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Младе наше заједнице видимо као огромни ресурс развоја и будућности, нарочито у времену 
брзих економских и друштвених промена и залажемо се за политику наклоњену младима, која ће 
да користи породици, заједници и друштву.

Документ, Локални акциони план за младе Општине Бачки Петровац, је израз спремности 
локалне самоуправе Општине Бачки Петровац да предузме мере за побољшање положаја младих 
у нашој општини. Представља основу стратешког приступа питања младих и дефинише:

• Пресек стања, односно положај младих
• Приоритетне проблеме, чијем решавању треба приступити
• Циљеве, које желимо постићи
• Активности, које треба реализовати
• Носиоце активности
• Потребна средства за реализацију активности.

Као што младе треба укључити у планирање и пружити им једнаке могућности, информације, 
ресурсе и подршку, Локални акциони план за младе Општине Бачки Петровац треба да задовољи 
потребе младих и понуди решење проблема у периоду од  2009. до 2012. године укључујући све 
одговорне стране развоја младих у Општини Бачки Петровац.
 Успех или неуспех у адолесцентском и младалачком добу веома су важни, тако да је улагање 
у добробит младих од суштинске важности. Срећни и здрави људи не произилазе из ничега. Они 
почињу свој пут као срећни и здрави млади људи.

Kанцеларија за младе Општинe Бачки Петровац

1. ДЕО
ПРЕДГОВОР
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ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА/ЦАМА У ПРОЦЕСУ

Први кораци у изради Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац започети 
су у 2007. години, а покретање саме иницијативе је резултат реализованог пројекта Оснивање 
општинског омладинског парламента од стране Канцеларије за младе и Израда пет акционих 
планова за младе у пет општина од стране Асоцијације за развој Општине Врбас. Процес израде 
Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац се приводи крају крајем фебруара 
2009. године, а обухвата више корака, као што су:

• Округли столови (новембар 2007)
• Истраживање о потребама и положају младих у општини (август 2008)
• Промоција процеса израде Локалног акционог плана за младе (септембар 2008)
• Истраживање о потребама и положају младих у општини (октобар – децембар 2008)
• Консултативни састанци са младима општине (децембар – фебруар 2009)
• Промоција процеса израде Локалног акционог плана за младе (јануар 2009)
• Писање нацрта Локалног акционог плана за младе (јануар – фебруар 2009)

Ови кораци су реализовани у оквиру различитих пројекта. Захваљујем се координаторима и 
учесницима пројекта на уложеном труду. Захваљујем се волонтерима и учесницима у анкетирању 
на квалитетном раду. Користим прилику да се захвалим и донаторима, који су подржали наше 
пројекте:

- Министарство омладине и спорта Републике Србије
- Општина Бачки Петровац.
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Захваљујем се члановима радне групе, који су упорно и веома квалитетно радили на изради 
Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац, а они су:

1. Андреа Ројка из Бачког Петровца,
2. Наташа Лукач из Бачког Петровца,
3. Ана Рибарски из Бачког Петровца,
4. Станислава Сладечек из Бачког Петровца,
5. Ирена Пешкова из Гложана,
6. Бранислав Куштра из Кулпина, 
7. Никола Маринковић из Кулпина,
8. Јадранка Перић из Бачког Маглића,
9. Небојша Миљевић из Бачког Маглића,
10. Милан Крaјновић из Бачког Маглића.

Посебно се захваљујем модераторима на пројекту процесу израде Локалног акционог плана 
Сергеју Вујачићу и Славици Матијашевић, на пруженој константној и квалитетној стручној 
подршци нашој радној групи.

Координаторка
Канцеларије за младе

 Општине Бачки Петровац
/Координатор процеса израде

Локалног акционог плана за младе/
Виера Тарноци
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Општина Бачки Петровац

Општина Бачки Петровац налази се у делу 
јужне Бачке, на површини од 158 километара 
квадратних, на врло плодном земљишту 
између територије Општина Нови Сад, Врбас 
и Бачка Паланка и Општине Беочин у Срему.
 Општину Бачки Петровац сачињавају 
четири насеља, од којих је Бачки Петровац 
насеље градског карактера, док су остала 
сеоска насеља панонског типа: Кулпин, Гложан 
и Маглић.
 Према попису из 2002. године у општини 
живи 14.681 становника.

Од 2008. године Општина Бачки Петровац 
је проглашена као Безбедна заједница. 
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У процесу израде Националне стратегије 
за младе, Асоцијација за развој Општине 
Врбас одржала је округли сто у Општини Бачки 
Петровац и преиспитала потребе и положај 
младих на нивоу општине. Такође су на основу 
мишљења младих направили скалу решевања 
предочених проблема.

Једно од решења проблема младих и 
њихова тежња, било је отварање Канцеларије 
за младе Општине Бачки Петровац, која је од 
стране локалне самоуправе отворена и почела 
са радом 27. марта 2008. године.

Оснаживање локалних омладинских 
организација, неформалних група и појединаца 
у општини је почело реализацијом пројекта 
Оснивање општинског омладинског парламента 
од стране Канцеларије за младе Општине Бачки 
Петровац током 2008. године. Током одржаних 
тренинга идентификована је потреба за 
институционализованим приступом решавању 
проблема младих у општини, укључивањем 

локалне самоуправе у решавању тих проблема, 
потреба за свеобухватним и координираним 
приступом према питању младих наше општине 
и потреба за формирањем и умрежавањем 
локалних омладинских организација, 
неформалних група и појединаца, повезивање 
истих са сличним мрежама које постоје у 
Србији. 

Као резултат пројекта је постигнуто 
следеће:

 Извршено је Истраживање о потребама 
и положају младих у општини

 Формирана су омладинска удружења
 Формирани су ђачки парламенти
 Формиран је Општински омладински 

парламент

ТОК ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
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За покретање процеса израде 
Локалног акционог плана за младе Општине 
Бачки Петровац заслужна је Канцеларија за 
младе Општине Бачки Петровац у сарадњи 
са Асоцијацијом за развој Општине Бачки 
Петровац и сама Локална самоуправа општине. 
Сарадња се огледа у реализацији пројекта 
Израда пет акционох планова за младе у пет 
општина, која је започета у месецу септембру 
2008. године потписавањем Меморандума о 
сарадњи између саме Асоцијације за развој 
Општине Врбас и Општине Бачки Петровац.

Даљи корак у месецу октобру је 
едукација о изради и имплементацији 
Локалног акционог плана за младе на којој су 
учествовали представници из Канцеларије за 
младе и представници радне групе.

У месецу новембру председник општине 
потписао је предлог радне групе за израду 
Локалног акционог плана, када група почиње 
и са израдом документа.

Израда Локалног акционог плана 
започета је са неколико одржаних округлих 
столова са представницима радне групе. 
Представили смо пројекат, процес израде 
Локалног акционог плана, пројектни тим и 
резултате већ спроведених истраживања. 
На основу добијених података истраживања, 
радна група је дефинисала кључне проблеме 
младих и дефинасали три области, које се 
налазе у Локалном акционом плану:

* информисање и запошљавање,
* култура, спорт и слободно време,
* здравље младих. 

Учесници су отворено приступили 
мапирању проблема и креативно предлагали 
могућа решења. 

У месецу јануару свако од учесника 
је одабрао неку од малих група у складу са 
личним афинитетима и жељама, у циљу 
давања што квалитетнијих и конструктивнијих 
решења. Рад у малим групама огледао се у 
дефинисању општих циљева, специфичних 
циљева, који садрже циљну групу, локацију, 
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временски план, потребна средства и врсту 
услуге кроз коју се остварује промена. Након 
дефинисања мера, радна група је креирала 
нацрт документа Локалног акционог плана за 
младе Општине Бачки Петровац. 

Сусрети и  рад у малим групама довели 
су до одржавања округлог стола свих учесника 
израде Локалног акционог плана 10. фебруара, 
где су учесници коментарисали понуђена 
решења, али и давали нова. На овај начин, 
решења која су финализована представљају 
заједнички допринос свих учесника округлог 
стола.

17. фебруара одржан је други округли 
сто којем су присуствовали представници 
институција (општине, месних заједница, 
школе), НВО сектора, ђачких парламената 
и самих младих. Циљ састанка била је 
презентација документа и прикупљање 
мишљења. Пристигле предлоге и сугестије 
размотрила је радна група и унела у 
документ.

Један од задатака радне групе био је 
израда и штампање промотивног материјала 
(плаката и лифлета). Промотивни материјал 
је искоришћен приликом концерта и 
информативног дана о Локалном акционом 
плану за младе Општине Бачки Петровац. 
Концерту, који је одржан са циљем промовисања 
Локалног акционог плана и  омладинских 
група: Ја, зека и дека, Алијанса, Мамурлук, 
Сајлент скрим и Дневни ред, присуствовао је 
велик број младих и гости из Новог Бечеја.

Финална верзија Локалног акционог 
плана се усваја од стране Скупштине Општине 
и реализује се у временском периоду 2009. 
– 2012. године.
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 Локални акциони план за младе у 
општини Бачки Петровац у складу је са важним 
документима који одређују стратешке правце 
развоја младих на Европском, националном и 
покрајинском нивоу.
 Европски документи са којима је усклађен 
Локални акциони план за младе Општине Бачки 
Петровац су: Бели документ и Европска 
повеља о учешћу младих у општинском и 
регионалном животу.
 Веома важан документ који се тиче 
омладинске политике, на који се ослања 
Локални акциони план за младе Општине Бачки 
Петровац је Национална стратегија за младе 
и Акциони план политике за младе у АП 
Војводини. 

С обзиром да је Акциони план политике 
за младе у Републици Србији усвојен у месецу 
јануару 2009. године, Локални акциони план 
за младе Општине Бачки Петровац креирао 
се истовремено с њим и у складу са његовим 
принципима.

1. ДОКУМЕНТА НА КОЈЕ СЕ ОСЛАЊА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
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- СТАТИСТИЧКИ:
* обично се за почетак младости узима период 
пубертета, а за завршетак овог периода узима 
се започињање самосталног живота. Овакав 
приступ најчешће је присутан у активностима 
и програмима државних институција и 
међународних организација.

- ПСИХОЛОШКИ:
* младост почиње када и адолесценција 
– наглашавају се биолошке и психолошке 
карактеристике овог узраста.

- СОЦИОЛОШКИ:
* младост је процес од школовања ка 
запослењу. Прелазак од статуса зависности 
у примарној породици ка осамостаљењу, који 
укључује низ социјалних реалности и односа 
младих према њима.

 
 Кад се говори о младима у Европи, 
углавном се мисли на узраст између 15 и 24 
године. У  Републици Србији живи око милион 
и по младих тј. млади чине 20% укупног 
становништва. Младима се сматрају људи до 
26 године, али се раздобље младости у многим 
случајевима продужава све до тридесете 
године, због дужег трајања образовања и 
отежаног запошљавања, што одлаже одрастање 
и процес развоја друштвене независности. У 
Националној стартегији за младе, млади су 
дефинисани узрастом од 15 до 30 година.
 
Локални акциони план за младе Општине Бачки 
Петровац обухвата младе од 12 до 30 година, 
подељене у две подгрупе од 12 до 17, и од 17 
до 30 година а који живе на територији општине 
Бачки Петровац, различитог су социјалног и 
друштвеног статуса, као и националног, верског, 

2. ЦИЉНА ГРУПА КОЈУ ОБУХВАТА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ 
ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

МЛАДИ...
Младост као животно раздобље различито је одређено и дефинисано од стране различитих 
светских, европских и националних институција и организација.
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сексуалног, политичког и другог опредељења. 
Млади људи општине Бачки Петровац могу 
бити удружени у неформалне групе, као и 
млади у удружењима грађана, омладинским 
организацијама, клубовима као и сваки активни 
и пасивни појединац/ка.
 По попису спроведеном 2002. године у 
општини живе 14.681 грађана, међу њима 2.917 
младих (од 15 до 30 година старости), дакле око 
19.87 % од укупног становништва.

Временски период који обухвата Локални 
акциони план за младе Општине Бачки Петровац 
је од 2009. до  2012. године.

3.ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД КОЈИ ОБУХВАТА ЛОКАЛНИ 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ
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Акциони план за младе је постао основа 
рада омладинских тела (владиних, невладиних, 
економских) у земљама у региону (Словенија, 
Хрватска, Босна и Херцеговина, Румунија, Грчка 
итд.) како на националном тако и на локалном 
нивоу. Земље чланице ЕУ као и већина земаља 
кандидата које су у нашем окружењу, имају 
развијене националне стратегије за младе. 
Стратегија за младе, пре свега, треба да 
одреди улогу државе према младима, могућу 
улогу младих према друштву, као и начине за 
успостављање партнерског односа. Зато је 
неопходно прецизно дефинисати: права, улоге 
и одговорности, као и јасне институционалне 
механизме који ће младима отворити простор 
за деловање и помоћи им да нађу своје место 
у друштву. Модели су такви да је смер развоја 
стратешке бриге о младима био од националног 
ка локалном нивоу, што је подразумевало 
изградњу националних стратегија на основу 
којих су настајале локалне стратегије и акциони 
планови. 

Приступи питањима младих у земљама 
ЕУ, па и земљама кандидатима, су различити 
али сви они као први корак обухватају 
формирање институционалне основе (комисија, 
канцеларија, управа, савет, министарства)  која је 
предходила стварању националних стратегија. 
У наднационалном окружењу постоје следеће 
институције:

• Европска Комисија (European 
Comissin)

• Генерални директорат за 
едукацију и културу (DG EAC)

• Едукациона аудиовизуелна и 
културна извршна агенција (ЕАCЕА)

• Савет Европе (Еuropean council)
• Директорат за младе и спорт
Учешће младих у одлучивању дефинисано 

је у документу Измењена и допуњена Европска 
повеља о партиципацији младих на локалном и 
регионалном животу (документ Савета Европе, 
Еuropean council , Стразбур, 2003.), коју су 
потписале земље чланице Европске уније, и 

4. АНАЛИЗА ПОЧЕТНОГ СТАЊА

ЕУ, земље региона и омладинска политика
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која декларише активну партиципацију младих 
у доношењу одлука на локалном и регионалном 
нивоу, као предуслов изградње бољег друштва 
и као предуслов грађанског друштва.

Један од изазова XXI века, односи 
се на скраћење осамостаљивања младих 
од родитеља, повећања броја учесника у 
образовању, увећање броја радно способног 
становништва, укључење младих у јавни 
живот. Земље чланице
Европске Уније  предефинисали
су стратегију деловања 
према младима са 
документом под називом: 
Омладинска бела књига
– White Papers (Брисел, 2001.), 

а коју је усвојила 
Европска Комисија
(Еuropean comission).

Омладинска политика у Србији

Министарство омладине и спорта

Министарство за омладину и спорт је 
основано 2007.године. 

Дугорочни циљ Министарства омладине 
и спорта је побољшање положаја младих у 
нашој земљи. 

Приоритети Сектора за омладину 
Министарства омладине и спорта: 

- Израда Националне стратегије за 
младе, уз широк консултативни процес и 
учешће младих, усвајање Стратегије и њена 
имплементација 

- Оснивање Канцеларије за младе, као 
посебног одсека унутар Сектора за младе 

- Оснивање регионалних канцеларија за 
младе 

- Реализација програма и пројеката из 
области омладинске политике 
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Национална стратегија за младе 
усвојена је 09. маја 2008. године, њену израду 
водило је Министарство за омладину и спорт 
РС  и представља први корак ка системском 
решавању положаја младих  у земљи. 
Предуслови за развој националне стратегије за 
младе били су: широк консултативни процес, 
истраживања о младима и сарадња између 
државних органа, невладиног сектора и самих 
младих. Свака стратегија за младе мора да 
поштује постојеће потребе младих, али и да 
буде у контакту са реалним стањем у земљи. 
У Националној стратегији за младе учињени 
су покушаји да се ускладе потребе младих, 
специфичности Србије и 11 индикатора 
политике за омладину коју је препоручио 
Савет Европе. Стратегија полази од Устава 
Републике Србије и од циљева дефинисаних 
у стратешким документима које је донела 
Влада.

Национална стратегија за младе

- Подстицати младе да активно 
учествују у друштву

- Развијати сарадњу младих и 
обезбеђивати услове за учешће у доношењу 
одлука кроз одржив институционални оквир, 
а на основу потреба младих и у партнерству 
са младима

- Изграђивати систем информисања 
младих на свим нивоима и у свим областима

- Обезбеђивати остваривање права 
на једнаке шансе свих младих у друштву, 
а посебно младих, који живе у тешким 
условима

- Подстицати и вредновати изузетна 
испољавања и постигнућа младих у 
различитим областима

- Унапређивати могућности за 
квалитетно спровођење слободног времена 
младих

- Развијати отворени, делотворни, 
ефикасни и праведни систем формалног и 
неформалног образовања а који је доступан 

Општи стратешки циљеви Националне 
стратегије за младе су:
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свим младима и који је у складу са светским 
трендовима у образовању и контекстом 
образовања у Републици Србији

- Подстицати и стимулисати све 
облике запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих

- Унапређивати безбедност младих
- Чувати и унапређивати здравље 

младих, смањивати ризике и водеће 
поремећаје здравља и развијати здравствену 
заштиту прилагођену младима

- Оснаживати младе за иницијативе 
и активности које су у складу са основним 
циљевима одрживог развоја и здраве животне 
средине

Визија Националне стратегије за младе 
гласи:

Млади у Србији у XXI веку су активни 
и равноправни учесници у свим областима 
друштвеног живота и имају једнака права и 
могућности за пуни развој својих потенцијала. 

То подразумева њихову активну 
улогу у породичном животу, образовању, 

запошљавању, здрављу и укупном друштвеном 
животу.

Млади стичу нова знања и искуства, 
друже се и такмиче са својим вршњацима 
широм света, путују али се и враћају у своју 
земљу, где активно, одговорно и вредно 
примењују сва стечена знања и остварују 
квалитет живота.

 
Акциони план политике за младе у 

Војводини

У новембру 2002. године Покрајински 
секретаријат за спорт и омладину је 
у  сарадњи  са Омладинским саветом 
Војводине формирао Организациони одбор 
конференције и  организовао окупљање 
омладинских  организација и организација 
које се баве младима  а делују на територији 
Војводине са намером да се започне рад на 
изради Акционог плана политике за младе у 
Војводини. 
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Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине је 2005. години усвојила Акциони 
план политике за младе у Војводини. За 
р е а л и з а ц и ј у 
и промоцију 
А к ц и о н о г 
плана брине 
се Покрајински 
секретаријат за 
спорт и омладину 
АП Војводине 
у сарадњи са 
организацијама 
младих и за младе, 
о д г о в о р н и м 
д р у ш т в е н и м 
институцијама и установама за развој младих. 
Овај документ је израђен кроз широки 
партициповани процес у коме су учествовали 
представници Покрајинских секретаријата 
по секторима, представници институција и 
велики број младих.
Локални акциони план за младеЛокални 
акциони план за младе подразумева  
доношење и примену мера заснованим на 
испитаним потребама младих са локала. 

Поред тога Локални акциони план за младе 
треба да обезбеди тело у општинским органима 
или особу која је задужена за омладинска 

питања и импелментацију 
Локалног акционог плана за 
младе.
Мали број градова у Србији је 
ушао у процес израде Локалних 
акционих планова за младе 
у време када Национална 
стратегија још није постојала, 
без јединствене методологије, 
довољно едукованих људи. 

Рад на изради 
Локалног акционог плана 
за младе Општине Бачки 

Петровац инициран је од стране Канцеларије 
за младе Општине Бачки Петровац у сарадњи 
са Асоцијацијом за развој Општине Врбас, 
а подржан од стране локалне самоуправе 
и Министарства омладине и спорта. У 
изради ЛАП-а биле су укључене формалне и 
неформалне организације младих, институције 
које у свом деловању раде са младима или 
за младе, представници Ђачког парламента, 
представници медија, појединци и појединке. 
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При изради Локалног акционог плана 
политике за младе у делу истраживања 
кориштени су подаци прикупљени кроз 
консултативни процес (округли столови) 
израде Националне стратегије за младе. 
Проблеми које су млади истакли као најважиње 
су: немогућност запошљавања младих, 
неинформисаност, неквалитетно провођење 
слободног времена, нездрави стилови живота 
(пушење,дрога, алкохол), недовољно учешће 
младих у јавном животу, мањак осећаја 
безбедности када млади излазе, угрожена 
животна средина.

Други ток истраживања потреба младих 
у општини уследео је у процесу реализације 
пројекта Оснивање општинског омладинског 
парламента, на узорку од 1000 младих од 13 
до 30 година. Добијени резултати анализом 
анкета, коју је спровела Ивана Дикић, били су 
основа за израду Локалног акционог плана за 
младе Општине Бачки Петровац.

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТРЕБАМА МЛАДИХ У ОПШТИНИ БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ

Циљ спроведеног истраживања био 
је испитивање потреба и проблема младих 
Општине Бачки Петровац ради адекватног  
планирања мера у Локалном акционом 
плану политике за младе. Истраживање 
је дало значајне резултате о потребама и 
проблемима младих из наведених области 
које обухвата Локални акциони план за младе 
Општине Бачки Петровац. Добијени подаци 
искоришћени су за планирање специфичних 
мера за побољшање актуелних проблема 
младих. 
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5. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА ПО ОБЛАСТИМА КОЈИМА СЕ БАВИ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ 
ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. ИНФОРМИСАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Централни проблем: НЕДОВОЉНА ИНФОРМИСАНОСТ МЛАДИХ О МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ 
ИМ СЕ НУДЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

1.1 Недовољно адекватних информација за младе,
 
- непостојање адекватног модела информисања младих, непостојање Инфо сервиса (веб, 
часопис, телевизија, радио), недовољна прилагођеност медијских садржаја младима,
- недовољно материјалних ресурса за развој информисања младих,
- незаинтересованост младих,
- недовољна обученост младих за рад у медијима,
- неадекватан систем протока двојезичних информација путем медија.

1.2 Недовољна информисаност о могућностима запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва,

- недовољно могућности за усавршавање младих,
- слаба информисаност младих о дефицитарним (потребним) занимањима у општини.
недовољно информисање о могућностима развоја предузетништва младих.
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2. КУЛТУРА, СПОРТ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ

Централни проблем: НЕАДЕКВАТНО ПРОВОЂЕЊЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА МЛАДИХ.

2.1 Недовољно учешће младих у спорту и рекреацији,

- недовољна понуда квалитетних забавних садржаја у општини,
- слабо деловање младих кроз организације, асоцијације и неформалне групе,
- незаинтересованост младих,
- неинформисаност младих,
- неповољна финансијска подршка.

2.2 Недовољно учешће младих у култури,

- неприлагођеност институција културе потребама младих, недовољно развијена продукција 
(филм, музика, књижевност, визуелно стваралаштво), неинформисаност (комуникација младих 
са институцијама, недовољно подршке иницијативама младих, институционални замор (људи 
који годинама организују догађаје, недовољно нових идеја)), поједине ствари се организују у 
општини Бачки Петровац, али их млади не посећују,
- недовољна понуда културних садржаја за младе,
- мала заинтересованост младих за садржаје из културе.
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2.3 Непостојање волонтеризма,

- незаинтересованост младих, непреузимање одговорности, недостатак креативности, 
одсуство препознавање сопствене важности и самопоуздања, одсуство осећаја припадности 
заједници,
- неинформисаност младих, неразвијена свест младих о волонтеризму,
- непостојање Локалног волонтерског сервиса.

3. ЗДРАВЉЕ

Централни проблем: НЕПРАКТИКОВАЊЕ И НЕПОЗНАВАЊЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

3.1 Присутност болести зависности

- непостојање организованог и континуираног рада на превенцији: болести зависности (пушење, 
алкохолизам, наркоманија), сексуално преносивих болести,

3.2 Непостојање саветловалишта за младе на тему здравља

- незаинтересованост,
- неадекватна здравствена заштита код младих (недовољно организована, прилагођена, 
доступна и промовисана здравствена заштита код младих.
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3.3 Недовољна развијена свест о здравим стиловима живота

- неправилан развој тела,

- неразвијена свест о 
правилној исхрани и 
репродуктивном здрављу,

- неразвијена свест о 
рекреацији,

- недостатак развијања 
здраве и стабилне 
личности код младих, 
менталних проблема у 
развојном добу, агресивног 
понашања и насиља.
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2.ДЕО
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН - ОБЛАСТИ

2.1 ИНФОРМИСАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ПОВЕЋАНА ИНФОРМИСАНОСТ МЛАДИХ О МОГУЋНОСТИМА КОЈЕ ИМ 
СЕ НУДЕ НА НИВОУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Активности Време Резултати

1. Развој предузетништва

1.1 Истраживање тржишта мај 2009. година
Повећан број могућности 
запошљавања, самозапошљавања 
и предузетништва

1.2
Увод у предузетништво-едукација

јун 2009. година Повећање степена знања о 
основама предузетништва
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1.3 Бизнис планирања и 
финансијске могућности-
едукација.

јун 2009. година Повећан степен знања о основама 
бизнис плана

1.4 Пословне вештине, 
комуникационе вештине и 
професионални односи-едукација

септембар 2009. година Унапређене вештине за послован 
успех и лични развој

1.5 Маркетинг и тржиште-
едукација септембар 2009. година Повећан степен знања о основама 

маркетинга и продаје

1.6 Писање и развој бизнис 
планова-едукација октобар 2009. година Израда бизнис плана

1.7 Писање и развој маркетинг 
планова-едукација октобар 2009. година Израда маркетинг планова

1.8 Сајам предузетништва март 2012. година Одржавање сајма
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2. Подстицати оснивање 
омладинских редакција у 
медијима
2.1
Јавно заговарање са главним 
и одговорним уредницима 
постојећих локалних медија за 
оснивање посебних омладинских 
информативних  програма у 
оквиру њихових кућа

2010. година, фебруар Стварање адекватног модела 
информисања младих

2.2
Промовисање могућности 
учествовања младих у 
извештавању младих

2010. година, март Повећана заинтересованост 
младих

2.3
Формирање тима у оквиру 
локалних медија који ће 
спроводити неформалне
облике образовања за младе у 
медијима

2010. година, април Стварање адекватног модела  
информисања младих

2.4 Спровођење обука младих за 
рад у медијима. 2010. година, мај Обучени млади људи за рад у 

медијима
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2.5
Истраживање информативних 
потреба младих људи

2010. година, април-јун Стварање адекватног модела  
информисања младих

2.6 Емитовање омладинских 
емисија у локалним медијима.

2010-2012. године

2010. година

2011. година

Повећана информисаност младих

3.
Пружање подршке у усавршавању, 
самозапошљавању и 
предузетништву младих
3.1
Оспособљавање младих људи за 
пословну комуникацију: писање 
ЦВ, понашање током интервјуа, 
писање мотивационог писма

- март 2010. година,

- март 2011. година,

- март 2012. година

Повећање степен могућности за 
усавршавање

3.2
Повећање нивоа информатичке 
писмености младих

новембар 2010. године-март 2011. 
године

(новембар, децембар 2010. година,

јануар, фебруар 2011. година)

Повећан степен информатичке 
писмености
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3.3 Курсеви страних језика 
(енглески и немачки) и језика 
националних мањина (словачки, 
мађарски, ромски)

април 2011 – децембар 2011. 
године Усавршенији млади

4. Креирање базе података 
о постојећим и потребним 
кадровима на нивоу општине.

јул/август 2011. година

Повећан број информација о 
могућностима даљег школовања, 
запошљавања, самозапошљавања 
и предузетништва

4.1  Информисање младих о 
потребним кадровима на нивоу 
општине.

септембар 2011. година

Повећан број информација о 
могућностима даљег школовања, 
запошљавања, самозапошљавања 
и предузетништва

5. Отварање Инфо центра при 
Канцеларији за младе. 2011. година, децембар Отварање Инфо центра

5.1 Одржавање Инфо центра (веб 
стране, Омладински часопис, 
омладинске емисије...)

2012. године Повећана информисаност младих
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2.2 КУЛТУРА, СПОРТ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА КВАЛИТЕТНИХ САДРЖАЈА У ОПШТИНИ

1. Специфични циљ: Подржавати учешће младих у спортским и рекреативним 
активностима у свим узрастима и на свим нивоима у Општини Бачки Петровац.

Aktivnosti Vreme Rezultati

1. Омасовљавање спорта 

1.1 Курс кошарке септембар/
октобар 2010. 
године

Повећан број младих који се баве 
кошарком 

1.2 Курс малог фудбала фебруар/март 2010.
године

Повећан број младих који се баве 
малим фудбалом

1.3 Курс рукомета септембар/
октобар 2011.године

Повећан број младих који се баве 
рукометом
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1.4 Курс пливања јул/август 2009 
– 2012.godine

Повећан број младих који се баве 
пливањем

1.5 Курс тениса август/септембар 
2009. године

август/септембар 
2011.године

Повећан број младих који се баве 
тенисом

2.Анимирање свих актера – пружаоца 
забавних садржаја у општини као даљих 
носиоца активности 1  и  ради усаглашавања 
забавних садржаја за младе

2009 -2011.године Повећано деловање младих 
кроз организације,асоцијације и 
неформалне групе

3. Израда годишњег календара спортског 
забавног садржаја за младе и промовисање 
истог у локалним медијима

2009 –2012. године  Повећано деловање младих 
кроз организације,асоцијације и 
неформалне групе

-Већа понуда квалитетних забавних 
садржаја у општини 
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2. Специфични циљ: Подржавати учешће младих у културним активностима у свим 
узрастима и на свим нивоима у Општини Бачки Петровац

Активности Време Резултати

1. Понуда културних садржаја 
за младе

1.1 Курс модерног плеса септембар/октобар 2009. година Повећана понуда културних 
садржаја за младе 

1.2 Изложба уметничких 
радова младих неафирмисаних 
аутора

децембар 2009. година Повећана понуда културних 
садржаја за младе

1.3  Курс бонтона мај 2010. година Развијена свест о  општој 
култури

1.4  Омладинско позориште на 
нивоу општине

јануар/фебруар/март 2011. година Повећана понуда културних 
садржаја за младе

1.5 Музичка манифестација- 
промоција младих 
неафирмисаних музичара

месец јун 2009 – 2012. година Повећана понуда културних 
садржаја за младе
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2. Повезивање пружаоца 
културних садржаја у 
општини 

2009/2010. година Прилагођење институција 
културе потребама младих

2.1 Испитивање потреба 
младих у области културе

2009 – 2011. година Стицање свести о потребама 
младих

2.3 Израда годишњег 
календара културних садржаја 
за младе

2009 – 2012. година Календар културних садржаја 
за младе

3. Сачињавање базе успешних 
младих у свим областима

2009 – 2012. године База података

3.1 Промоција успешних 
младих 

2009 – 2012. година Повећана свест о 
достигнућима успешних  
младих на различитим 
пољима образовања и културе
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Активности Време Резултати

1. Отварање омладинског клуба август 2009. година Омладински Клуб

2. Летњи/зимски биоскоп 2009 – 2012. године Корисно проведено слободно време

3.Обавештавање, упознавање 
и мотивисање младих, 
организација и институција 
за волонтерски рад и Локални 
волонтерски сервис

2.1 Упознати представнике 
сва три сектора са идејама 
волонтерског рада

2009. година Заинтересованост сва три сектора за 
волонтерски рад

2.2 Обука сва три сектора о 
основама волонтерског рада

2009. година Развијена свест младих о волонтеризму

3. Специфични циљ : Повећање процента младих који се баве волонтерским и 
омладинским радом у Општини Бачки 

Петровац
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2.3 Оснивање Локалног 
волонтерског сревиса

2011. година Локални волонтерски сервис

2.4  Одржавање Локалног 
волонтерског сервиса-
успоставити систем 
волонтирања младих у 
државним институцијама , 
агенцијама и предузећима

2011/2012. година Волонтирање младих

2.5 Организација заједничких 
излета младих волонтера

- август 2011. година

- јануар 2012. година

Мотивисани млади за даљи 
волонтерски рад
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2.3 ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ

СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: РАЗВИЈАЊЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА,ЧУВАЊЕ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА МЛАДИХ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ.

Aktivnosti Vreme Rezultati

1. Образовни програми: 

1.1 Едукација о негативним 
последицама психоактивних 
супстанци 

- фебруар 2010. година,
- фебруар 2011. година,
- фебруар 2012. година.

-Смањен број младих конзумената 
психоактивних супстанци.
-Развијенија свест о здравим 
стиловима живота.

1.2 Едукација о полно преносивим 
болестима

- април 2010. година,
- април 2011. година,
- април 2012. година.

-Смањен број полно преносивих 
болести.
-Повећана свест о полно 
преносивим болестима.
-Развијенија свест о здравим 
стиловима живота.
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1.3 Едукација о здравој исхрани
- јун 2009. година,
- јун 2010. година,
- јун 2011. година.

-Повећан број младих који 
примењују здраве стилове живота.
-Развијенија свест о правилној 
исхрани младих.

1.4 Едукација из прве помоћи 
- септембар 2009. година,
- септембар 2010. година,
- септембар 2011. година.

Повећан број младих обучених у 
пружању прве помоћи

1.5. Едукација из Прве помоћи за 
младе са посебним потребама.

- новембар 2009. година,
- новембар 2010. година,
- новембар 2011. година

Пробуђена свест младих са 
посебним потребама о пружању 
прве помоћи другим.

2. Промоција здравих стилова 
живота:

2.1. Активности везане за 
промоцију здравих стилова 
живота

2009 – 2012. година
Развијенија свест о здравим 
стиловима живота

2.1 Израда промотивног 
материјала 2009-2012.године

Развијенија свест о здравим 
стиловима живота
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2.2. Реклама 2010.године од јула до августа 
месеца.

Развијање свести о здравим 
стиловима живота

3. Подржавање учешћа младих 
у спортским и рекреативним 
активностима у свим узрастима и 
свим нивоима

2009 – 2012. године

(2009. година

2010. година

2011. година)

Млади информисани о здравим 
стиловима живота

5. Такмичење у првој помоћи

- децембар 2009. година,

- децембар 2010. година,

- децембар 2011. година

Заинтересованост младих.
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3. ДЕО

МЕХАНИЗМИ ОДРЖИВОСТИ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

3.1 НЕОПХОДНИ МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ, РЕАЛИЗАЦИЈЕ И МОНИТОРИНГА:

Национална стратегија за младе усвојена од стране Владе РС и Акциони план политике за младе у 
Војводини осигурала је оквир за израду Акционих планова за младе у општинама. Акциони план политике за 
младе општине Бачки Петровац је документ којим су обухваћене области живота и рада младих са посебним 
акцентом на специфичности саме средине. Процес је укључио велики број професионалаца, као и младих. 
Документа садрже препознате проблеме, предложена решења, мере, време реализације као и одговорно тело 
за спровођење и мониторинг.

Да би овај део имплементације био могућ, потребно је да Скупштина Oпштине Бачки Петровац усвоји 
Локални акциони план за младе, и да осигура механизме за његову успешну реализацију. Један од механизма је 
оснивање Канцеларије за младе. Општина Бачки Петровац обавезна је да издваја средства из буџета Општине 
Бачки Петровац за имплементацију Локалног Акционог Плана за младе Општине Бачки Петровац. Канцеларија 
за младе би преузела на себе мониторинг процеса имплементације Локалног акционог плана за младе општине 
Бачки Петровац.
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Циљеви Канцеларије за младе
Канцеларија за младе је оперативо тело, које обједињава све службе и  органе који се баве младима, израђује 
планове, координира активности и усклађује акције са циљем да:

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

младих на локалном и регионалном нивоу
• подржава изградњу грађанског друштва и партнерстава

Основни задаци Канцеларије за младе су: 

1. успостављање и одржавање сарадње са локалним омладинским организацијама, 
2. јачање квалитета међусекторске сарадње на решавању питања младих, 
3. иницирање и координација израде ЛАП-а за младе општине за следећи период , 
4. пружање могућности омладини општине  да се укључе у програме, пројекте, конкурсе и иницијативе 
покренуте од стране Секретаријата за спорт и омладину АП Војводине и Министарства омладине и спорта 
Републике Србије,
5. осигуравање видљивости Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац и могућности које 
она пружа 
6. осигуравање имплементације Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац
7. осигуравање реализације Локалног акционог плана за младе Општине Бачки Петровац 
8. мониторинг процеса имплемантације и реализације Локалног акционог плана за младе Општине Бачки 
Петровац 
9. проналажење нових могућности финансирања програма за младе у Општини Бачки Петровац
10. пружање подршке омладинским организацијама и иницијативама на територији Општине Бачки 
Петровац
11. Писање пројеката
12. Помоћ при писању пројеката
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 У реализацији својих задатака Канцеларија за младе општине  сарађује са:
· локалним омладинским организацијама
· организацијама које се баве младима 
· Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину ИВ АП Војводине, 
· Министарством омладине и спорта Републике Србије, 
· локалним Канцеларијама за младе других општина, 
· са општинским институцијама које се везују за питања младих и 
осталим институцијама и организацијама које раде на решавању питања везаних за младе.

3.2 НАЧИН ФИНАНСИРАЊА И ОДРЖИВОСТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ:

Канцеларија за младе своју финансијску подршку види у Општини Бачки Петровац, у Секретаријату за 
омладину и спорт АП Војводине и у Министарству за Омладину и Спорт, за своје иницијално формирање и 
основно функционисање, а одрживост ће обезбeдити и аплицирањем код различитих фондација које подржавају 
пројекте омладинске политике.

дизајн:
irena.peskova@gmail.com
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