РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-33/15 – 29.01.2015.године
Београд, Македонска 42
дб-04
Веће Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 29.01.2015. године,
на основу члана 77. а у вези члана 15. став 1. тачка 16. Статута Градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст) и у вези са одредбама Локалног
акционог плана за младе ГО Стари град, доноси
АКЦИОНИ ПЛАН
ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
На основу важећег Локалног акционог плана за младе ГО Стари град (2011-2015. год.), а у циљу
спровођења Националне стратегије за младе, Веће градске општине доноси Акциони план политике
за младе на својој територији.
Сврха Плана је дефинисање приоритета за 2015. годину, спровођење локалног акционог плана за
младе, и транспарентно руковођење локалном Канцеларијом за младе.
Програм се састоји из 8 делова, који су дефинисани на основу приоритета локалног акционог плана,
искуства у претходном периоду и повратних информација које су добијене од младих са општине
Стари град кроз реализоване активности у претходне 2 године.
Активности из плана су следеће: Израда локалног акционог плана за период 2016-2020. године,
Студијска посета европским престоницама младих и културе, организовање школе страних језика,
унапређење пословних компетенција младих, организација рачунарских едукација, подршка
уметничком стваралаштву младих, подршка активностима школских парламената, и организовање
активности на волонтерском ангажовању младих.
Финансирање активности из овог Плана се врши највећим делом средствима опредељеним у Буџету
општине за 2015. годину, којим су предвиђена укупна средства од 5.000.000 динара.
1. Израда Локалног акционог плана за младе ГО Стари град за период 2016-2020.
Израда новог локалног акционог плана неопходна је ради наставка успешног спровођења
омладинске политике на локалном нивоу. Потребно је дефинисати нове приоритете, у складу са
променом услова на тржишту рада и напретком технологије, али и изменити постојеће приоритете
од којих многи нису јасно дефинисани у постојећем ЛАП-у.
План за израду новог ЛАП-а је следећи: избор особа које ће се бавити прикупљањем и обрадом
података у локалној средини (основне и средње школе, факултети, невладине организације итд.);
креирање радних група и дефинисање приоритета из области омладинске политике за наведени
период ; предлагање документа на усвајање Скупштини општине Стари град.
Предвиђена средства у износу од 350.000 динара.
2. Студијска посета европским престоницама младих и културе
Пројекат студијске посете европским престоницама културе, који КЗМ спроводи шесту годину за
редом, и који је као такав јединствен у Србији, има за циљ упознавање младих са програмом и
културом градова Европе у циљу повезивања са вршњацима, колегама, укључивања у омладинске и

интернационалне пројекте, размене искуства, успостављања потенцијалних пословних веза, али и
упознавања са културом и историјом посећених европских градова.
Овогодишње престонице културе Европе су Плзен у Чешкој и Монс у Белгији, а престоница младих
је Клуж у Румунији. На основу Програма ових градова у оквиру пројеката престонице младих,
односно културе, за овогодишњу дестинацију одабрана су 2 града и то град Плзен у Чешкој
(престоница културе Европе) и град Клуж у Румунији (престоница младих Европе), а у обзир је узета
комуникација са носиоцима пројеката, обим потенцијалне сарадње и жељени циљеви. На основу
овог плана очекују се конкретни предлози пројеката које ће разматрати Веће ГО Стари град, на
основу којег ће бити транспарентно праћен напредак пројеката и њихова евалуација.
Предвиђена средства у износу од 1.000.000 динара.

3. Организовање курсева страних језика
На основу постојећег ЛАП-а, његових приоритета, али и конкретних потреба младих на тржишту
рада и ради развоја на личном плану, Општина је препознала неформално образовање као
приоритет у условима велике незапослености младих и потребе да се они оспособе за различита
занимања кроз познавање страних језика. Енглески и немачки језик су најтраженији међу младима,
али постоје и језици који до сада нису истицани а који би допринели младима да побољшају своје
квалификације, као што су норвешки, кинески, шпански, турски, арапски и други. Избор језика биће
начињен на основу online и штампане анкете која ће се спроводити преко сајта Канцеларије за
младе, друштвених мрежа и организовањем штандова на прометним локацијама на територији
општине Стари град. Одабир школе страних језика која ће вршити услугу ће бити учињен према
претходним искуствима, али и на основу најбоље понуде, узевши у обзир цену и квалитет услуге.
Предвиђена средства у износу од 800.000 динара.
4. Унапређење пословних компетенција младих
Неформално образовање младих ће бити остварено и кроз различите курсеве, радионице и пројекте
са циљем подизања и унапређења компетенција младих, такође ради проналажења посла и њиховог
представљања на тржишту рада. У том смислу, планиране су радионице које подижу способности
младих из области: јавног наступа, односа са јавношћу, предузетништва, ангажовања у невладиним
организацијама и повезаним областима.
Предвиђена средства у износу од 400.000 динара
5. Рачунарске едукације
Са истим циљем су планиране и едукације везане за коришћење рачунара, а то су конкретно:
основни рачунарски курсеви, веб дизајн, курсеви програмирања, коришћење Photoshop-a и Adobea, и остали курсеви везани за рачунарску писменост.
Предвиђена средства у износу од 300.000 динара.
6. Уметничко стваралаштво
На основу сарадње са УК „Пароброд“ биће организоване радионице цртања, сликања, вајања,
креативног писања и стрипа за које је постојала велика заинтересованост младих и у претходном
периоду. Такође су планиране и радионице фотографије и DJ-инга које подстичу младе да се баве
овом граном уметности а која може допринети и даљем професионалном развоју младих у овој
области.
Предвиђена средства у износу од 500.000 динара.
7. Активности школских парламената
Редовним састанцима са представницима школских парламената средњих школа ствара се увид у
планове ученика у тим школама, а ученици се подстичу да предлажу иницијативе и пројекте. Жеља
и план Општине је да те пројекте и иницијативе финансијски подржи, како би се ученици додатно

заинтересовали и како би се ученички парламенти оснажили и подстакли да боље и ефектније
функционишу.
Предвиђена средства у износу од 200.000 динара.
8. Aктивности на волонтерском ангажовању младих
Општина ће преко Канцеларије за младе, организовати активности на пружању услуга или обављању
активности за опште добро или добро појединих категорија становника градске општине, у складу
са прописима који регулишу волонтерски рад, у којима ће ангажовати младе са територије ове
градске општине, који испуњавају законом прописане услове, као пружаоце бесплатних услуга или
извршиоце посла без накнаде.
Предвиђена средства за трошкове организације и евентуалне стварне трошкове ангажованих
волонтера: до 200.000 динара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Дејан Ковачевић

