитетом, а преовлађујуће теме едукација су биле 

теме родне равноправности и репродуктивног здравља. 

 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

 У области безбедности реализовано је 13 пројеката, које је реализовало 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 број индиректних корисника је 

8.910, а 254 младих било је ангажовано на реализацији пројеката. 
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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. 

2013 ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИМА 

 

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

 У области Образовање младих реализовано је 6 пројеката у укупном износу од 1.225.000 

динара. Носиоци пројеката била су три удружења грађана, једна Канцеларија за младе и две 

установе.  

 Пет реализованих пројеката за циљ је имало подршку програмима неформалног образовања, 

са посебним освртом на програме који се реализују у руралним срединама. Кроз реализацију ових 

пројеката реализоване су следеће активности: едукација за младе на тему конструктивног решавања 

конфликата, едукација на тему јачања капацитета младих лидера из руралних средина, и едукација 

из области личног и професионалног развоја и писања предлога пројеката. За младе и децу која су 

смештени на болничком лечењу на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 

организоване су радионице у циљу популаризације читања и унапређења читалашке културе код 

младих. Остале активности које су реализоване су оснаживање ученичких парламената и 

унапређење степена информисаности ученика о начинима рада ученичких парламената и 

организовање едукација у циљу приближавања природних наука младима. Од реализованих 

пројеката, један је за циљ имао подршку у употреби онлајн учења код младих, у оквиру кога је 

припремљена онлајн учионица и мултимедијална платфрома. Кроз успостављање овакве платформе 

и сарадње између младих истраживача и новинара, израђено је више од 50 мултимедијалних, 

истраживачких садржаја.  

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима је 508, просечне 

старости 20,8 година, од тога 248 младића (48.8%) и 260 девојака (51,2%) уз напомену да је 83 младих 

који су учествовали у активностима било узраста од 14 година. Процењени број индиректних 

корисника је 3.707. На пројектима је такође било ангажовано 41 младих, од тога 19 младића и 22 

девојке. 

 С обзиром да је образовање једна од најважнијих области у процесу одрастања младих, 

веома је важно да се младима нуде различити садржаји који ће додатно утицати на повећање нивоа 

знања и вештина везаних за формално и неформално образовање. У целом процесу образовања 

важно је пратити трендове и потребе младих, пре свега за неформалним образовањем, и на тај 

начин допринети процесу образовања младих у АП Војводини.  

 

 ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

 У оквиру ове области реализовано је 6 пројеката који су подржани са укупно 1.090.000 

динара. Пројекте су реализовала четири удружења, једна канцеларија за младе и једна установа. 
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Од реализованих пројеката у овој области, три су за циљ су имала подстицање организовања стручне 

праксе ученика или студената завршних година, где су за њих организоване посете предузетницима у 

циљу упознавања са светом рада. У оквиру другог пројекта, организовано је упознавање младих 

студената завршних година Медицинског факултета са радом приватне клинике и радом удружења 

која се баве превенцијом и лечењем болести зависности. За ученике завршних разреда средњих 

школа у Кањижи, Суботици, Сенти и Новом Кнежевцу организоване су презентације о условима за 

аплицирање за стипендије код нас и у иностранству, у циљу стицања одређене врсте праксе и радног 

искуства за средњошколце.  

 Два пројекта су се бавила формирањем центара за развој каријере и подршком њиховом 

развоју. У оквиру каријерних инфоцентара организоване су различите активности за младе: сусрети и 

упознавање са светом рада (посете предузећима и организовање сусрета са успешним 

предузетницима, одржавање трибина на тему лакшег запошљавања и радионица на тему 

професионалне оријентације). У каријерним центрима за младе организовано је и каријерно 

саветовање и информисање. Један пројекат је за циљ имао подршку младим незапосленим лицима 

који спадају у групу теже запошљивих категорија. У оквиру тог пројекта, организована је обука за 

младе незапослене жене на тему „Израда бизнис плана и упознавање са светом рада“. Након обуке 

пружена им је подршка у повезивању са потенцијалним донаторима који би субвенционисали 

покретање сопственог посла. 

 Укупан број младих директних корисника у оквиру ове области је 594 просечна старост 

учесника активности је 19,7 година.  Број индиректних корисника је  1.940. 

 Реализоване активности су у великој мери допринеле испуњењу циљева дефинисаних 

Акционим планом политике за младе. Учествујући у активностима које су организоване на локалном 

нивоу, младима је пружена могућност да се боље упознају са светом рада и да се повежу са 

потенцијалним послодавцима. Реализујући пројекте који нуде могућност повезивања младих са 

потенцијалним послодавцима, управо се чини корак ка оснаживању младих у потрази за запослењем 

и стварање могућности за брже и лакше проналажење посла. Оснаживањем младих са знањима и 

вештинама потребним за тражење посла, начињен је велики корак у процесу тражења посла. 

 

ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је 5 пројеката у укупном износу од 915.000 динара. У реализацији 

пројеката учествовало је пет удружења.  

 Три пројекта су имала за циљ да промовишу и развијају здраве стилове живота, да очувају и 

унапреде здравље младих, кроз организовање посебних програма рекреативних активности и 

спортских такмичења, унутар и ван образовних установа, прилагођених младима и здравственом 

стању младих. Организована су спортско-рекреативна такмичења (турнири у фудбалу и кошарци) и 

обезбеђени услови младима за бављење спортским активностима у локалној заједници. У општини 

Кањижа је спроведено истраживање у вези спортске инфраструктуре, спортско-рекреативних навика 

и општег здравственог стања деце основношколског узраста. Одржана је манифестација „Пијаца 

спорта“. Пројекат у Зрењанину се бавио младима са сметњама у развоју који нису укључени у 

друштвене активности. Они су укључени у програм рекреативног вежбања, а на крају пројекта 

реализовано је заједничко ревијално такмичење на коме су учестововала и деца са сметњама у 

развоју из других градова Војводине. Један пројекат је био окренут очувању и унапређењу менталног 

здравља младих, кроз развој и подршку програмима волонтера у болницама. Организована је обука 

о организацији волонтерског рада, током које су дефинисана четири волонтерска програма, у 

потпуности прилагођена специфичностима, систему рада и потребама домова здравља у Новом 

Саду, Руми, Инђији и Институту за кардиоваскуларне болести Војводине. Обухват циљне групе за 

едукацију је проширен на начин да учесници- професионалци буду високо мотивисани за рад са 

волонтерима. Један пројекат имао је за циљ да унапреди систем здравствене заштите тако да 
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одговори потребама младих, кроз подршку и сензибилизацију Саветовалишта за младе при 

домовима здравља. Пројекат “Академска беба” је настао као резултат вишемесечног анкетирања 

студената Универзитета у Новом Саду, током којег је примећено да постоје разне врсте потешкоћа и 

нејасноћа када је у питању оснивање породице у току студија. Припремљен је и објављен  

приручник-информатор за будуће студенте-родитеље, као и за све оне који размишљају о 

родитељству у току студија. Информатор садржи корисне информације за младе који се спремају да 

постану родитељи током студија. 

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.620 број 

индиректних корисника био је 3.745. На пројектима је ангажовано 50 младих. Пројекти су у великој 

мери одговорили на постављене циљеве Конкурса и допринели њиховом остварењу. Нагласак је 

стављен на промоцију физичке активности и спорта, чиме се бавила већина пројеката, као и на 

унапређење система подршке за здравље младих.  Поред директног утицаја на кориснике, пројекти 

су остварили и шири ефекат, стварајући услове за одрживост постигнутих резултата и њихово даље 

унапређење.  

 

КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

 У оквиру ове области реализовано је 11 пројеката у укупном износу од 1.572.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 8 удружења, једна Kанцеларија за младе и две образовне 

установе.  

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

да развијају уметничко и аматерско стваралаштво у служби интеркултуралног дијалога у АП 

Војводини. У ту сврху, организована су два фестивала са циљем афирмације уметничког аматерског 

стваралаштва, повећања заинтересованости младих за укључивање и учествовање у културним 

дешавањима, и промовисања културе као важног елемента сваког модерног и демократског 

друштва. У оквиру фестивала у Новом Саду, организован је концерт младих неафирмисаних бендова, 

као и ликовне радионице, улични перформанси, креативне радионице и позоришне представе, а у 

Инђији је одржана изложба ликовних радова и музички концерт младих неафирмисаних уметника са 

подручја те општине. Три пројекта су кроз разне музичке, позоришне, фотографске едукације и 

радионице помогли младима да стекну нове вештине, знања, искуства за развој креативних 

уметничких идеја, подстицање емотивног изражавања као битних сегмената  аматерског културно-

уметничког стваралаштва. У Новом Саду је организована обука за самостално фотографисање и 

изложба фотографија, у Вршцу музичке радионице, а финални догађај је био концерт младих 

неафирмисаних бендова из Војводине. У Новом Саду такође је организована петодневна радионица 

ослобађања гласа и тела кроз разноврсне савремене театарске технике. Два пројекта су имала за 

циљ развој специфичних креативних и уметничких способности деце и омладине са посебним 

потребама. У ту сврху су, кроз одговарајуће радионице, млади са посебним потребама у Апатину 

правили делове зидног мурала који је постављен на зиду зграде социјалног становања, а КУД Хинга 

је раније осмишљену представу извела шест пута на мађарском и на језику глувонемих. У оквиру 

једног пројекта је младима омогућено да се креативно изразе, обогате свој стваралачки опус и 

јавности изнесу своје погледе на свет, кроз конкурс за осмишљавање визуелног идентитета школе и 

осликавање сиве бетонске ограде и фасаде школске зграде у Новом Саду. На Електротехничком 

факултету у Новом Саду је организована међународна радионица за креирање и израду 3Д 

електронске мапе Новог Сада, на којој су учествовали млади из разних земаља Европе и Србије. 

 У Новом Саду је професионално снимљено и објављено на ЦД-у 14 песама из 

представе/мјузикла „Кочоперитис извесне даме у пубертету“, која је настала 2012.године. Представа 

је добила награде на два такмичарска фестивала у Војводини. У оквиру једног пројекта, младим 

студентима Департмана ликовних уметности у Новом Саду омогућено је да се едукују у домену Ланд 

арта и да практично изведу ову уметничку форму. Кроз пројекат је тако покушано да се интегрише 
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културно-историјска баштина Војводине у савремену културу, кроз организовање перформанса на 

различитим локацијама у Војводини, снимање видео материјала и приказивање кратког филма у 

Музеју савремене уметности у Новом Саду. На овај начин се веома ефикасно, на уметнички и 

занимљив начин може промовисати културно-туристичка понуда Војводине.   

  Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 434 просечна 

старост учесника је 20 година процењени број индиректних корисника био је 8.514. На пројектима је 

такође било ангажовано 247 младих. 

 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. 

Активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, волонтеризам 

  

АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 

ВОЛОНТЕРИЗАМ 

 У овој области реализовано је 6 пројеката у укупном износу од 1.270.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовала су четири удружења и две канцеларије за младе.  

Четири пројекта су за програмски задатак имали да унапреде програме и функционалност 

капацитета омладинских клубова и канцеларија за младе. У оквиру ових пројеката, рађено је на 

промоцији волонтеризма и развоју волонтерских сервиса, уређењу простора, креирању омладинских 

и студентских мрежа. Тако је у оквиру овог програмског задатка у Панчеву формиран Волонтерски 

сервис, промовисан је волонтеризам кроз информисање младих о сервису и кроз штампани и 

електронски материјал, направљена је база волонтерских програма. У Темерину је креирана Инфо 

мрежа за младе, кроз успостављање пунктова у основним школама и омладинском клубу. На 

пунктовима су радили млади који су прошли обуке из комуникације, информисања и планирања 

активности. У Зрењанину је уређен и опремљен Зрењанински омладински клуб (део простора 

Културног центра Зрењанин, који је уступио простор). Клуб ће бити место за окупљање младих, 

реализацију пројеката и активности за младе које реализују организације које немају адекватан 

простор. У десет општина у Војводини је формирана Локална академска мрежа, односно формирана 

је база студената из тих општина који студирају у Новом Саду или неким другим местима. У оквиру 

овог пројекта студенти су мотивисани да се пријаве у базу. Академски грађани представљају значајан 

развојни ресурс сваке средине и ово је покушај да се студенти задрже у својим срединама након 

завршетка студија. Мотивациона кампања је рађена кроз информативни штампани и електронски 

материјал, кроз локалне медије и кроз организовање јавних састанака са студентима.ж  

 Два пројекта су се бавила јачањем капацитета омладинских удружења за управљање 

пројектним циклусом и управљање организацијом. У оквиру ових пројеката су организовани 

тренинзи на разне теме. У Новом Саду је, за омладинска удружења из Западнобачког округа, 

организован четверодневни тренинг из области омладинског рада, писања предлога пројекта и 

тражења средстава. У Новом Саду су организовани тренинзи за развој капацитета, компетенција и 

степена активног учешћа младих кроз едукације за писање предлога пројеката, практиковање 

грађанских вештина, остваривање права и подршку угроженим вршњачким групама. 

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.721 Просечна 

старост директних учесника пројекта је 20,2 година. Процењени број индиректних корисника био је 

17.600. На пројектима је такође било ангажовано 89 младих. 

 Као највећи успех реализованих пројеката оцењено је успостављање волонтерског сервиса у 

Панчеву, односно формирање електронске базе података волонтерских програма. Волонтерски 
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сервис је информативни центар за младе у Панчеву и као одрживи програм заслужује пажњу и 

подршку да се развија. 

 

 МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализована су 4 пројеката у укупном износу од 797.000 динара. У реализацији 

пројеката учествовала су 4 удружења.  

 Три пројекта су имала за циљ да повећају ниво информисаности младих о разним темама, 

догађањима, програмима за младе. У ту сврху је направљен и постављен информативни сајт, 

одржане едукације, радионице, радио емисије, снимљена образовно-информативна емисија.  

У Новом Саду је на Филозофском факултету одржана едукација на тему веб дизајна, а као крајњи 

продукт едукације направљен је информативни сајт Савеза студената. Учесници едукације 

свакодневно уносе нове информације на сајт и на тај начин повећавају ниво информисаности младих 

у областима студија, мобилности, програма размене студената, запослења и другим областима 

свакодневног живота (актуелна догађања и активности из спорта, културе).  У Бечеју је спроведена 

едукација групе младих за омладинске лидере и медијска едукација за креирање, реализовање и 

самостално вођење омладинских емисија на радију, омладинске странице у локалним новинама и 

уређивања простора за младе на градском интернет порталу. Посебно је значајно што су добијени 

простор у медијима млади одлично искористили и учинили да омладинска радио емисија коју су 

направили добије стални термин за емитовање, једном недељно. У Сомбору је спроведена 

двомодуларна обука за вршњачке едукаторе/ке са темама „Спречавање говора мржње на 

интернету“ и „Информисање и доступност информација младима у локалном окружењу“. Након тога, 

учесници обуке су под супервизијом одржали радионице на задате теме својим вршњацима у две 

средње школе у Сомбору и у Едукативном центру.  

У оквиру ове области снимљена је и образовно-информативна емисија за младе кроз призму 

Акционог плана за младе, са циљем повећања видљивости Акционог плана. У ту сврху су на терену 

прикупљани видео материјали реализованих пројеката организација из Новог Сада, Руме, Вршца, 

Панчева и Зрењанина.  

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 78 процењени 

број индиректних корисника био је 16.080. На пројектима је било ангажовано 12 младих. 

Иако је мали број пројеката који су реализовани у оквиру ове области, можемо рећи да су остварили 

одличне резултате што показује просечна оцена пројеката, велики број индиректних корисника и 

одрживост пројеката, односно појединих активности.  

 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 У овој области реализовано је 16 пројеката у укупном износу од 1.759.388 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 15 удружења, и једна образовна установа.  

Девет 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. 

 Организације су овом циљу допринеле, углавном, кроз организацију едукативних излета и 

кампова за младе, у оквиру којих су се спроводиле едукативне радионице на различите теме из 

области заштите животне средине, радне акције, регате, мапирање заштићених животињских врста и 

подручја, манифестације које су имале за циљ да младе едукују и скрену пажњу шире јавности на 

потребу за очувањем природних ресурса карактеристичних за одређену локалну средину. Иако су 

ови пројекти били намењени првенствено младима, у појединим пројектима су, осим младих, 

учестовале различите узрасне категорије. 

 Три пројекта су  за циљ имала уређење животне средине кроз акције чишћења. Активности су 

биле радне акције чишћења школског дворишта, обале реке, паркова, комбиновано са едукативним 

садржајима на тему заштите животне средине. Организовањем форума на локалном нивоу са 
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конкретним тематикама, бавила су се четири пројекта, пре свега кроз организацију манифестација, 

едукативне радионице и пропагандне активности. У оквиру ове теме, организован је у Новом Саду 

„АртЕко маркет“, који је у себи објединио неколико аспеката заштите животне средине -  сакупљање 

отпада за рециклажу, изложбе рециклираних предмета, креативне радионице и промоцију споја 

уметности и екологије.  

Број директно укључених младих у оквиру реализације пројеката у овој области је био 2.628 

просечна старост учесника била је 20,3 година. Према процени организација, од ових пројеката је 

индиректно имало користи преко 76.000 особа. Оволиком броју индиректних корисника доприноси 

карактер активности у овој области, јер од уређења и заштите животне средине, често има користи 

читава локална заједница.  

 

 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА 

 У области социјалне политике према младима, реализовано је 9 пројеката. Два су 

реализовале установе, док су преосталих седам реализовала удружења, а у више пројеката дошло је 

до сарадње између установе и организације. 

 Шест пројеката се бавило освешћивањем проблема дискриминације и радом на смањивању 

предрасуда према мањинским и маргинализовани групама и укључивањем младих у ове активности. 

У оквиру ове теме, реализоване су активности попут инклузивних едукативних и креативних 

радионица, кампова за децу из маргинализованих група, обука волонтера и организације 

волонтерског рада са угроженим групама, и јавних манифестација као што су представа и „жива 

библиотека“. На теми повећања свести о родној равноправности радиле су две организације, и то 

кроз едукације о родним питањима. Један пројекат је сензитивисао и едуковао групу младих који се 

школују за васпитаче за уважавање родне димензије у раду са децом, док је други пројекат радио на 

сензитизацији и едукацији младих који се школују за фотографе, с претпоставком да ће кроз своју 

професију моћи да делују на општу популацију  разбијајући уврежене родне стереотипе. 

У оквиру конкурса је подржан и један пројекат саветовалишта за брак и породицу, у оквиру центра за 

социјални рад у Опову. 

 Пројектима из области социјалне политике за младе је обухваћено 454 младих према 

процени организација, од ових пројеката је индиректно имало користи око 1.674 особа. Проценат 

обухваћених младих из угрожених категорија је 37%, што је у складу са облашћу којом су се пројекти 

бавили. 

 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је 6 пројеката у укупном износу од 1.100.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 5 удружења и једна образовна установа.  

Три пројекта су имала за циљ да повећају безбедност младих на јавним местима, кроз 

информисање о ризицима на ризичним  јавним местима и начинима избегавања ризичних локација 

које млади посећују, кроз кампање и промотивне догађаје. Два пројекта су имала за циљ да истраже 

феномен насиља међу младима и над младима, креирају базу података о постојећим 

организацијама и институцијама које се баве превенцијом насиља младих и промовишу безбедности 

младих. Два пројекта су се бавила превенцијом и сузбијањем насиља у породици, кроз обуку за 

особље установа задужених за превенцију и борбу против насиља као и за препознавање насиља  и 

помоћ жртвама насиља у породици.  Одржане су интерактивне едукативне радионице, остварена је 

сарадња и урађено мапирање безбедних и небезбедних локација у сарадњи са Полицијском 

управом и осталим актерима из локалне заједнице. Млади су информисани о ризицима на 

мапираним ризичним местима и начинима избегавања ризичних локација.  

 Електронским насиљем као специфичним и широко присутним обликом насиља бавио се 

пројекат у оквиру којег су одржане информативне радионице за децу нижих разреда основних 
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школа. Деца су информисана о томе како да препознају сајбер-насиље и како да се заштите на 

адекватан начин. Спроведено је истраживање на територији седам округа АП Војводине, које је 

обухватило 1.780 младих узраста од 15 до 30 година. Прикупљени су подаци о насиљу међу 

средњошколцима, електронском насиљу, младима који трпе насиље у породици, и другом. Одржане 

су радионице и вршњачке едукације о аспектима породичног и насиља на спортским теренима, кроз 

извођење радионица за ученике првих разреда средње школе. Реализоване су трибине за младе на 

тему безбедности у саобраћају, и истраживање о понашању младих у саобраћају, као и јавне акције у 

којима су млади у својој општини промовисали безбедност у саобраћају. 

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 4.833 

процењени број индиректних корисника био је 5.260. На пројектима је ангажовано 49 младих. 

 Реализовани пројекти су допринели остварењу циљева из Акционог плана, а безбедност 

младих остаје веома важна и актуелна тема којој би требало убудуће поклонити и више пажње. И 

даље је потребно подржавати пројекте који промовишу безбедност младих, а нарочито оне који на 

одржив начин доприносе успостављању безбеднијих школа и јавних места, и помажу младима да 

стекну вештине препознавања и избегавања безбедоносних ризика. 

2014 ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИМА 

 

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је девет пројеката у укупном износу од 1.681.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је шест удружења, две Канцеларије за младе и једна образовна 

установа.   

 Tри пројекта су имала за циљ унапређење квалитета и броја школских секција, као и 

приближавање наставних садржаја ученицима средњих школа на атрактиван и модеран начин, као и 

повећање обухвата младих овим програмима. Промоцијом школских секција младима је дата шанса 

да се на занимљив начин баве науком. Одржана је и обука за наставнике у циљу покретања секција у 

неколико школа у Војводини. Школске секције представљају веома добар начин ангажовања младих 

и пружају могућности за стицање додатних знања и вештина, па би требало и убудуће промовисати 

њихов рад. Четири пројекта су имала за циљ подршку програмима неформалног образовања у 

руралним срединама. Активности су биле разноврсне: обуке за младе из писања предлога пројеката, 

подстицање активизма младих, тимски рад, израда омладинских политика и др. Два пројекта су за 

циљ имала промоцију волонтерског рада и стручне праксе као начина стицања практичних знања и 

вештина, у оквиру којих су организоване обуке из волонтерског менаџмента и ангажовани волонтери 

на помоћи особама са аутизмом.   

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 565, просечне 

старости 20,8 година индиректних корисника био је 3.550. На пројектима је било ангажовано 53 

младих. 

 

 ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је пет пројеката у укупном износу од 920.000 динара. Носиоци 

свих пројеката била су удружења.  

 Циљеви у овој области били су упознавање младих са светом рада током школовања и 

непосредно по завршетку, као и едукација младих за стицање додатних знања и вештина. Два 

пројекта су организовала информатичке курсеве за младе, укључујући и младе из сеоских средина. 

Одржана је обука за израду интернет сајта, као и информатичка обука за младе који завршавају 

средњу школу или су студенти. Три пројекта су организовала тренинге за младе, чији је циљ био 

савладавање вештина преговарања, презентације и пословне кореспонденције. Један пројекат се 
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бавио израдом веб платформе са садржајима који су прилагођени младима, како би савладали 

вештине преговарања и презентације. Други пројекат је организовао обуку за младе, док је трећи 

омогућио стицање знања и вештина, усвајање ставова и вредности неопходних за успешно 

запошљавање и самозапошљавање, те подстицање предузетничког духа и мотивације. Млади су 

имали прилику да у оквиру пројекта слушају предузетнике и сазнају о њиховим искуствима у процесу 

развоја њихових каријера. 

Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 4.243 

процењени број индиректних корисника био је 6.220. На пројектима је такође било ангажовано 35 

младих просечне старости 26 година. 

 Пројекти који се реализују у оквиру подршке запошљавању младих, пре свега имају за циљ 

повећање знања и вештина младих које су потребне приликом запошљавања. Млади на тај начин на 

тржишту рада постају конкурентни и имају предност.  

 

 ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ 
 У овој области реализовано је девет пројеката у укупном износу од 1.353.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је седам удружења, једна канцеларија за младе и једна 

здравствена установа.  

 Три пројекта су имала за циљ промоцију и развој здравих стилова живота, очување и 

унапређење здравља младих: спроведене активности су укључиле организовање едукативних 

бициклистичких и пешачких тура по граду и шире, уз упознавање са културном баштином града; 

едукативне радионице на тему здравља младих и његовог одржавања и унапређења; 

популаризацију пењања по дрвећу као рекреативног бављења спортском активности и обучавање 

корисника за самостално пењање по дрвећу. Одржана је едукација младих основношколског и 

средњошколског узраста у Апатину о томе како да сачувају здравље и развију здраве стилове живота.   

Пет пројеката је било усмерено на чување и унапређење менталног здравља младих. У том циљу 

радило се на информисању о менталном здрављу, организацији тренинга о неуролингвистичком 

програмирању и социјалним вештинама, омогућавању разговора младих са стручним лицима. У 

четири средње школе су одржане трибине под називом „Буди мој друг“, како би се представио начин 

живота уз персоналну асистенцију и ђацима приближила свакодневница особа са инвалидитетом. 

Организовани су часови пливања за младе са инвалидитетом: поред рекреације, била је то и 

едукација из основних животних вештина - пресвлачења у свлачионици, туширања, облачења, 

сушења косе. За особе које су већ савладале технику пливања, организовани су тренинзи у складу са 

њиховим могућностима. Млади са аутизмом су имали пирлику да иду на једнодневно планинарење 

по Фрушкој Гори,  да посете Астрономску опсерваторију и планетаријум на Петроварадинској 

тврђави, да се друже и забаве у посети капуера клубу, да посете биоскоп... Одржан је низ радионица 

промоције менталног здравља међу ученицима у војвођанским школама. Радионице су настојале да 

побуде интересовање за вештине очувања менталног здравља и препознавање ризичних фактора. 

Одржан је једнодневни тренинг за 10 едукатора којима је пренето знање о менталном здрављу и 

начину рада са младима. Један пројекат је био посвећен унапређењу система здравствене заштите 

тако да одговори потребама младих: у новосадском Заводу за здравствену заштиту студената 

организован је тренинг за младе о вршњачкој едукацији и менаџменту рада волонтера. Одржан је и 

округли сто у циљу поделе искуства и размене мишљења о значају волонтирања на унапређење 

менталног здравља младих.   

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 1.092 

процењени број индиректних корисника био је 2.602. На пројектима је такође било ангажовано 46 

младих. 

 Промоција здравља је важна област Акционог плана, чијим су циљевима наведени пројекти у 

великој мери допринели. Ове године је нарочито истакнута била заштита менталног здравља, што је 
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од велике важности за популацију младих, и промовисане активности које чувају и унапређују 

физичко и ментално здравље. 

 

КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је 12 пројеката у укупном износу од 2.651.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 11 удружења и 1 установа културе.  

Сви пројекти су имали за циљ да пруже подршку младима у областима савременог 

уметничког и аматерског стваралаштва, изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног 

културног наслеђа, у служби мултикултуралног и интеркултуралног дијалога младих у АП Војводини.  

 Организована су три фестивала. У оквиру фестивала у Новом Саду, организоване су креативне 

и плесне радионице и изведене две представе. Бункер фест је организован у Бечеју, Новом Бечеју, 

Новом Саду и Милошеву, а у оквиру феста је приређена изложба радова у форми стрипа, ликовних и 

литерарних форми. У Бечеју је организован традиционални фестивал „Мајске игре“, у оквиру којег су 

организоване трибине и изложбе. Такође су изведене и представе за младе и децу. Десет пројеката 

су кроз разне музичке, ликовне, позоришне и фотографске радионице имали за циљ да помогну 

младима да стекну нове вештине, знања, искуства за развој креативних уметничких идеја као битних 

сегмената аматерског културно-уметничког стваралаштва. У Новом Саду су реализоване радионице 

за сликање мурала, плесне, музичке и позоришне радионице, радионице акробатике и жонглирања, 

изложбе, концерти, представе и др. У оквиру једног пројекта, у Бачкој Паланци је организован 

спортски дан свих удружења Словенаца из Војводине, са дружењем и спортским такмичењима. Са 

циљем да се подстакне и учини видљивијим књижевно стваралаштво младих, у оквиру пројекта у 

Новом Саду је расписан конкурс за радове средњошколаца из целе Војводине у форми поезије, 

кратке приче и драме. Најбољи радови су публиковани у Зборнику одабраних радова. 

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 802 процењени 

број индиректних корисника био је 6.820. На пројектима је такође било ангажовано 220 младих. 

Култура и уметност не познају границе, нити постоје препреке и дистанце које се не могу културом и 

уметношћу превазићи. Када се култура и уметност удруже са младошћу, онда можемо бити сигурни 

да ће будућност Војводине бити изграђена на правим вредностима, хуманим и демократским 

принципима који важе за све грађане.  

 

АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ИЗГРАДЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, 

ВОЛОНТЕРИЗАМ 

 У овој области реализовано је 5 пројеката у укупном износу од 956.000 динара. У реализацији 

пројеката учествовала су 4 удружења и  једна локална самоуправа.  

Два пројекта су имала за циљ размену примера добре праксе свих актера укључених у 

имплементацију Акционог плана, кроз организовање конференција, трибина, панел дискусија за 

размену искустава и примера добре праксе. Организације су овом циљу допринеле кроз 

комбинацију истраживачких, едукативних, промотивних и практичних активности, које су активизам 

младих повезале са развојем локалног туризма, екологијом и унапређењем потенцијала младих. 

 Побољшањем функционалних капацитета омладинских организација и организација које се 

баве младима, бавила су се два пројекта. Активности кроз које је реализован овај циљ биле су 

едукативног типа, на теме омладинског рада, писања пројеката, тражења фондова, изградње тима и 

управљања конфликтима. Један пројекат се, у оквиру циља подршке локалним самоуправама, бавио 

унапређењем просторно-функционалних капацитета канцеларија за младе. Локална заједница, која 

је била носилац овог пројекта, основала је омладински клуб као место где ће се окупљати волонтери 

и одакле ће се реализовати пројекти за добробит локалне заједнице. У оквиру пројекта је опремљен 

Клуб, организовано је неколико волонтерских акција, одржан семинар за волонтере и започет 

процес регистрације удружења волонтера. 
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 Број директно укључених младих у пројекте у овој области био је 812 просечан узраст 

учесника је био 24,6 година. Према процени организација, од ових пројеката је индиректно имало 

користи око 2.300 особа.  

 Пројекти су се ове године претежно бавили едукацијом младих у области волонтерског 

менаџмента, с изузетком једног пројекта који је припремио основу за формирање волонтерског 

удружења, и једног који је тему волонтеризма повезао са развојем локалног туризма. Сви пројекти су 

коректно реализовани, а едукативне активности су биле базиране на испитивању потреба младих.  

 

 МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је 9 пројеката у укупном износу од 1.640.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је 8 удружења и једна Канцеларија за младе.  

Шест пројеката је имало за циљ да допринесу већој мобилности младих, па су организована два 

едукативна кампа за младе у Бачком Моноштoру и Бачкој Паланци. У оквиру кампова спроведено је 

низ активности и едукација из области омладинског рада, волонтеризма, оснивања удружења, 

писања предлога пројеката и др. Остали пројекти су у Новом Саду спровели низ радионица на тему 

омладинског активизма, комуникације, преговарања и лобирања. Реализована је и промоција 

Еразмус+ програма за младе и постављен је један веб портал студената из Вршца. Такође у Сремској 

Митровици, Руми, Бачком Петровцу, Бачкој Паланци, Зрењанину, Темерину, Ади, Сенти, Новом Саду 

и Бачком Јарку су спроведене информативне кампање младих о могућностима за даље школовање. 

Подељено је 13.000 брошура са информацијама о школама, факултетима и другим важним 

информацијама. 

 Један пројекат из ове области је имао за циљ да повећа ниво информисаности младих о 

локалним, регионалним и европским информацијама од значаја за младе кроз едукацију младих, 

локалних власти и грађана. У ту сврху су у Кањижи, Суботици и Бачкој Тополи организоване трибине, 

а на трговима информативне кампање о интеграцији Србије у Европску унију. Два пројекта су имала 

за циљ да повећају учешће младих у креирању јавних програмских сарджаја од значаја за младе. У 

Кикинди је сачињена омладинска емисија која се емитује једном недељно на локалној телевизији, а 

реализују је млади уз супервизију стручњака. Емисија је информативно–забавног карактера и бави се 

актуелним темама и догађајима значајним за младе. У Темерину је успостављена омладинска инфо 

мрежа, кроз локалне редакције у основним школама и омладинском клубу. У оквиру пројекта за 

младе су организоване едукације о информисању младих. Крајњи резултат је уређивање и издавање 

омладинског часописа. 

Број директних корисника је 14.294 просечне старости 20,1 године, процењени број 

индиректних корисника био је 19.055. Укупан број младих који су учествовали у пројектима у оквиру 

ове области је 73. 

 У овој области је премашен број очекиваних директних корисника (планирано је 13.760, а 

остварено 14.294). Остварени су добри резултати и можемо рећи да су у потпуности достигнути 

постављени циљеви Акционог плана политике за младе АП Војводине. У прилог томе иде и 

информација о великом броју индиректних корисника пројеката. Информација је у савременом 

друштву највреднија роба. Доступност адекватних и значајних информација за младе је један од 

кључних фактора развоја младих и друштва у целини.  

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 У овој области реализовано је седам пројеката у укупном износу од 1.100.000 динара. У 

реализацији пројеката учествовало је шест удружења и  једна локална самоуправа.  

Пет пројеката је имало за циљ позитивну промену у животној средини и развијање свести и 

понашања младих у духу одрживог развоја. Организације су овом циљу допринеле кроз 

организацију чишћења и уређења животне средине, али и кроз различите едукативне радионице на 
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тему значаја очувања животне средине и подизања еколошке свести младих, едукативне излете и 

кампове за младе, изложбе фотографија, трибине, конференције и слично. Чистиле су се и уређивале 

обале река, школска дворишта и резервати природе. 

 Организовањем форума на локалном нивоу бавила су се два пројекта, у оквиру циља - 

умрежавање и спровођење заједничких активности организација које имају програме за младе у 

области заштите животне средине и одрживог развоја. Ова удружења су реализовала  

манифестације, едукативне и промотивне активности, праћене едукативним излетима, анкетирањем 

и прикупљањем архивске грађе. Промовисан је значај заштите животне средине, органска 

производња, рециклажа и употреба еколошких материјала. Покрет горана Војводине из Сремских 

Карловаца је реализацијом пројекта „Млади за рит“ пример добро испланираног и професионално 

реализованог пројекта, који  је и медијски био добро пропраћен. У оквиру пројекта, организован је 

камп за младе, где су половину учесника чинили млади из поплављених подручја, а половину млади 

који су се са територије Војводине пријавили за учешће. Део кампа се састојао од радионица у 

едуативном центру Покрета горана, док се други део састојао од боравка учесника  у природном 

резервату, његовог уређења и опремања. На овај начин, остварени су одрживи резултати у смислу 

уређеног дела природног резервата, а млади су стекли корисна знања и вредна искуства у области 

заштите животне средине и одрживог развоја, волонтеризма, тимског рада и комуникације. Пројекат 

је био суфинансиран и из других извора. Удружења грађана „Хоризонт Б“ из Бечеја, пројектом „Бечеј, 

млади и биолошка разновсност“, и Омладинска организација Глогоњ, пројектом„Сиђимо на реку“, 

истакли су се по обиму и разноврсности реализованих активности – од едукативних радионица и 

трибина, преко обилазака резервата природе, анкетирања, прикупљања архивске грађе,  акција 

уређења животне средине, до промотивних активности у виду конференције за штампу, изложбе 

фотографија и спортске манифестације. 

 Број директно укључених младих у оквиру реализације пројеката у овој области је био 3.855, 

просечан узраст учесника је био 19,7 година. Према процени организација, од ових пројеката је 

индиректно имало користи више од 19.300 особа.  

 У оквиру пројеката евидентна је била добра сарадња носилаца пројеката са другим 

институцијама и организацијама – у оквиру 7 пројеката, остварена је сарадња са 31 организацијом и 

институцијом.  

 Може се закључити да у је овој области обухваћен велики број директних и индиректних 

корисника. Томе највише доприноси чињеница да од уређења животне средине корист имају не 

само они који учествују у уређењу, већ и цела локална заједница. Активности су биле разнолике и у 

складу са пројектним циљевима – од директних активности на уређењу и очувању животне средине, 

до великих јавних манифестација које су укључиле велики број корисника различитих узраста.  

 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА 

 У области социјалне политике према младима реализована су 2 пројекта у укупном износу од 

330.000 динара. Један пројекат је реализовала установа за смештај ученика, а други удружење.  

 Оба пројекта су се бавила истим циљем – развојем социјалних услуга у локалној заједници, 

односно подршком ангажовању младих кроз волонтерску помоћ старима. Носиоци оба пројекта су 

успоставили сарадњу са домовима за старе. Пројектима је реализован изузетно широк спектар 

активности – едукација младих за рад са старијима, едукативне радионице на различите теме, 

излети, јавни перформанс, радионица са спортским креативним и забавним садржајима, помоћ у 

кући, персонална асистенција, социјално инклузивне и промотивне активности.  

 Као пример успешно реализованог пројекта истичемо пројекат Омладинског клуба Бачка 

Паланка, под називом „Сервиси подршке – корак ка самосталном животу“. Ово је пример пројекта у 

коме су подржане различите циљне групе – млади, стари и особе са сметњама у развоју. У оквиру 

пројекта је подстакнута међугенерацијска солидарност и социјална инклузија. Пројекат је објединио 
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велик број разноликих садржаја, као што су обуке  волонтера за рад са старијима, спортске 

инклузивне радионице (куглање, стони фубал, пикадо, атлетика, хипотерапија, одлазак на 

Фрушкогорски маратон); старији су обучавали младе (вајарство, ткање, декупаж, штрикање, вез), 

млади су обучавали и помагали старијима (информатика, помоћ у кући, прекуцавање песма 

старијих), одржаване су инклузивне радионице (астрономска радионица, караоке, прело, ликовна 

радионица),  јавни плесни  перформанс у центру града („флеш моб“ на основу кога је припремљен ТВ 

спот „Заплеши и ти против предрасуда“), и објављиван је вишенедељни  фељтон у локалним 

новинама (серијал текстова о пројекту и  приче и песме старијих). У оквиру само овог једног пројекта, 

носилац пројекта је сарађивао са чак 27 установа и организација, као и са неким приватним 

предузетницима. Захваљујући овако богатим активностима, укључен је веома велики број особа који 

су својим учешћем допринели друштвеној инклузији крајњих корисника пројекта.  

 На тему подршке предбрачним саветовалиштима за младе или саветовалиштима за брак и 

породицу, у оквиру овог конкурса није подржан ни један пројекат.  

 Пројектима из области социјалне политике за младе је обухваћено 124 младих према 

процени носилаца пројеката, од ових пројеката је индиректно имало користи око 1.560 особа – 

корисника из старије популације, чланова породица и других чланова локалне заједнице, који су 

били укључени у широк спектар активности интегративног карактера. Проценат обухваћених 

корисника из угрожених категорија је 37,9% (претежно из категорије ментално недовољно 

развијених особа), што је у складу са облашћу којом су се пројекти бавили (социјална политика). 

 С обзиром на чињеницу да су се подржани пројекти бавили темом помоћи младих старијима, 

те да их је било само два, није могло бити велике разноликости у циљним групама – подржане су 

особе са сметњама у развоју и  старија популација.  

 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

 У овој области реализовано је 5 пројеката у укупном износу од 809.000 динара. У реализацији 

пројеката учествовала су 4 удружења, једна образовна установа. 

  Сви пројекти имали су за циљ да развијају безбедносну културу код младих. У основној школи 

је, уз учешће ученика/ца, направљена анализа безбедности саобраћаја око школе, те повећан број 

ђака у саобраћајној, драмској и фото-секцији. Млади су подстакнути да се баве фотографисањем и 

снимањем филма, а уприличена је и изложба ђачких фотографија. 

 Одржана је промоција, кампања и едукативне трибине о Закону о саобраћају и понашању 

бициклиста. Учесницима су подељене светлеће “жабице” за сигнализацију на бициклима у 

саобраћају. Одржана су предавања и практичан приказ какав утицај има алкохол на учеснике у 

саобраћају, у осам средњих школа у Зрењанину и Руми. Реализоване су показне вежбе у оквиру којих 

су ученици користећи тзв. „пијане наочаре“ (које симулирају поглед особе у три различита нивоа 

пијанства) прошли кроз неколико симулираних ситуација у саобраћају. Одржане су едукације на 

теме: “Асертивна комуникација”, “Конструктивно решавање конфликата” и “Сигурна школа” за 

ученике од првог до четвртог разреда средње школе, као и турнир у малом фудбалу под називом 

„Куп толеранције“. У раду са ученицима основних и средњих школа, повећан је ниво знања о 

безбедности у саобраћају и основама прве помоћи.  

 Укупан број младих који су директно учествовали у овим активностима био је 2.882 број 

индиректних корисника био је 4.450. На пројектима је ангажовано 277 младих. 

 Безбедност младих је веома важна и актуелна тема, о којој млади често не размишљају и 

којој би требало и у наредном периоду дати приоритет. Реализовани пројекти у овој години су 

нарочито утицали на информисаност младих о безбедоносним ризицима, и развијали свест о 

одговорном понашању према себи и другима.  
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СУМИРАНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕВАЛУАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АПВ ЗА ПЕРИОД 

2011-2014 

РЕЗУЛТАТИ 2011 

 На Конкурс за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини пристигло је 

309 пројекта, подржано 137 из свих девет области Акционог плана. Укупан износ средстава издвојен 

за ове намене износио је 13.685.000,00 динара. Овога пута највише пројеката је аплицирало у 

областима Образовање младих, Култура и слободно време и Активно укључивање младих у друштво, 

а знатно мање у односу на претходне године, аполицирало се у областима Заштита животне средине 

и одрживи развој и Мобилност и информисање. Као и ранијих година, тежња је била да по свим 

областима износ средстава буде равномерно подељен. Међутим, приоритет је био квалитет и број 

понуђених пројеката по областима, тако да је у складу са тим прилагођен и износ средстава за сваку 

област. 

 Носиоци пројеката у највећем броју су удружења грађана  (101), затим (21) образовна 

установа, (2) културне и (1) здравствена установа, (9) канцеларија за младе и (3) локалне самоуправе. 

Бар по један пројекат реализован је у 30 од укупно 45 градова и општина у АП Војводини, односно у 

66,66 % градова и општина. 

 Од укупно 137 пројеката, њих 16 реализовали су носиоци активности који имају седиште у 

сеоским срединама, и то у: Мокрину (Кикинда), Чуругу (Жабаљ) - 2 пројекта, Бачком Градишту (Бечеј), 

Остојићеву (Чока), Старој Моравици (Бачка Топола), Рабе  и Српском Крстуру (Нови Кнежевац), 

Кумане (Нови Бечеј), Светозар Милетић - 2 пројекта и Бачки Моноштор (Сомбор), Утринама (Ада), 

Футогу - 2 пројекта и Старим Лединцима (Нови Сад). 

 Највише пројеката реализовали су носиоци активности са територије града Новог Сада - 55 

пројеката, затим града Сомбора - 12 пројеката, града Кикинде - 8 пројеката 

 Активности су биле следеће: радионице (53), вршњачке едукације (30), дебате-трибине (22), 

предавања (29), обуке (29), концерти-јавне акције- представе (48), спортске манифестације (9), 

културно-забавне манифестације (2), кампови (11), опремање омладинских клубова (8), креирање 

радио-емисије (20), тв емисије (11) базе података (5), анкетирање (4), циклуси спортско-забавних 

радионица (3),  акције чишћења (8), озелењавање (3), штампани и видео рекламни материјали (12), 

школске секције (7), израда приручника (4)... Наравно, све ове активности реализовали су млади и за 

младе и све су биле едукативног карактера на различите теме – здравље, екологија, волонтеризам, 

мобилност, запошљавање и др. које подразумева Акциони план за младе. 

Укупан број младих који су учестовали у свим пројектима је око 100.000 Од тога, број директних 

корисника/ца програма и активности је око 20.000 младих, док се број индиректних корисника/ца 

процењује око 80.000 особа 

 Сматрамо да су циљеви реализованих пројеката у оквиру Акционог плана политике за младе 

у АП Војводини у великој мери остварени зато што су обухватили велики број младих, едуковали их о 

значајним и примарним темама за њихово целоживотно образовање и уједно скренули пажњу 

коресподентним институцијама и јавности на њихове потребе и проблеме. Такође, подигнут је 

капацитет организација које се баве младима и Канцеларија за младе. Осим тога, млади су остварили 

могућност отварања дијалога омладине, омладинских организација и невладиног сектора са 

владајућим структурама, институцијама за младе и са медијима. 

РЕЗУЛТАТИ 2012 

 Са циљем реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, у току 2012. 

године подржана су 123 пројекта, са укупним износом од 13.700.000 динара. У односу на претходну 

годину, стигао је значајно већи број пријава на Конкурс (449 у 2012 у односу на 309 у 2011); највише 

подржаних пројеката било је у области Образовање младих, Заштита животне средине и одрживи 

развој и Здравље младих. 
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 Као и претходне године, носиоци пројеката била су у највећем броју удружења (83), 

образовне установе(19), канцеларије за младе (14), а затим фондације (2), установе културе (2), једна 

општина и једна канцеларија Црвеног крста. Остварено је 280 партнерстава, од чега трећину чине она 

између удружења и различитих установа.  

 Пројекти су реализовани у 87% општина АП Војводине (39), што је за девет општина више у 

односу на прошлу годину. Поред градских средина, пројекти реализовани и у 63 села и мања места 

Војводине. Иако је највише пројеката одобрено носиоцима у Новом Саду, само је 16% реализовано 

искључиво у Новом Саду, док су остали обухватили и друге општине.   

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

на претходну годину. Процењено је да је индиректних корисника пројеката било око 102.000. На 

пројектима је било ангажовано 2.083 младих, а просечна старост корисника и ангажованих младих 

била је 20 година. 

 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. Од посебног је значаја реализација пројектних активности у 

руралним срединама, и обухват младих који тамо живе. На пројектима је радно ангажован велики 

број младих, што је директно допринело квалитету пројеката и ефектима реализације Акционог 

плана. 

 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.  

РЕЗУЛТАТИ 2013 

 Са циљем реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, у току 2013. 

године подржано је 69 пројекта, укупним износом од 11.599.000 динара. У односу на претходну 

годину, стигао је значајно мањи број пријава на Конкурс (254 у 2013.г.; 449 у 2012.г.; 309 у 

2011.години). Одобрен је мањи број пројеката (69 у 2013.г.; 123 у 2012. години), што је у складу са 

препорукама из Извештаја претходне године, да се са већим износима буџета подржи мањи број 

квалитетних предлога пројеката. С тим у складу, пооштрени су и услови конкурса, односно одобрени 

су пројекти који су покрили што већу територију Војводине и успоставили су партнерску сарадњу са 

другим удруженима и установама. Буџети појединачних пројеката у 2013. години повећани су у 

просеку за око 50% у односу претходну годину (просек: 111.382 дин. у 2012.г.; 168.101 дин. у 2013.г.). 

Највише подржаних пројеката било је у области Заштита животне средине и одрживи развој и 

Култура и слободно време младих. 

 Као и претходне године, носиоци пројеката била су у највећем броју удружења (54), а поред 

њих пројекте су реализовале и установе (10) и канцеларије за младе (5). Остварено је 230 

партнерстава, од чега већину чине она између удружења и установа.  

 Пројекти су реализовани у 80% општина АП Војводине (36), што је за три општине мање у 

односу на прошлу годину. Поред градских средина, пројекти реализовани и у 49 села и мањих места 

Војводине. Слично као и претходне године, пројектним активностима су најмање покривени источни 

и југоисточни делови Војводине. Највише пројектних активности је реализовано у Новом Саду (28), 

Сомбору (9) и Зрењанину (9). 

 Пројектима је директно било обухваћено 14.874 младих, што је за око половину мање у 

односу на претходну годину, у складу са мањим бројем одобрених пројеката. Ипак, ефекти 

реализованих пројеката су већи јер је процењено да је индиректних корисника пројеката било 

134.780, што је за трећину већи резултат у поређењу са претходном годином.  
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 На пројектима је било ангажовано 799 младих, значајно мање у односу на претходну годину 

(2.083). По бројности, девојке и даље имају благу предност у односу на младиће, али је њихов број 

углавном равномеран (48% младића и 52% девојака). Просечна старост корисника била је 20 година, 

као и у претходној години, а млади који су били ангажовани на пројектима у 2013. су у просеку за две 

године старији (23 године).  

 Пројекти који су реализовани у 2013. години остварили су значајне резултате и дугорочни 

утицај, обухватили велики број младих на скоро целој територији АП Војводине, и у великој мери 

допринели реализацији Акционог плана политике за младе. У односу на буџетска средства која су 

додељена носиоцима пројеката, резултати и ефекти који су остварени у пуној мери су оправдали 

уложена средства. Пројекти у овој години су оцењени као сложенији и садржајнији, са више 

усмерености на квалитет, разноврсност  и иновативност пружених услуга и реализованих активности. 

Овакво усмерење је за последицу имало постизање дугорочности ефеката и већег утицаја на 

окружење, па је и број индиректних корисника значајно повећан.   

 Пројекти реализовани у 2013. показали су већи квалитет у садржају и начину реализације, 

значајно већи ефекат постигнутих резултата и потенцијал за дугорочни и одржив утицај. Оваквом 

резултату допринео је пажљив одабир предлога пројеката и носилаца активности и већа финансијска 

подршка појединачним пројектима, у складу са препорукама које су дате након мониторинга и 

евалуације прошлогодишњег циклуса. Показало се да је подршка мањем броју пројеката у скоро 

истом износу издвојених средстава подједнако ефикасна, а у већој мери ефективна и са већим 

потенцијалом за одрживост. 

 Осим ових података, важно је да истакнемо и резултате реализације Конкурса за превенцију 

насиља и дискриминације, који је реализован као посебан у оквиру реализације Акционог плана 

политике за младе у АПВ. Укупан износ овог конкурса износио је 4.221.460,00 динара. Реализујући 16 

пројеката и остваривши 42 сарадње, у оквиру овог конкурса је реализацијом активности било 

обухваћено укупно 172.402 младих. Директан обухват је био 12.329 младих, од којих је било 

заступљено 5.955 девојака и 6.374 момака и индиректно је обухваћено 160. 073 младих. Просечна 

старост младих који су били у пројектном тиму је мања од 21 године. Укупан број директно и 

индиректно обухваћених младих из угрожених и маргинализованих група (млади са инвалидитетом, 

млади из ромске популације, из породица избеглих и расељених лица и сл.) износи 21 %.  

РЕЗУЛТАТИ 2014 

 Са циљем реализације Акционог плана политике за младе у АП Војводини, у току 2014. 

године подржана су 63 пројекта и један пројекат мониторинга и евалуације, са укупним износом од 

11.840.000 динара. У односу на претходне, и ове године се бележи мањи број пријава на Конкурсу 

(205 у 2014.г; 254 у 2013.г.; 449 у 2012.г.).  

 Одобрен је нешто мањи број пројеката у односу на прошлу годину (63 у 2014.г; 69 у 2013.г.; 

123 у 2012.г.), што је у складу са сличним износом расположивог буџета и препорукама из 

евалуационих извештаја да се са већим износима подржи мањи број квалитетних предлога 

пројеката. Буџети појединачних пројеката у 2014. години повећани су у просеку за око 8% у односу на 

буџете у претходној години (просек: 181.587 дин. у 2014.г.; 168.101 дин. у 2013.г.; 111.382 дин. у 

2012.г.). Највише подржаних пројеката било је у области Култура и слободно време младих (12), а 

следе Образовање младих (9), Здравље младих (9) и Мобилност и информисање младих (9). 

 Као и претходне године, носиоци пројеката била су у највећем броју удружења (52), а поред 

њих пројекте су реализовале и установе (5) и канцеларије за младе (6). Остварено је 181 партнерство, 

за петину мање него претходне године, од чега су већину чинила она између удружења и установа.  

Пројекти су реализовани у 71% општина АП Војводине (32), што је за четири општине мање у односу 

на прошлу годину. Поред градских средина, пројекти реализовани и у 45 села и мањих места 
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Војводине, што остаје као важно обележје пројеката који се реализују у оквиру Акционог плана. 

Слично као и претходне године, пројектним активностима су најмање покривени источни и 

југоисточни делови Војводине. Највише пројектних активности је реализовано у Новом Саду (32) и 

Зрењанину (8), што је непромењено у односу на претходни период. 

 Пројектима је директно било обухваћено 28.669 младих, двоструко више него претходне 

године, што се може објаснити великим обухватом младих пројектима информисања путем 

електронских медија. За разлику од директних, забележено је 65.852 индиректних корисника 

пројеката, двоструко мање у односу на прошлу годину.  

 На пројектима је било ангажована 831 млада особа, нешто више у односу на претходну 

годину (799). И даље су девојке бројније у односу на младиће, али је њихов број углавном 

равномеран (46% младића и 54% девојака). Просечна старост корисника била је 20,7 година, скоро 

исто као и у претходне две године, а млади који су били ангажовани на пројектима у 2014. су у 

просеку за три године старији (24 године).  

 Пројекти који су реализовани у 2014. години одликовали су се високом ефикасношћу у 

остварењу резултата, у односу на расположива буџетска средства и временски оквир. Удружења, 

установе и локалне самоуправе су успели да реализују бројне, разноврсне и квалитетне активности 

за младе, и да у великој мери допринесу остварењу циљева постављених у Акционом плану 

политике за младе. Велики број директних корисника и покривеност већег дела територије АП 

Војводине, и руралних и урбаних средина, говори о уложеном напору и успешности појединачних 

пројеката. Као и претходне године, можемо закључити да су, у односу на буџетска средства која су 

додељена за реализацију пројеката, остварени резултати и ефекти у пуној мери оправдали уложено.  

И ове године су подржани квалитетни пројекти, који су својим активностима допринели испуњењу 

приоритетних циљева садржаних у Конкурсу. Нарочито треба истаћи капацитете носилаца да, уз 

волонтерско ангажовање и коришћење сопствених и локалних ресурса, реализују бројне и 

разноврсне активности, којима је обухваћен велики број младих. Показало се да подршка мањем 

броју квалитетних пројеката за резултат има веће ефекте и утицај постигнутих резултата, као и веће 

могућности за одрживост. Пројектне активности и подршка Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину били су видљиви, пре свега на локалном нивоу и у интернет садржајима, док је нешто 

мања видљивост на покрајинском нивоу и шире. 

 И даље је приметан мањак активности за младе у појединим општинама источне и 

југоисточне Војводине, што се понавља из године у годину и говори о малом броју активних 

удружења у тим општинама. Са друге стране, повећава се број младих који су укључени у 

реализацију пројеката, било као сарадници или волонтери. У повећању је и број младих из 

маргинализованих група – забележено је више него двоструко повећање броја пројеката који су 

обухватили младе из ових група (49% у 2014. години, 20% у 2013.г.).  

 Континуитет подршке пројектима за младе, у оквиру реализације Акционог плана политике за 

младе од 2011. до 2014. године, донео је бројне добробити популацији младих у АП Војводини и 

омогућио развој капацитета многих удружења, локалних самоуправа и установа, како би могле да 

боље одговоре на потребе младих. Нарочито истичемо важност сарадње јавног и цивилног сектора, 

која је остварена и унапређена у овом процесу. У свих девет области Акционог плана постигнути су 

значајни резултати, који су дали велики допринос постизању циљева Националне стратегије за 

младе.  
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Р Е З И М Е 

 У АП Војводини, омладинска политика се базира на приступу младима као ресурсу. Кроз 

задовољавање потреба младих, и решавање њихових проблема, суштинских проблема у времену 

садашњем, јер свако друго позивање и очекивање од њих да у будућности поведу друштво напред, било 

би само декларативног карактера. Младе смо препознали као партнере државном органу, те је 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину створио свеобухватан и системски приступ који омогућава 

укључивање свих релевантних актера у стварању услова за развој младих у креирању, имплементацији и 

праћењу омладинске политике. Овакав приступ Покрајински секретаријат за спорт и омладину је 

обезбедио реализацијом Акционог плана политике за младе у АПВ. 

 Други по реду Акциони план политике за младе у АПВ за период 2011-2014 Скупштина АП 

Војводине је усвојила 25. новембра 2010. године. Како у том периоду још није био донет Закон о 

младима, основ за његову израду на националном нивоу била је Национална стратегија за младе, а на 

европском "Млади у акцији",  ЕУ  стратегија "Млади: Улагање  и oснаживање", 2010-2018, Декларација 

"Будућност омладинске политике Већа Европе: Агенда  2020". Имао је девет 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 и волонтеризам 6) Мобилност и 

информисање 7) Екологија и одрживи развој 8) Социјална политика према младима 9) Безбедност 

младих.  

 Укупно су била расписана четири конкурса за реализацију Акционог плана (2011,2012,2013,2014) 

које су пратили и Конкурси за избор организације која ће вршити мониторинг и евалуацију пројеката 

одобрених на конкурсу за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ. Током четири године, 

подржано је укупно 392 пројекта које су реализовале организације младих и за младе, установе које се 

баве младима и Kанцеларије за младе, у укупном износу од 50.424,00 динара. Објављивањем Конкурса за 

избор организације која ће вршити мониторинг и евалуацију одобрених пројеката, обезбеђен је екстерни 

мониторинг и евалуација, ангажовањем удружења за младе које је, у сарадњи са Покрајинским 

секретаријатом за спорт и омладину, пратило реализацију и ефекте реализованих пројеката. За ове 

намене било је издвојено укупно 2.315.000,000 дин. Процена пројеката је вршена на основу скале 

следећих показатеља: ефикасност пројекта (реализација пројектних активности и постизање непосредних 

резултата, оправданост трошкова и испуњење рокова, документовање и сл.); ефективност (у којој мери је 

остварен циљ пројекта); утицај (дугорочна добробит за кориснике, допринос остварењу дугорочног циља 

дефинисаног у Акционом плану); релевантност (значај пројекта за решавање проблема и постизање 

циљева); одрживост (активности и ефекти пројекта који ће се наставити и након завршетка) и капацитети 

организација цивилног друштва за реализацију Акционог плана политике за младе (искуство, људски и 

технички капацитети, развијеност и одрживост). 

 Од укупног броја реализованих пројекта (392) у оквиру Конкурса за реализацију Акционог плана 

политике за младе у АПВ за период 2011-2014, носиоци пројекта су у највећем броју била удружења 

младих и за младе - 292, Канцеларије за младе - 38, установе - 60 и фондације - 2. 

 На основу процене и извештаја организација за младе које су вршиле мониторинг и евалуацију 

реализованих пројеката у оквиру Акционог плана политике за младе у АПВ за период 2011-2014, 

сматрамо да су циљеви реализованих пројеката у великој мери остварени. Обухватили су велики број 

младих, едуковали их о значајним и примарним темама за њихово целоживотно образовање и уједно 

скренули пажњу коресподентним институцијама и јавности на њихове потребе и проблеме. Такође, 

подигнут је капацитет организација које се баве младима и Канцеларија за младе и то са акценотом на 

организације у мањим срединама. Осим тога, млади су остварили могућност отварања дијалога 

омладине, омладинских организација и невладиног сектора са владајућим структурама, институцијама за 

младе и са медијима. Нарочито истичемо важност сарадње јавног и цивилног сектора, која је остварена и 

унапређена у овом процесу. 
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