Анекс 1

Акциони план за 2011. годину (и континуирано)
Финансијск
а средства

Приоритет

Активности

Рокови

Очекивани резултат

Индикатор

Реализатори

Оснаживање
активизма и
повећавање
мобилности
младих

Промовисање активности КЗМ
(гостовања на радију, флајери,
плакати, промоције...)

интензивно
фебр.март;
континуира
но надаље

Појачана свест о КЗМ као
главном покретачу
активизма младих

Број медијских наступа
Број одштампаних и
подељених материјала

КЗМ, локални
медији

30.000

током
године

Боља информисаност
младих на локалном
нивоу

Број одштампаних
примерака новина

КЗМ, школе

80.000

Састанак КЗМ и релевантних
локалних и регионалних КЗМ и
НВО са циљем успостављања и/
или јачања сарадње

фебруармарт

Утемељена и започета
сарадња са суседним КЗМ
и лок. и рег. НВО

Број заједнички
реализованих
акција/пројеката у току
године

КЗМ

-

Побољшање услова рада
Интернет клуба

током
године

Већа активност и боља
информ. младих, дружење

Број волонтера
Број рачунара

КЗМ, ЛС

100.000

Успостављање мреже
омладинских сарадникаволонтера који ће прикупљати и
обликовати информације
значајне за младе у заједници

током
године

Организовани сарадници
прикупљају релевантне
информације за младе

10 младих сарадника

КЗМ, ср. школе

20.000

Израда веб сајта КЗМ

током
године

Повећање видљивости
КЗМ
Боља информ. младих

функционалнији веб
сајт

КЗМ

25.000

Едуковани радници
спроводе квалитетније
активности

Квалитет и ефикасност
рада КЗМ

КЗМ, релавантни
едукатори

60.000

Покретање омладинских новина

Континуирано едуковање
координатора КЗМ и других
омладинских радника (писање
пројеката)

током
године

Оснивање волонтереског клуба

током
године

Повећана свест о
волонтеризму као виду
активизма

Еколошке радионице

током
године

Повећана свест младих о
очувању животне средине

октобар

Повећана свест младих о
очувању животне средине

Акција “Багрем – дрво мог краја”
(садња нових стабала багрема
на више локација у општини)
Промотивне активности поводом
значајних датума за младе
општине Пећинци (Дан Европе,
Дан младих, Дан волонтера...)

Унапређивање
свих облика
запошљавања,
самозапошљавања и
предузетништва младих

Организовање семинара за
активно тражење посла и
самозапошљавање
Промоција каријерног вођења и
саветовања (КВС) и обука за
каријерне саветнике

9. мај
12. август
1. и 5.
децембар

током
године

прва
половина
године

Организовање омладинских
сајмова запошљавања

током
године

Развој образовних програма за
преквалификацију младих

током
године

60.000
Основан клуб
Број волонтера

КЗМ, НВО

Број организованих
радионица
Број учесника

КЗМ, ЛС

Број новозасађених
стабала, Број учесника

КЗМ, ЛС, школе

Број учесника, Број
уличних акција,
подељен промо
материјал

КЗМ, НВО

Млади успешнији на
тржишту рада
Млади остају у општини

Број семинара
Број учесника семинара

НСЗ, ЛС, КЗМ,
ср. школа,

Створени капацитети за
спровођење КВС младих
Почело КВС младих
Млади успешно граде
каријеру

Број обучених
полазника

КЗМ, регионална
НВО, ср. школе,
НСЗ, МОС

45.000

Запослени млади

Број новозапослених
младих

НСЗ, ЛС, КЗМ,

60.000

Информисање младих о
систему
преквлаификације

Број курсева
Број младих који
учествују на курсевима

НСЗ, КЗМ,
привреда

50.000

Повећана свест младих и
читаве заједнице о
проблемима и потребама
младих
Промовисани стандарди
ЕУ политике за младе

50.000

70.000

50.000

25.000

Спровођење анкете међу
послодавцима о траженим
профилима и занимањима

Организовање курсева за
стицање нових вештина
(језици, рачунари)
Организовање стручне праксе
на бази добровољног рада у
предузећима у општини
Пећинци
Организовање семинара за
категоризацију и регистрацију
пољопрвиредних газдинстава

Унапређење
културних,
спортских и
других
садржаја за
младе

мај, јуни

током
године

током
године

прва
половина
године

Оснивање секција КУД-а у
местима где не постоји

током
године

Сарадња са другим КЗМ у
организовању културних
манифестација

током
године

Концерти КУД-ова, бендова и сл.
из других општина

током
године

Информисање младих о
дефицитарним
занимањима

Урађена анкета
Број послодаваца
учесника

НСЗ, КЗМ,
послодавци

20.000

Број курсева
Број младих који
учествују на курсевима

НСЗ, КЗМ

50.000

Млади конкурентнији на
тржишту рада
Обучени млади

Број младих учесника
Број младих укључених
у волонтерски рад у
предузећима

КЗМ,НСЗ,
привреда

-

Млади покрећу
пољопривредну делатност

Број младих учесника
Број регистрованих
газдинстава

КЗМ, МПШВ., ЛС

40.000

Ангажовање младих у
културно-уметничком раду
у целој општини

Основане секције

КУД, КЗМ

????

Боља повезаност КЗМ;
повећано учешће младих
у креирању културних
дешавања

Један заједнички
пројекат са суседном
КЗМ

КЗМ

50.000

Повећано учешће младих
у креирању и посети
културно-забавних прогр.

Број концерата
Број младих
посетилаца

КЗМ, КУД,

35.000

Млади успешнији на
тржишту рада
Образованији млади

Организовање омладинске
манифестације етно
стваралаштва овог краја
Организовање различитих
видова неформ. образовања
(радионице: фото и филмска
радионица)
Развијање
социјалне
инклузије и
здравих
стилова
живота младих

Субвенционисан превоз за
школску децу, стипендије,
једнократна помоћ и остале
уобичајене врсте помоћи соц.
угрожених младих

октобар

Ангажовање младих на
неговању културних
традиција

током
године

Програми за младе по
жељи младих
Образованији млади
Креативнији млади

током
године

Обезбеђене једнаке
шансе за све младе
Подстакнути таленти

Број младих учесника и
посетилаца
Број програма
Број полазника
Број идентификованих
талената

КЗМ,Удружење
жена Сремица,
школе

40.000

50.000
КЗМ, КЦ, НВО,

Број младих који
користи
субвенциониран
превоз....
Број стипендија

ЛС

Подигнута социјална свест
и одговорност
Побољшан положај соц.
угрожених младих

Број особа које су
уделиле помоћ
Квантитет помоћи

КЗМ, школа,
привреда

-

КЗМ, ЦСР

Донација

КЗМ, школе, ЦК.
регионалне НВО

40.000

КЗМ, НВО

20.000

КЗМ, ДЗ

40.000

Иницирање једне хуманитарне
акције

током
године

Писање једног пројекта за
младе ОСИ

током
године

Добијен грант
Побољшан квалитет
живота младих ОСИ

Број младих ОСИ
обухваћен пројектом
Висина донације

Окупљање и обука групе
омладинских волонтера који ће
учествовати у превентивним
програмима у заједници;

прва
половина
године па
надаље

Млади упознати са
ризицима и укључени у
превентивне кампање,
тзв. вршњачки едукатори

Број обучених младих
едукатора

Оснаживање инклузивног
процеса (семинар, предавања,
анкете)

мај,
септем.

Разумевање процеса
инклузије

Број анкетираних
младих, број семинара,
број учесника

Едукативне радионице о значају
здравствене превенције младих

током
године

Подизање свести младих
о одговрности за
сопствено здравље

Број учесника
Број радионица

Најмање у
висини
прошлогоди
шњег износа
ове буџетске
ставке

Отварање СОС телефона за
младе у Дому здравља
током
године
Промовисање здравог начина
живота (промоција рекреативног
спорта, здраве исхране)

током
године

Обука вршњачких едукатора из
обуке превенције AIDS-а

Млади имају коме да се
обрате за помоћ

Отворен СОС телефон

Здравији млади, стварање
здравих навика

Пропагадни матријал

Обучени млади едукатори
1. дец.

Партиципирање у акцијама
здравствене и соц. заштите
( добровољно давање крви у
Средњој школи, Светски дан
борбе против пушења...)

током
године

Подстакнута хуманост и
солидарност код младих
Здравији млади

Број обучених
едукатора
Број младих који
учествују у акцијама

КЗМ, ДЗ

-

КЗМ, ДЗ, ЦСР,
Медији

20.000

КЗМ, релевантна
НВО

35.000

КЗМ, школа,
ЦСР, ДЗ

-

