
Анекс 2                                                                 Акциони план за 2012 – 2015. годину

Приоритет Активности Очекивани резултат Индикатор Реализатори 

Оснаживање 
активизма и 
повећавање 
мобилности 
младих

Перманентне кампање промовисања КЗМ 
усмерена ка младима, привредном сектору 
и заједници уопште

Унапређење омладинских новина

Даље развијање сарадње КЗМ-а са другим 
КЗМ, релевантним локалним, регионалним 
и ЕУ НВО

Оснивање и рад омладинских група на 
сеоским подручјима

Координирање мрежом омладинских 
сарадника који прикупљају и обликују 
информације значајне за младе у 
заједници

Одржавање и даље унапређивање сајта 
КЗМ

Формирање волонтерског клуба при КЗМ и 
промовисање волонтеризма

Рад на пројектима у оквиру ЕУ програма 
''Млади у акцији''

Подигнута свест о важности КЗМ
Јака и респектабилна КЗМ као 
главни актер у пољу омлад политике

Брза доступност разних 
информација од значаја за младе

Развијена сарадња са другим КЗМ и 
лок. и рег. НВО 
Заједнички партнерски пројекти

Активно укључивање и активирање 
младих из руралних средина по 
питањима омл. политике 
Креирање базе за умрежено 
деловање на читавој територији 
Општине

Млади упознати са могућностима за 
развој омладинских активности
Информисани млади

Боља информисаност младих
Видљив рад КЗМ

Развијање свести о волонтеризму 
као начину деловања у заједници и 
повећан број волонтера 
Створена основа за системски 
развој волонтеризма

Млади укључени у ЕУ пројекте

Квалитет кампања
Број младих који подржава рад 
КЗМ
Обим материјалне подршке 
привр. сектора 
Редовна дистрибуција новина

Број заједнички реализованих 
пројеката у току године

Број и активност основаних 
група

Укључено најмање 30 
омладинских активиста

Број посета сајта

Основан волонтерски сервис
Активности клуба
Број младих волонтера

Број и величина пројеката
Број донираних пројеката

КЗМ 

КЗМ

КЗМ, локалне, 
регионалне и 
међунар. НВО

КЗМ, ЛС, МЗ, школе

КЗМ, школе

КЗМ

КЗМ, ЛС, МОС

КЗМ, локалне и 
регионалне НВО, 



Континуирано едуковање координатора 
КЗМ и других омладинских радника

Волонтерско активирање младих у 
одржавању локалних манифестација 

Пројекти међуопштинске и међународне 
размене 

Обележавање Дана младих

Иницирање формирања и рада једне НВО 
младих

Активирање младих у очувању животне 
средине

Едуковани радници спроводе 
квалитетније активности 

Повећана свест о волонтеризму као 
виду активизма

Повећана могилност младих
Стицање нових искустава
Учвршћивање познанстава

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

Повећан активнизам младих
Ојачан цивилни сектор који се бави 
младима

Повећан активизам младих
Подигнута еколошка свест

Квалитет и ефикасност рада 
КЗМ

Број младих волонтера

Број реализованих пројеката 
Број обухваћаних младих

Реакција заједнице и младих
Број учесника
Медијска пропраћеност

Број чланова организације
Број реализованих пројеката

Број акција
Број младих учесника

КЗМ, релевантни 
едукатори

КЗМ, школе

КЗМ, ЛС, школа, 
НВО

КЗМ, школа

КЗМ, нова НВО

КЗМ, ЛС, МЗ, школе, 
НВО

Унапређива
ње свих 
облика 
запошљава 
ња, 
самозапошљ
авања и 
предузетни
штва младих

Континуирана сарадња са НСЗ на 
едукативним програмима тражења посла: 
организовање курсева за активно тражење 
посла и стицање нових вештина (рачунари, 
језици), доквалиф. и преквалификација

Наставак програма каријерног вођења и 
саветовања за младе

Организовање омладинских сајмова 
запошљавања

Помоћ младима који желе да се баве 
пољопривредом (организовање семинара 
за категоризацију и регистрацију 
пољопривредних газдинстава и сл)

Смањена незапосленост младих
Стицање додатних вештина 
незапослених младих
Млади успешнији на тржишту рада

Млади успешно граде каријеру

Млади успешнији на тржишту рада

Млади покрећу пољопривредну 
делатност

Број младих на евиденцији 
НСЗ

Број различитих врста услуга
Број младих обухваћен 
програмом

Број сајмова
Број учесника на сајму
Број запослених младих

Прој учесника семинара
Број регистрованих 
газдинстава 

 
КЗМ, НСЗ

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

КЗМ, НСЗ, ЛС, 
МЕРР, привредници

КЗМ, МПШВ, ЛС



Анимирање предузећа и установа за 
ангажовање волонтера

Унапређење волонтеризма 
Стицање практичних вештина.

Број младих волонтера КЗМ, ЛС, школe, 
фирме и  установе

Унапређење 
културних, 
спортских и 
других 
садржаја за 
младе

Настављање са неговањем постојећих и 
иницирање нових образовних и креативних 
радионица, курсева и школа (школа 
страних језика,  школа информационе 
писмености, музичка радион, новинарска...)

Креирање културно-уметничких програма 
за младе (трибине, филмске пројекције, 
изложбе, књиж. вечери...)

Организовање музичких и забавних 
манифестација за младе

Обука тренера и спровођење радионица из 
финансијске писмености младих

Уређење простора за културно-уметничке 
и забавне програме у свим насељима

Уређење спортских терена у свим 
насељима

Едуковани млади 
Развијене креативних способности 
младих
Идентификовани млади таленти

Реализовани културни програми за 
младе подижу културни ниво младих

Повећано учешће младих у 
креирању и посети културно-
забавних програма

Створени људски ресурси за 
финансијску едукацију младих 
Едуковани млади добро управљају 
својим новцем

Створени предуслови за 
организовање културно-уметничких 
и забавних програма за младе

Створени предуслови за бављење 
спортом младих

Број радионица и школа
Број полазника, тј. учесника
Број идентификованих 
талената

Број одржаних програма  
Број младих посетилаца

Број манифестација
Број младих учесника и 
посетилаца

Број обучених тренера
Број одржаних радионица

Број уређених простора
Број културно-уметничких и 
забавних програма

Број уређених терена
Број организованих дешавања

ОЦ, КЦ, Библитека, 
Музеј, КЗМ, сеоски 
ДК и библиотеке

ОЦ, КЗМ, КЦ, 
Библиотека, сеоски 
ДК и библиотеке

КЗМ, КЦ, 
Позориште, ТО, ЛС, 
ОЦ, сеоски ДК

КЗМ, релевантна 
НВО

ЛС

ЛС



Развијање 
социјалне 
инклузије и 
здравих 
стилова 
живота 
младих

Уобичајене активности које финансира ЛС: 
стипендије, награде, ужина, превоз  и др.

Координирање радом омладинских 
волонтера који учествују у превентивним 
програмима у заједници; рад на 
анимирању и обуци нових волонтера

Успостављање социјалних сервиса за 
младе

Едукативне радионице и пројекти 
(Ненасилна комуникација, Превенција 
ризичних ситуација, Конструктивно 
решавање конфликта, Родна 
равноправност, Инклузија младих Рома...) 

Акције и пројекти у вези са инклузијом 
младих ОСИ

Промовисање здравих стилова живота

Еколошке акције

Иницирање хуманитарних акција 
усмерених ка соц. угроженим младима

Анимирање младих да учествују у 
акцијама здравствене и соц. заштите 
(добровољно давање крви, Светски дан 
борбе против сиде, Светски дан борбе 
против пушења...)

Обезбеђене једнаке шансе за све 
младе
Подстакнути таленти

Вршњачки едукатори укључени у 
превентивне кампање 

Млади упознати са ризицима
Млади добијају адекватну помоћ
Боља информисаност о здрављу
Млади негују здраве стилове живота

Смањен број насиља међу младима
Подигнута свест младих о родној 
равноправности
Инклузија младих Рома...

Укључивање младих са хендикепом 
у активан живот заједнице

Промотивно-едукативне активности, 
медијски наступи и др. подигли свест 
младих о вредности здр.стл. живота

Чистија животна средина
Развијање и јачање еколошке свести

Подигнута социјална свест и 
одговорност
Побољшан положај соц. угрожених 
младих

Подстакнута хуманост и 
солидарност код младих
Здравији млади

Бр. младих који користи помоћ
Број награђених
Број стипендиста

Број обучених младих 
едукатора за заштиту 
репродуктивног здравља, 
превенцију болести 
завистности...)

Успостављени сервиси
Број и квалитет услуга

Број радионица
Број учесника

Број младих ОСИ обухваћен 
акцијама
Број реализованих пројеката

Број активности.
Медијска пропраћеност

Број акција
Број учесника

Број особа које су уделиле 
помоћ
Квантитет помоћи

Број младих који учествују у 
акцијама

ЛС

КЗМ, школе, 
локалне и 
регионалне НВО

ЗЦ, ЦСР, 
релевантне НВО, 
ЛС

Лок. и рег. НВО, 
психолошко 
педагошка служба у 
школама, КЗМ

КЗМ, НВО, ЦСР, ЦК

КЗМ,  ЗЦ, НВО, 
Медији

КЗМ, ЛС, МЗ, НВО, 
МЖСПП

КЗМ, школа, 
профитабилна 
предузећа

КЗМ, ОЦ, ЦК, , 
школе, ЦСР, ЗЦ




	Индикатор

