ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕ 2010 - 2014.

Барајево, мај 2010.

На основу члана 19. тачка 26. Статута Градске општине
Барајево (“Службени лист Града Београда”, број 44/2008),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 14. маја 2010.
године донела је

Закључак

Усваја се Акциони план за младе Градске општине Барајево за
период 2010 - 2014. године.

Скупштина општине Барајево
Број: 06-12/2010-166 од 14. маја 2010. године

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2010 - 2014.

Уводна реч председнице општине

Национална стратегија за младе дефинисала је смернице, принципе и вредности које
смо без двоумљења следили радећи на овом Акционом плану.
Формирали смо Канцеларију за младе и Савет за младе, свесни да без институционалног
оквира, иза којег стоји локална самоуправа као гарант реализације планираних мера, нема
уверљивог доказа посвећености систематском бављењу младима у континуитету, на начин
који ће услове њиховог живота и рада трајно променити на боље.
Млади су кључна снага сваке заједнице, а њихов одлазак из малих и слабо развијених
средина у веће градове представља проблем који доводи до тога да се кључна полуга
која треба да омогући оживљавање и просперитет локалне заједнице, која има ресурсе
и потенцијале, али у општој друштвеној кризи као да је на њих заборавила, а чине је
продуктивно најснажнији и најперспективнији, међу којима су млади, непрестано слаби,
уместо да јача.
До сада, општина Барајево није имала овакав документ који ће, уверена сам, бити од
великог значаја за младе у нашој општини, али и за нашу општину у целости. Истовремено,
испред себе имамо документ који је у сагласности свих заинтересованих група, на које
представници стављају сопствене потписе.
И на крају, желим посебно да нагласим, да се посао не завршава усвајањем овог плана,
већ да заправо тек почиње и да ће представљати живи документ, обавезан за примену у
наредне четири године, уз помоћ којег ће млади откривати своју будућност.

Председница општине
Бранка Савић
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ОДЕЉАК 1
1.1.

УВОД

Канцеларија за младе

Канцеларија за младе формирана је новембра 2008. год. одлуком председнице општине, а на
препоруку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Рад канцеларије у 2009. години финансирала
је локална самоуправа.

1.2.

Савет за младе

Одлуком председнице општине Барајево, 24. јула 2009. формирана је радна група за израду Локалног
акционог плана за младе. Чланове радне групе (Савета) за младе општине Барајево чине: председник
општине Барајево, члан Општинског већа, два одборника СО ГО Барајево, координатор Канцеларије за младе,
представници Центра за социјални рад, Дома здравља „Др Милорад Влајковић“, Црвеног крста Барајево,
Националне Службе за запошљавање, Средње школе Барајево, Невладине организације “Изазов живота“,
Културно – уметничког друштва Вранић, спортске организације – Фудбалског клуба Барајево, Центра за
културу и представника цивилног сектора.
Активности Савета за младе општине Барајево су да:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, обезбеђивањa једнаких
шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета,
приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласности са Националном
стратегијом за младе;
прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске политике;
доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе
општине;
даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима
значајним за младе;
усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику општине
и општинском већу;
иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима за младе у циљу
унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности
општине;
координира и подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и
пружа помоћ у реализацији њихових активности;
координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње, која се односи на омладину и о
томе обавештава органе општине.
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ОДЕЉАК 2

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Локални акциони план за младе општине Барајево користи принципе на којима је рађена Национална
стратегија за младе, јер произилазе из вредносног система, чији су основ Устав Републике Србије, Универзална
декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе
о људским правима и основним слободама и Међународни пакет о грађанским и политичким правима.
Принципи локалног акционог плана су:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права, без обзира на пол,
расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну оријентацију,
социјални статус, као и функционалне сметње-инвалидитет. Обезбеђују се равноправне
могућности за развој младих, засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим
изборима и способностима.
Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на информисање,
на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са разноврсним сопственим
карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се поштовање родне равноправности,
недискриминације, слободе, достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих.
Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и одговорност
младих у складу са њиховим могућностима.
Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног ресурса и
исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима. Омогућава се и обезбеђује доступност
свих ресурса младима. Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно провођење
слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено увођење и развијање инклузивног
образовања на свим нивоима.
Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи демократског
грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се култура ненасиља и
толеранције међу младима.
Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и подстиче
интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу.
Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и могућност,
како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима које доприносе
изградњи бољег друштва.
Интеркултурализам - Омогућава се поштовање различитости у свим областима људског живота,
толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и
развијање интеркултуралног дијалога међу младима.
Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање
и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и
неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у образовању.
Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који се односе
на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и резултатима истраживања
о младима.
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ОДЕЉАК 3
3.1.

КОНТЕКСТ

Географски подаци

Општина Барајево је градска општина Града Београда. По географском положају спада у рубне
општине Града Београда.
Опште информације:
Географски положај насеља

44°34′26” СГШ, 20°24′34” ИГД, надморска висина 260м, 408м највиша тачка

Површина општине

213 км², пољопривреднo земљиште 15.171 ha (71,2%), шуме 4.106 ha

Становништво

24.641 (2002.), 118 на 1 км², 8.254 домаћинства

Организација

15 месних заједница, 13 насеља

Поштански број

11460

Позивни тел. број

+381(0)11

Регистарске таблице

БГ (BG)

Општина Барајево формирана је 1956. године преласком на комунални систем од насеља Барајево,
Баћевац, Бождаревац, Гунцате и Лисовић. Остала насеља, придружена су територији општине 1957. и 1960.
године. Налази се на ширем подручју града Београда, у његовом јужном делу и граничи се на северу са
општинама Чукарица и Вождовац, на истоку са општином Сопот, на југу са општином Лазаревац и на западу
са општином Обреновац. Општина у свом саставу има 13 насеља и 15 месних заједница.
Територија општине обухвата површину од 213 км2. Највиша тачка на источној граници општине,
Парцански вис (408м надморске висине), доминира читавим крајем. Земљиште је у благом нагибу према југу,
тако да сви водотоци гравитирају према сливу реке Бељанице.
Подручје општине је у појасу умерено-континенталне климе, која је под утицајем Па-нонске низије,
са већим бројем сунчаних дана него Београд.
Велики део територије општине заузима Липовичка шума са око 1.270 ha од чега је 76 ha под ливадом,
51 ha под ораницом, а 45 ha је неплодно земљиште.

3.1.2

Историјат

Прва насеља на територији општине Барајево, појавила су се пре пет хиљада година, у доба неолита.
Највеће неолитско насеље на територији општине било је у Барајеву и заузимало је простор од око 100
хектара, а налазило се на локалитету који је у археологији познат под именом Кремените њиве, крај пута
Барајево-Липовица.
У овим крајевима живели су Илири, Келти, а почетком нове ере Римљани. Период досељавања
словенског становништва у ове крајеве, историјски је неразјашњен. Барајево се први пут помиње у
катастарском попису који су извршили Турци 1536. године, као друго име за Барај (забележено 1528. године).
У време Првог српског устанка, овај крај је дао више знаменитих личности међу којима су најпознатији
кнез Сима Марковић из Великог Борка, Павле Поповић из Вранића и велики јунак Милисав Чамџија, који је
остао запамћен по томе што је први испред устаника ушао у београдску тврђаву Калемегдан. У Великом
Борку је 1805. године одржана прва Народна скупштина устаничке Србије.
На Скупштини је установљен Правитељствујушћи совјет српски, први орган извршне власти у Србији.
За председника Совјета, изабран је прота Матеја А. Ненадовић, а за совјетника београдске нахије Павле
Поповић. У Великом Борку, за време Првог српског устанка, радила је и прва пошта у Србији.
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3.2.

Демографски подаци

Према подацима из пописа 2002. године
у општини Барајево живи 24.641 становник. Број
становника у општини Барајево се током последњих 50
година стално повећава, али спорије него у Београду.
Oбзиром да Барајевска општина последњих година
има негативан природни прираштај (2004. године
износи -3.5 ‰ , 2008.године -7,3‰), а број становника
по проценама непрекидно расте, закључак је да
се у општини врши концентрација становништва и
процес урбанизације под утицајем развоја Београда.
На територији општине живи 4896 младих (од
15-29 година старости), што представља око 20 одсто
од укупног броја становника. Показатељи из пописа
2002. године, као и статистички годишњаци показују да је oпштина Барајево демографски стара општина, са
просеком старости од 41,4 године (40,0 код мушкараца и 42,2 код жена).
На повећање броја становника у односу на попис из 1991. године (21.323), утицала је и чињеница да
је на подручју општине Барајево у периоду од 1991. до данас евидентирано око 9.000 избеглих, прогнаних и
расељених лица са ратом захваћених подручја бивших република СФРЈ, те Косова и Метохије. Већина од тих
лица и данас, бораве на подручју општине Барајево.
Због близине Београда и природних лепота овог краја, на подручју Барајева изграђено је неколико
хиљада викендица, у којима бораве њихови власници, па се са сигурношћу може тврдити да на подручју
општине борави и преко 30.000 становника.
Кретање броја становника у општини Барајево у периоду од 1948. до 2002. године
Барајево-Укупно становништво

Београд-Укупно становништво

Број

индекс

Број

индекс

1948

17421

100

633724

100

1953

18148

104

731837

115

1961

17461

96

941192

129

1971

16552

95

1209361

128

1981

18815

114

1470073

122

1991

21647

115

1555226

106

2002

24641

114

1576124

101

48-02

-

141

-

249

Година

Удео младих у укупном становништву
Укупно

0-14 год.

%

15-29 год

%

Р Србија

7.498.001

1.176.770

15,69%

1.512.646

20,17%

Београд

1.576.124

228.925

14,52%

326.226

20,70%

Барајево

24.641

3.672

14,90%

4.896

19,87%

Извор: Републички завод за статистику
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3.3.

Економија и привреда

Барајево нема развијену индустрију. На подручју општине регистровано је око 1.100 привредних
субјеката, највише у области трговине, грађевинарства, саобраћаја и прерађивачке индустрије.
Некада кључне фабрике и носиоци развоја привреде Барајева ,као што су Фабрика кугличних лежајева
са аутоматизованом производњом, капацитета 20,5 милиона комада годишње, која је запошљавала преко
600 радника, погон за производњу светиљки “Електрон”, грађевинско предузеће „Хидротехника“ , Воћарске
плантаже данас не раде.
Индустријска зона Требеж, комунално, инфраструктурно и урбанистички је потпуно уређена. Поред
већ 7 – 8 изграђених производних капацитета, омогућује изградњу и отварање већег броја мањих и средњих
предузећа. Пословна зона спонатно се формира уз Ибарску магистралу у Мељаку и Вранићу. Значајан
потенцијал Барајево има у потпуно урбанистички разрађеној стамбено-пословној зони у Насељу Гај, где је
изграђена комплетна инфраструктура.
Туризам је велика, али још увек недовољно искоришћена шанса за бржи развој општине Барајево.
Излетиште Липовичка шума која се простире на 1.200 хектара, ловиште са великим бројем срна, зечева,
фазана и јаребица, језеро Дубоки поток – рај за спортске риболовце, лепи сеоски пејзажи, многобројни
културно – историјски споменици, индустријски незагађена природа, представљају изванредну основу за
развој излетничког, спортско-рекреативног, сеоског и ловног туризма. Ибарска магистрала са великим бројем
мотела и ресторана, употпуњује туристичку понуду. У последње време све више приватних инвеститора
шансу за успешно пословање тражи управо у овој области.
Општина Барајево, можда захваљујући чињеници да нема развијену индустрију, представља једно
од ретких подручја са незагађеном животном средином. Да би тако остало и у будућности, Барајево је међу
првим београдским општинама, које су донеле одлуку о изради Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП)
у циљу очувања и заштите квалитете животне средине.
Пољопривреда
У структури барајевске привреде највеће учешће има пољопривреда у којој преовлађује индивидуални
сектор. Обрадиво земљиште покрива површину од око 15.000 хектара. Од тога 12.678 ха заузимају оранице,
1.500 ха ливаде и пашњаци, 1.000 ха воћњаци и 33 ха виногради, док су на 2.000 ха повртарске културе.
Значајан је проценат необрађеног земљишта - 6.500 ха. Због проблема са којима се сусреће пољопривреданедостатак финансија, застарела механизација и неповољан паритет цена, тај проценат је из године у годину
све већи.
Пољопривредни произвођачи располажу са преко 1.500 трактора, 70 комбајна, исто толико берача
кукуруза и око 5.700 разних прикључних машина.
Око 4.500 хектара је под шумом, од чега је 3.000 хектара у приватној својини. Шумама које нису у
приватном власништву газдује ЈП “Србијашуме”.
Због неорганизованог откупа и прераде воћа и поврћа највеће количине воћа се прерађују у ракију
која се користи за сопствене потребе. Што се тиче поврћа, нарочито оно које се оставља за зимницу, прерађује
се на земљорадничким газдинствима за своје потребе а мањи део се продаје у виду спремљене зимнице.
На основу овога можемо закључити да са аспекта прераде воћа и поврћа у Барајеву постоје велики
потенцијали и могућности.
Сточарска производња се у потпуности организује на газдинствима земљорадника. Поред производње
за сопствене потребе ова газдинства производе и веће количине млека, меса, вуне, јаја и меда за тржиште.
Организацију откупа млека врше постојеће земљорадничке задруге и Индустрија млека у Београду.
Са подручја општине дневно се откупи од 1.200 до 1.400 литара млека или годишње од 438.000 до 511.000
литара. Међутим, одређени број села у нашој општини није организован па се млеко прерађује у млечне
производе, најчешће сир и кајмак и продаје на пијацама. Због ниске цене млека многи земљорадници се
одлучују на продају сира и кајмака на београдским пијацама, тако да за откуп остане мањи део произведеног
млека.
Годишња производња – прираст говеђег, свињског, овчијег и живинског меса процењује се на око
1.200 т. Организација откупа стоке и пласман стоке и пласман меса се обавља преко земљорадничких задруга,
приватних кланица, а део у сопственој режији земљорадника. У протеклом периоду на територији општине
Барајево за прераду и дораду меса изграђена су два капацитета у приватном власништву.
Процес деаграризације у општини је интензиван. Овај процес је довео до промене старосне структуре
пољопривредног становништва, што има за последицу мању заступљеност становништва старосних група до
29 година старости, свега 21,2%, а највише старосних група изнад 50 година, 54,4%, што је више од половине
укупног броја пољопривредног становништва.
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Инфраструктура
Најважније саобраћајнице на подручју општине су Ибарска магистрала, регионални пут Липовица
– Космај и пруга Београд – Бар. Барајево је од Београда удаљено 27 километара (Ибарском магистралом),
односно 24 км. пругом. Добре везе постоје и са општинама Лазаревац, Сопот, Младеновац и Аранђеловац.
Разгранатом мрежом асфалтних путева центар општине повезан је са свих 13 села у општини.
Превоз путника обавља Саобраћајно предузеће Ласта, како у локалном саобраћају, тако и на линији
према Београду. Бољем превозу путника, знатно је допринело и отварање линије Беовоза Београд – Лајковац.
У центру Барајева, изграђено је модерно стајалиште Беовоза. Неопходно је увођење већег броја полазака
Беовоза на овој линији.
Велики део општине Барајево, снабдева се водом за пиће из система београдског водовода, који
улаже значајна средства у обнову водоводне мреже као и у изградњу нове мреже.
Барајево има развијену електродистрибутивну мрежу, али је јачина напона испод законом прописане
вредности у појединим деловима општине.
Велики проблем Барајева је што нема канализационе мреже, нити постројења за третман отпадних
вода. Барајево нема велике загађиваче животне средине, али нема ни институционализовану контролу
квалитета животне средине. У току је израда стратегије управљања чврстим отпадом.
У свим насељима на подручју општине, изграђена је телефонска мрежа. Добра је покривеност
мобилном и фиксном телекомуникационом мрежом, али су ограничене могућности за нове прикључке, а
укупан број телефонских прикључака, креће се око 10.000.
Тржиште рада
Кретање броја незапослених лица
Србија
Београд
Барајево

2004
969888
158706
2710

2005
895697
143294
2403

2006
916257
139984
2712

2007
785099
114219
2071

Број лица која први пут траже запослење - %
Србија
Београд
Барајево

2004
47,4
39,5
38,9

2005
52,1
46,1
44

2006
50,5
42,7
39,6

2007
48,6
39
37,6

Број лица без квалификациј која траже запослење - %
Србија
Београд
Барајево

3.4.

2004
31,9
22
32

2005
37
26,8
36,6

2006
38
27,3
35,8

2007
37,2
26
33,2

Анализа кључних актера и постојећих ресурса

3.4.1. Образовање
ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву
Школа функционише на 15 локација. Матичну школу у Барајеву, похађају ученици из 10 села
барајевске општине. У подручном одељењу Бељина, настава се изводи од првог до осмог разреда, а у осталих
13 подручних одељења организована је настава од првог до четвртог разреда. Укупно 1.532 ученика у 77
одељења.
У селима се настава одвија углавном у комбинованим одељењима или у две смене због недостатка
простора.
У 2007. години школа је добила нови објекат у Барајеву.
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ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу
Основна школа ради у три објекта (матична школа у Вранићу, издвојена одељења у Мељаку и
Шиљаковцу), укупне површине од 2.121 м2. Школски простор задовољава потребе: садржи потребан
учионички простор, простор за библиотеку, кабинет информатике, две радионице за ТО и кабинет за ликовно.
Школу похађа 507 ученика распоређених у 28 одељења. Рад је организован у две смене.

Средња школа Барајево
Школа је отворена 1. септембра 1976. године. Школује следеће образовне профиле: пољопривредни
техничар, руковалац - механичар пољопривредне технике, цвећар – вртлар, аутомеханичар-аутолимар,
трговац, економски техничар, женски и мушки фризер. Капацитет школе је око 900 ученика, распоређених у
30 оделења.
Школа је опремљена библиотеком са око 10.000 књига, два кабинета са по 18 рачунара, радионицом
за обуку ученика машинске струке, салонима за обуку мушких и женских фризера, кабинетом за трговце. У
оквиру школе постоји и економија за практичан рад ученика пољопривредне струке – виноград и воћњак, у
плану је подизање мањег пластеника.

3.4.2

Социјална заштита

Кључна карактеристика социјалне ситуације је дуготрајније радикално осиромашење становништва
које је велики број породица довело у стање апсолутног сиромаштва. О озбиљности ситуације говоре подаци
о запослености становништва, броју корисника пензионо-инвалидског осигурања, износима зарада и других
личних примања.
Просечан износ пензија у јануару 2010.год
Старосне пензије

Инвалидске пензије

Породичне пензије

Фонд запослених

25.181,00

20.031,00

15.996,00

Фонд самосталних делатности

24.671,00

21.413,00

15.483,00

фонд пољопривредника

8.281,00

8.922,00

6.021,00

Број пензионера у децембру 2008. год. на територији општине
Укупно

старосних

инвалидских

породичних

12.856

7.063

2.994

2.797

У Барајеву је регистровано 1.700–2.000 незапослених, од којих је око 53% жена. На евиденцији је све више лица са
радним искуством (62%), а 37% лица која први пут траже запослење. Најбројнија су лица са средњом стручном спремом.
Посебне социјалне импликације има чињеница да се на евиденцији републичког фонда ПиО налази
12.854 пензионера (7.063 старосних, 2.994 инвалидских и 2.797 породичних пензионера).
Просечна нето зарада запослених у 2008. години износила је 34.754,00 динара (привреда 30.870,00
динара, ванпривреда 35.478,00 дианара).
У старосној структури корисника најбројнија су одрасла лица (45,9%), нешто мањи је број деце и
омладине (43,3), а најмању групацију чине стари суграђани (10,8%).
Подаци о броју корисника основних облика породично-правне и социјалне заштите садржани су у
следећој табели:
Облик заштите

2007. 2008.

Смештај у установу СЗ

78

76

Смештај у другу породицу

39

34

Додатак за помоћ и негу (укупно)

97

157

Додатак за помоћ и негу

45

55

Увећани додатак за помоћ и негу

52

102

Помоћ за оспособљавање (рехабилитац.)

5

3

Материјално обезбеђење (број породица) 234

195

У току 2008. године право на смештај у
установи користило је 76 лица (10 деце и омладине).
Расположива институционална мрежа није у стању
да задовољи све израженије потребе за смештајем.
На смештају у другој породици током 2008.
године налазило се 32 деце без родитељског старања.
Када је у питању материјално обезбеђење
корисници су незапослена лица и лица неспособна
за рад.
Поред ових помоћи Град Београд обезбеђује
средства за помоћ у кући, дневни боравак,
привремени смештај у прихватилишта и прихватну
станицу (упућено 7 малолетних штићеника), опрему
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корисника за смештај (користило
двоје деце), једнократну новчану
помоћ (27 деце), сталну новчану
помоћ материјално угроженим
домаћинствима и деци без родитељског старања (9), стипендије (4
студента), бесплатан оброк (236
оброка), становање уз подршку
и привремено становање, за
увећане једнократне помоћи (31
дете за набавку школског прибора
и уџбеника и покривање трошкова
превоза).
Број лица под старатељством је порастао у 2008. години
за око 10%. Када су у питању деца
и омладина тај број је 42, а донето
је и 17 решења о привременом
старатељству. У погледу заштите
лица под старатељством уочавају
се следећи проблеми:
•
•
•

Право на материјално обезбеђење
Укупно домаћинстава

2007.

2008.

% корисника

Београд

567.325

5.924

6.121

1%

Барајево

8.254

234

195

2,80%

Структура деце без родитељског старања
(стање 31.12.2008.)
чији су родитељи умрли

11

19,30%

родитеља потпуно лишених родит.права

2

3,50%

родитеља делимично лишених родит. права

2

3,50%

родитеља спречених да врше родит. право

15

26,30%

неадекватно родитељско старање

27

47,40%

Укупно

57

100%

непознатих родитеља

Сужене могућности избора стараоца
Обезбеђивање адекватног обављања комплексних старатељских функција
Нормативна празнина у дефинисању рада комисија за попис и процену имовине

Разлози за потпуно и делимично лишење родитељских права су разни видови злоупотребе
родитељског права и грубог занемаривања родитељских дужности. Донета су 4 решења у овој области.
Истовремено је за 3 деце обезбеђен хитан смештај у установу социјалне заштите, а Центар је покренуо 3
поступка за изрицање мере заштите од насиља у породици. Проблем породичног насиља евидентиран је у 34
породице на територији општине. У 27 случајева жртве су била деца (физичко и емоционално злостављање
и грубо занемаривање) и то од стране најближих сродника.
У структури ове деце дечака је 30, а деводчица 27. Што се тиче њиховог узраста, до 6 година је 7 деце,
између 7 и 17 година 38 деце, и преко 18 година 12 деце.
У 2008. години Одељење Центра за социјални рад у Барајеву евидентирало је 104 деце из породица
са поремећеним породичним односима.

Деца и омладина са поремећајем у понашању
Утицај друштва на појаву малолетничке деликвенције је, у неку руку, контрадикторан. С једне стране,
друштвена структура и односи је најдиректније условљавају и утичу на облике и обим њеног испољавања,
а са друге стране, друштвена заједница има посебан интерес и одговорност за сузбијање преступништва
младих.
Малолетници са поремећајима
у понашању
са асоцијалним понашањем
кривично неодговорни-до 14 г.
кривично одговорни
- крив.одговорни
- прекршај
Укупно

2007.

2008.

8
2

4

47
24
81

25
22
51

Број захтева суда и судије за
прекршаје је повећан. У 2008. години
укупан број захтева био је 46. Третман
деце и омладине са поремећајима
у понашању претежно се реализује
у отвореној заштити применом
различитих метода и техника
саветодавног рада. Мере појачаног
надзора изречене су у 12 случајева, а
мера укора за 4 малолетника.

Деца са посебним потребама
Одељење за социјални рад евидентирало је 37 деце ометене у развоју на територији општине
Барајево.. Доминирају деца са оштећењем менталних функција - 35%, док су приближно једнако заступљена
деца са телесним и комбинованим сметњама.
Дневни боравак, као веома значајан институт заштите ове категорије деце, почео је са радом у
Шиљаковцу.
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3.4.3

Здравствена заштита

О здравственој заштити становника општине Барајево брине Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
у Барајеву. Садашњи објекат Дома здравља отворен је 1978. године. У оквиру ове установе раде: Служба
опште медицине са патронажом, Служба за здравствену заштиту жена, Служба за здравствену заштиту
деце и омладине, Служба за стоматолошку здравствену заштиту, Дијагностичка служба у чијем саставу је
и кабинет за радиолошку дијагностику, кабинет за ултразвучну дијагностику, кабинет физикалне медицине
и рехабилитације, Апотека, Служба хитне медицинске помоћи, Лабораторија, а од 1986. године и Центар за
хемодијализу са 8 дијализних места. Консултативно специјалистичке службе (интерно, ОРЛ и неуропсихијатрија)
организоване су кроз интернистичке амбуланте.
Обновљена је опрема по свим службама (ЕКГ апарати, инхалатори, негатоскопи, рефлектори, отоскопи
и офтамолскопи, комплети за реанимацију, дефрибрилатор, боца са кисеоником и др.).
Обновљен је возни парк, тако да сада хитна служба поседује два висока санитетска возила, као и
санитетско возило мерцедес и две резервне транспортне ладе санитете. Појачана патронажна служба
поседује три путничка возила и припадајућу опрему, као и кабинет са видео опремом за превентивни рад.
Дом здравља има Здравствену станицу у Вранићу, амбуланту у Великом Борку и здравствену станицу
у Бељини.

3.4.4

Спорт

Спортом се у Барајеву бави веома велики број младих људи који своје спортске активности реализују
кроз организовани клупски рад. Тренутно постоји 26 регистрованих клубова који су уједно и чланови
Спортског савеза Барајево, организације која врши сталну координацију рада на плану развоја спорта и
његовом функционисању. СО Барајево издваја одређена средства која се преко Спортског савеза распоређују
клубовима, али то није ни приближно довољно зa реализацију такмичења, а опште је познато да привреда у
Барајеву није развијена тако да се не могу очекивати помоћ и донације већег обима.
У табели нису наведени фудбалски клубови, који окупљају највећи број заинтересованих и који су
укључени у такмичења на нивоу Града. Свака месна заједница има регистрован клуб.

Назив клуба

Број регистрованих
такмичара

Број полазника
спортске школе

Укупан
број

Атлетски клуб Барајево

8

30

38

Кошаркашки клуб Барајево

90

30

120

Одбојкашки клуб Барајево

36

30

66

Стонотениски клуб Барајево

39

13

52

Карате клуб „Пионир“ Барајево

10

7

17

Кик-бокс клуб „Милисав Чамџија“

5

10

15

Карате клуб „Сенсеи“

20

20

40

Боди-билдинг клуб „Бим-џим“ Барајево

2

2

Коњички клуб “Имлулс плус”

7

7

Стрељачки клуб Барајево

5

5

У области спортске рекреације општински Спортски савез Барајево организовао је поједина такмичења
-турнире, на нивоу општине. Ова такмичења се односе на рекреативце старије од 18 година и то уз услов
да нису регистровани у клубовима (спорт у коме предствљају екипу). Сагледавајући целокупну ситуацију од
броја реализованих такмичења, броја пријављених екипа и броја учесника сви параметри указују на све већи
број заинтересованих грађана за учешће у неком од облика спортско-рекреативних такмичења. Узимајући у
обзир разуђеност месних заједница на територији општине Барајево утврђен је став да је неопходно да се у
интересу повећања броја учесника приступи систематским и добро организованим спортско-рекреативним
такмичењима, која ће имати за циљ повећање броја активних учесника у рекреацији. Комисија за рекреацију
у Спортском савезу Барајево утврдила је дисциплине: у мушкој конкуренцији - мали фудбал, одбојка, улични
баскет, шах, стрељаштво и стони тенис а у женској конкуренцији - одбојка, улични баскет, стони тенис и
пикадо.
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Спортски терени и објекти
Општина Барајево по броју спортских терена заузима високо место. Дугогодишњим радом локалне
управе, скоро у сваком месту изграђен је фудбалски стадион и терен за мале спортове. Последњих година
највише је реконструисано и изграђено малих терена који се налазе у непосредној близини школа, адаптиран је
такође и Дом културе у Бождаревцу који је у функцији и предат на коришћење Стонотениском клубу Барајево.
По питању спортских објеката, ситуација је нешто другачија, велики број захтева изградњу, реконструкцију
или санацију. Један број је доведен у стање да може несметано да се користи, али и на њима радови нису
завршени.
Посебно питање које се намеће је и изградња спортске хале коју општина Барајево до сада није имала.
Неопходност оваквог објекта је велика превасходно што се котинуирано повећава број становника, клубова,
рекреативаца и културних дешавања која су од изузетног значаја, a захтевају затворен простор. Такође би
било омогућено становништву да током целе године могу несметано да се баве спортом без обзира на
временске услове.

3.4.5

Kултура

Најзначајнија установа у области културе на подручју општине је Центар за културу Барајево
формиран крајем 2008. године одлуком Скупштине Градске општине Барајево. Својим Програмом рада
Центар је предвидео реализацију програма културно-уметничког и аматерског стваралаштва у области
књижевности, позоришта, ликовног и музичког стваралаштва, филмске уметности, очувања фолклорног и
етно стваралаштва ,као и један богат трибински програм са актуелним темама.
У организацији и реализацији ових манифестација поред Центра за културу и месних заједница
Барајево, Гунцати, Вранић, Лисовић и Велики Борак, учествовали су КУД „Вранић“, ФА“Шумадија“, Клуб
пријатеља „Завичај“, Удружење грађана „Домаћа радиност Барајева“, Невладина организација „Изазов
живота“, Етно радионица „Ана“, Удружење избеглих, прогнаних , расељених и досељених грађана „Ново
огњиште“, Књижевни клуб „Јован Дучић“, Савез потомака ратника, Организација „Деца Барајева“. Свој
немерљив допринос дала је и Српска православна црква.
На фреквенцији 105,9 ФМ програм емитује 24 часа дневно Радио Барајево. Скупштина општине издаје
билтен под називом “Барајевски гласник” који се бесплатно дистрибуира грађанима.
Библиотека “Јован Дучић” послује као организациона јединица Библиотеке града Београда. Поред
централног оделења у Барајеву, постоји и огранак библиотеке у Вранићу. Библиотека располаже са 45.000
књига и има 1.800 чланова, и изузетно је добро опремљена најновијим насловима. Поред основне делатности,
библиотека се бави културно-информативном делатношћу, као што су књижевни сусрети, предавања,
промоције и изложбе.
Фолклор заузима традиционално значајно место у културним дешавањима општине. Два културноуметничка друштва „Шумадија „ и „ Вранић“ доприносе развоју традиције краја и изузетно сарађују са Центром
за културу.
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3.5

Ѕ
•
•
•
•
•
•

ЅWОТ (СВОТ) анализа

W

Предности
Велики број младих -20% од укупног броја
становника
Близина Београда
Добра сарадања са државним и локалним
институцијама и НВО
Заинтересованост младих за учешће у разним
активностима
Спремност општинске власти да побољша
ситуацију младих
Изграђена инфраструктура

•
•
•
•
•
•
•
•
•

О
•
•
•
•
•
•
•
•

3.6

Т

Могућности
Близина Београда и свих његових потенцијала
Сарадња са образовним институцијама на
нивоу локала, регије
Укључивање младих у мреже на регионалном
и националном нивоу
Сусрети и размене искустава са другим
општинама у Србији и окружењу
Повећање доступности информацијама и
пројектима за младе
Систематски рад на јачању капацитета
организација за младе
Семинари за едукацију вршњачких едукатора,
(проширење мреже)
Могућности развоја пољопривреде и органске
пољопривреде (ЕУ као и Републике Србије
која стимулише развој пољопривреде и
прехрамбене индустрије)

•
•
•
•
•
•
•

Слабости
Депопулација села
Мали број омладинских организација
Висока незапосленост
Висока стопа одлива младог становништва ка
граду
Неусклађеност стручних усмерења у средњој
школи и немогућност усклађивања са
потребама привреде и могућности запослења
Непостојање довољног броја превентивних и
развојних програма за младе у оквиру локала
и регије
Техничко-технолошка заосталост
Непостојање сталног саветовања и обуке
младих
Мањак финансијских средстава

Претње
“Одлив мозгова”
Одсуство популационе политике на
националном и локалном нивоу
“Тромост” републичких институција у одговору
на локалне потребе
Недовољан прилив квалитетних младих људи у
наставно-образовни процес
Лоша мотивација пословног сектора да
учествује у процесу
Остајање у малој средини има дестимулативан
имиџ за младе
Недовољна доступност кредита за започињање
сопственог бизниса

Пресек стања и положаја младих

Општина Барајево усмерена је на садржаје намењене младима који постоје у централним београдским
општинама, и који су често су због техничких услова живота младима Барајева недоступни. Из тог разлога, локална
самоуправа Барајево препознала је потребу да се плански бави проблемом младих на својој територији, и кроз
отварање Канцеларије за младе и именовање локалног координатора, испланира и спроведе програме који би
се спроводили на територији општине Барајево, и тиме унапреди досадашњи квалитет живота младих у општини
Барајево.
Општина препознаје нужност стратеш-ког приступа за решавање проблема младих, јер је препозната
њихова значајна улога за будући развој и просперитет општине. Уколико се младима обезбеде повољни услови за
квалитетан живот и задовољавање њихових образовних, културних, спортских, економских и других потреба, они
ће остајати. Анализа локалног економског развоја општине Барајево, указала је на забрињавајуће податке, који
се пре свега односе на негативну стопу прираштаја и на миграције становништва, неповољан ниво образовања,
неадекватну квалификациону структуру, велику стопу незапослености младих, недовољно поз-навање страних
језика, нових технологија и др. Неопходност постојања стратешког документа, који се односи на политику према
младима у општини Барајево је предуслов за ангажовање бројних сегмената друштва, као и за планско издвајање
финансијских средстава, како би се решавали проблеми са којима се млади сусрећу.
Узимајући у обзир напред наведене показатеље, евидентно је да ће се Акционим планом обухватити
циљна група од 4.896 младих (од 15 до 30 година старости) што представља око 20 одсто од укупног броја
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становника општине Барајево. Деце и омладине старости од 0 до 29 година има 8.568, што представља око 35
одсто од укупног броја становника општине Барајево.
Како су млади категорија становништва, која је носилац будућих промена у локалном друштвеном
развоју, локална самоуправа Барајево је бављење младима идентификовала као један од главних општинских
стратешких циљева.
На подручју целе општине се налази једна средња и две основне школе, а у свим местима раде
подручна одељења. На површини од 213,12 км2, не постоји ниједан простор, до ових наведених, који је СО
Барајево одредила за одвијање активности младих у области едукативног друштвеног развоја. СО Барајево је
обезбедила простор за одвијање омладинских активности при Канцеларији за младе.
У општини Барајево не постоје одго-варајуће могућности за додатно, неформално образовање и
стицање нових знања и вештина, којима би се повећале шансе младих за брже запошљавање. Само мањи
број младих поседује и користи рачунар, те самим тим, њихова информатичка знања нису на потребном
нивоу.
Млади Барајева, који завршавају средњу школу, тешко налазе запослење јер не постоји усклађеност
између потреба општине и образовних профила за које се ученици школују. Предлаже се редовно праћење
потреба за радним местима у привреди општине и ефикасно усклађивање школовања ученика за већи број
атрактивних, потребних занимања у одељењима са одговарајућим бројем ученика.
Посебан проблем у општини Барајево је одлазак младих.
Развој пољопривреде, производња хране и развој разних видова туризма су циљеви економског
развоја општине, која у својим приоритетима препознаје и нужност предузимања мера којима би се
побољшали услови за живот младих и за њихов останак.

3.5.1

Проблеми младих1
Испитивање јавног мњења омладине Београда – септембар 2009

Истраживање јавног мњења омладине у Београду обављено jе у периоду од 22. до 30. августа 2009.
године на репрезентативном узорку омладине од 15 до 30 година. Узорак је износио 1.427 испитаника.
•

•

•

•

•

Резултати истраживања показују да је омладина у Београду (више од 80% испитаних) задовољна
садашњим животом. Ако се квалитет живота упореди са узрастом испитаника – у групи оних који
су незадовољни садашњим животом доминира „старија“ омладина (од 25 до 30 година). Овакве
резултате треба сагледати у контексту бројних брига и проблема који се јављају у тим годинама:
посао, завршетак факултета и слично.
Омладина је као највећи проблем града у коме живе навела лошу саобраћајну инфраструктуру2 .
Оно што у великој мери смета омладини у Београду јесу и проблеми са јавним превозом,
еколошка загађеност, незапосленост и лош економски стандард. Ако пажљивије размотримо ову
„листу“ видимо да се, заправо, ради о две врсте проблема: једним, са којима се млади непосредно
и свакодневно сусрећу (инфраструктура, јавни превоз, екологија) и другим, који су усмерени на
социјални и економски контекст (сиромаштво и недостатак посла).
Еколошка питања све више заокупљају пажњу Београђана. Ове налазе потврђује и истраживање
са младим Београђанима који показују изузетно високу заинтересованост за еколошка питања. У
просеку, чак 38% младих у Београду тврди да је веома заинтересовано за еколошка питања, 49%
је оних који су делимично заинтересовани док 13% показује одсуство интересовања за питања
животне средине3 .
Градска власт би могла много више да уради у креирању омладинске политике у Београду. Такав
закључак можемо извући из питања о (не)задовољству политиком градске власти према младима.
Дистрибуција одговора нам сугерише да већина младих није задовољна напорима који се чине
на градском нивоу – 44% испитаних.
Да би млади учестовали у различитим облицима јавног живота и били активни чланови заједнице
у којој живе (а на корист и своју и саме заједнице), неопходно је да према партиципацији, као
типу понашања, имају позитиван став, односно да верују у то да се активним ставом може нешто
постићи. Истраживање указује да млади прихватају проактиван животни став, када су њихови
лични или породични проблеми и дешавања у питању, али ангажман у домену друштвеног и
посебно политчког, не доживљавају као пожељан тип понашања. Што је виши ниво образовања,
то је активизам пожељнији тип понашања и деловања. Студенти и они који су завршили студије
изнад просека, негују позитиван однос према активизму; он је код оних који су завршили више

Јавно мњење омладине Београда, ЦЕСИД, септембар 2009.
Испитаницима је било понуђено да упишу два проблема који су, по њиховом мишљењу, највећи у Граду Београду. Као коначне
податке третирали смо збир њихових одговора јер им није остављена могућност рангирања, него оба одговора имају идентичан значај.
3
Овај налаз се такође поклапа са ЦеСИД-овим мартовским истраживањем у ком смо у просеку међу Београђанима „пронашли“ 13%
незаинтересованих за еколошка питања.
1
2
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•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

школе или средње четворогодишње школе на нивоу просека, а опада код оних који имају ниже
нивое образовања, као што су радничке школе или само основна школа. Може се закључити
да пораст нивоа образовања младих може значајно утицати на то да млади постану знатно
активнији чланови друштва.
Млади у врло малој мери учествују у раду организација и институција, чак и оних које као
свој предзнак имају називе „омладинске“ или су по својој суштини намењене младима - скоро
половина младих (48%), нема апсолутно никакав контакт ни са једном од културних, спортских
и других организација, нити у форми пасивног нити активног чланства. То не говори само о
исказаном неактивном ставу младих, већ и да се постојеће институције не доживљавају као
нешто у чему се тај активизам може потврдити.
Чак 21% младих тврди да покушава да покрене посао, али не зна да ли ће успети, што је знатно
више од просека. Дакле, није да млади не желе, сваки пети чак покушава да покрене неки посао,
али је за њих, у овој области, стварање услова кључна ствар.
Стални посао има мање од половине младих - 45%. Сваки пети је запослен на одређено време.
Без посла је тренутно више од трећине младих – 35%. Разлика међу њима је та што 22% има
неко радно искуство, док 13% никада није радило и нема никакво радно искуство. Ово је налаз
који забрињава, јер више од половине младих нема примања уопште или има примања која су
нередовна или су само на одређено време.
Показало се да је две трећине младих спремно да волонтира, док једна трећина на то није спремна.
Од њих, највећи број би волонтирао у велики страним компанијама, чак једна трећина укупног
узорка, што је половина оних који би уопште волонтирали. На другом месту по популарности
за волонтирање је државна фирма, док су домаће приватне фирме и администрација најмање
популарна места за волонтирање. За оне који креирају омладинску политику ово може бити добар
импулс да са страним фирмама уговарају неке облике волонтирања за младе, као конкретан вид
акције усмерене на младе.
Своје слободно време млади у Београду најчешће проводе у дружењу и изласцима са пријатељима.
Овој опцији коришћења слободног времена се приклонио највећи проценат испитаника у свим
регионима као и у свим старосним групама – у просеку чак 44%. Друго место на листи начина на
који млади користе слободно време, заузима гледање ТВ-а са 17%, а треће читање књига са 9% у
просеку. Занимљиво је да су млади дали приоритет читању књига у односу на интернет који је на
четвртом месту омиљених начина за „попуњавање“ слободног времена са 8% испитаника. Оно
што је приметно међу младима у Београду јесте да се веома мали проценат одлучује да слободно
време потроши на неки креативни хоби (писање, сликање...) као и на позориште, биоскопе и
музеје – свега 1% у просеку. Забрињава и то што млади у Београду не посвећују довољно времена
едукацији и учењу, те тако свега 3% младих у просеку користи слободно време за сопствени
напредак и усавршавање.
Објективни показатељи здравственог стања младих у Србији су веома забрињавајући. Све већи
проценат младих који користе дуван, алкохол и опојне супстанце као и недовољна здравствена
култура становништва уопште, само су неки од узрочника овакве ситуације међу младима у
Србији.
У просеку скоро сваки трећи испитаник каже да се не бави спортом, 17% је оних који то чине
свега 1-2 пута месечно што у збиру даје великих 46% младих који готово да не воде рачуна о
својој кондицији и здрављу.
Интернет је најучесталије средство комуникације младих у Београду - 85% њих га користи на
разним местима. Преовлађује коришћење интернета код куће (75%), а поред тога се он се у мањој
мери користи на послу (5%), у школи (3%) и у интернет кафеима (2%). Коришћење интернета код
младих у Београду је вишеструко веће него код опште популације Србије, али је значајно веће и
од просека омладине у Србији.
Упркос оценама да у Србији има много више медија него што је потребно или што су искуства
неких других демократских друштава, већини младих у Београду (72%) недостају информације из
разних области.
На основу резултата истраживања, информације о могућности запослења су младима најбитније.
За скоро трећину младих та врста информација недостаје у овдашњим медијима. Знајући да је
велики број портала посвећен управо овој теми, могуће је да се ова врста „критике“ односи на
ТВ и штампу. Млади, такође, не добијају довољно информација о образовању и могућностима
усавршавања и забавним садржајима - изласцима, путовањима, хобију.
Највећи број младих, више од половине је барем једном био у некој од земаља ЕУ. Више од једне
четвртине је желело да путује у неку од земаља ЕУ, али нису имали финансијска средства да
путовање и изведу.

Барајево је део Београда и резултати овог испитивања добрим делом се поклапају са размишљањима
и проблемима младих у овој општини.
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ОДЕЉАК 4

ПРИОРИТЕТИ

4.1     	 Општи циљеви
При решавању наведених проблема три стратешка правца карактерисаће приступ којим се максимализује
ефекат спровођења Акционог плана:
•
•
•

Развој капацитета општинских институција и организација, да се на савремен и плански начин баве
младима;
Увођење нових програма за младе, у чијем су креирању учествовали и млади
Развијање партнерства и сарадње са градским институцијам и организацијама (КЗМ београд, друге
општинске КЗМ) као и партнерима из региона

Логика везе између ова три стратешка правца јесте у идеји да фундаменталне промене у прилагођености
програмских садржаја за младе, повећењу њихове разноврсности, доступности и обухвата – јесу могуће само
ако се локални капацитети свих актера у заједници који раде са младима, а посебно Канцеларије за младе,
ојачају, додатно умреже и прилагоде партиципативном менаџменту, који укључује и саме младе; компезација за
недостатке ресурса у самој заједници, у многим случајевима може се пронаћи коришћењем ресурса у региону.
За дефинисане групе проблема, локална заједница се одлучује да делује кроз следеће међусобно
повезане приоритете :
1. Ангажовање и укључивање младих у процесе одлу-чивања
2. Осавремењено образовање и едукација младих
3. Побољшано запошљавање младих
4. Промоција здравих стилова живота
5. Унапређење социјалног статуса младих из социјално угрожених и маргинализованих категорија
6. Слободно време младих – квалитетније, садржајније и разноврсније
7. Унапређење капацитета рада КЗМ

4.2

Дефинисање приоритета специфичних циљева и активности

Општински приоритети

Специфични циљеви

1. Ангажовање и укључивање
младих у процесе одлучивања

1.1. Подизање свести младих о значају укључивања у друштвене токове
1.2. Стварање механизама за укључивање младих у процесе одлучивања

2. Осавремeњено образовање и
едукација младих и унапређено
здравље младих

2.1. Примена принципа и метода неформалног образовања као битног
фактора у трајном процесу учења младих
2.2. Унапређење знања младих из различитих области (рачунар, језици,
предузетништво, стари занатаи...)

3. Побољшано запошљавање
младих

3.1. Побољшање информисаности на нивоу општине о могућностима
запослења и коришћењу подстицајних и кредитних средстава за
запошљавање и самозапошљавање
3.2. Унапређивање знања и вештине младих код активног тражења посла
3.3. Афирмација волонтерског ангажовања младих

4. Промоција здравих стилова
живота

4.1. Очување и унапређење здравља младих и промовисање здравих
стилова живота
4.2. Развијање система подршке за младе

5. Унапређење социјалног
статуса младих из социјално
угрожених и маргинализованих
категорија

5.1. Помоћ и подршка младима са инвалидитетом и младима из
маргинализованих категорија
5.2. Укључивање социјално угрожених и маргинализованих категорија
младих у програме локалних НВО и институција

6. Слободно време младих –
квалитетније, садржајније и
разноврсније

6.1. Подизање нивоа ангажмана младих у културним и спортским
активностима
6.2. Промовисање и унапређење заштите животне средине
6.3. Промовисање активности НВО – феријалаца, извиђача, планинарских
друштава...

7. Унапређење капацитета рада
КЗМ

7.1. Унапређење сарадње КЗМ са градским и локалним НВО
организацијама
7.2. Креирање и спровођење омладинских програма
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ОДЕЉАК 5
5.1

ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ

Усклађеност са Националном стратегијом за младе

Локални План акције за младе општине Барајево у потпуности је усклађен са Националном стратегијом
за младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије, и са пратећим
Акционим Планом.
1.
2.

Подстицање младих да активно учествују у друштву;
Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу одлука кроз
одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима;
3. Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима;
4. Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих
који живе у тешким условима;
5. Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима;
6. Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
7. Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и неформалбног
образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању
и контекстом образовања у Републици Србији;
8. Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва
младих;
9. Унапређивање безбедности младих;
10. Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја здравља и
развијање здравствене заштите прилагођене младима;
11. Оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима
одрживог развоја и заштите животне средине.

5.2

Усклађеност са другим локалним стратегијама

Локални акциони план за младе у потпуности је усаглашен са приоритетима развоја општине Барајево
уграђеним у Стратегију одрживог развоја која је усвојена у мају 2010. године.
Локални акциони план за младе се наслања на локалне планове који су усвојени од стране Скупштине
општине Барајево:
•
•
•
•

Локални акциони план за Роме 2005 – 2010.
Локални акциони план за Ромкиње 2005 - 2010.
Локални еколошки акциони план 2005 - 2010.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица за период
од 2009 – 2013.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2010 - 2014.

ОДЕЉАК 6

МЕХАНИЗАМ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Управљање у процесу спровођења Локалног акционог плана за младе - главни актер у спровођењу
(а претходно у изради) Локалног акционог плана за младе јесте Канцеларија за младе Градске општине
Барајево, док главне активности и њихово спровођење надгледа Савет за младе.
Локални координатор чини спону између Канцеларије и надлежних из локалне самоуправе, Савета
за младе, јавности и свих осталих учесника у послу који првенствено треба да буде партнерски и резултат
сталног консултативног процеса међу свим заинтересованим друштвеним чиниоцима. Остали кључни актери
подразумевају, пре свега институције и организације које спроводе програме за младе, под окриљем општинске
управе, а уз подршку релевантних владиних и невладиних институција и организација са републичког нивоа.
Резултати рада Канцеларије за младе, кроз извештаје, за чију је израду задужен локални координатор,
презентују се председнику општине и члановима Савета за младе, који ће својим одлукама обезбеђивати
предуслове да се планиране активности реализују са усвојеним роковима. Административно– техничка
подршка локалном координатору, обезбеђена је кроз ангажовање лица која ће заједно са координатором
чинити Тим Канцеларије за младе, са јасном дефинисаним описом послова и задатака за сваког члана/
чланицу Тима.
Праћење и евалуација - Процес праћења (мониторинга) и евалуације спровођења Локалног
акционог плана за младе врше:
Тим за мониторинг прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и финасирају се из
општинских средстава. Тим за мониторинг чине три представника, следеће структуре:
•
•
•

локална самоуправа, стручни сарадник/ца из службе за финансије (финансијски мониторинг)
представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе)
представник/ца Савета за младе

Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања, формулисаће Савет за младе у сарадњи
са Канцеларијом за младе. Тим за мониторинг своје извештаје, на месечном нивоу, доставља председнику
општине, Одељењу за финансије, Локалном координатору и Савету за младе.
Тим за евалуацију - прати и оцењује активности и резултате пројеката у реализацији и извештава
тромесечно Савет за младе.
Тим за евалуацију чине 3 представника/це следеће структуре:
•
•
•

Представник/ца локалне самоуправе
Представник/ца Тима за мониторинг
Стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком
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ОДЕЉАК 7

ПРОМОЦИЈА ЛАП-а ЗА МЛАДЕ

Извештај Тима за евалуацију доставља се председнку општине и Савету за младе, преко Канцеларије
за младе, и представља основни материјал на основу којег ће се формулисати захтеви за следећи конкурс; то
је и основни документ на основу кога ће се радити ревизија Акционог плана, јер он треба да садржи процену
делотворности свих мера које су финасиране као и њихов утицај на локалну средину.
Процес јавне расправе има за циљ да поспеши дијалог најширег обима у локалној средини и да буде
завршна фаза широког консултативног процеса израде Локалног акционог плана за младе. Јавна расправа
представља механизам, који омогућава најширем друштвеном кругу у локалној заједници, да утиче на будуће
мере које ће спроводити локална самоуправа у области бављења унапређењем услова живота и рада младих.
Наведени процес подразумева јавно представљање општинских приоритета из области бављења питањима
и проблемима младих, као и мера за њихово решавање, кроз све расположиве медије на локалном нивоу.
Поред промотивних активности, јавна расправа треба да представља и механизам којим грађани
могу да доставе своје коментаре, допуне или измене.
Интегрални текст Локалног акционог плана за младе, треба да буде изложен на огласној табли општине
и на званичној општинској интернет презентацији, а грађани могу да у одређеном временском периоду (нпр.
3 недеље) доставе своје коментаре Канцеларији за младе.
После јавне расправе, Канцеларија за младе, у сарадњи са Саветом за младе, разматра пристигле
коментаре, допуне или измене и одлучује да ли ће бити измена у Акционом плану или је потребно додатно
објаснити поједина питања грађанима и грађанкама.
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РОКОВИ

1.2.2. Постављање сајта КЗМ

1.1.2. Организовање едукација
из комуникацијске и медијске
писмености
2010.
1.2.1. Организовање
информативног пулта

1.1.1. Организовање
мотивационих радионица

АКТИВНОСТИ

Активан сајт

Постављен и активан
сајт

2.2. Унапређење знања младих из
различитих области (рачунари,
језици, предузетништво, стари
занати...)

2.1. Примена принципа и метода
неформалног образовања као
битног фактора у трајном
процесу учења младих

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

2.1.1. Организација
едукативних садржаја
(семинари, радионице,
трибине и сл.) у циљу
подстицања младих да се
укључе у процесе планирања
и одлучивања

2.1.2. Примена примера добре
праксе из других организација

2.1.1. Повећање међусобне
сарадње школа и осталих
институција и организација
које се баве едукацијом

АКТИВНОСТИ

2010.

2010.

РОКОВИ

Развој
неформалног
образовања

РЕЗУЛТАТИ

НВО
ШКОЛЕ

Број учесника

КЗМ

НОСИОЦИ

КЗМ

ЂАЧКИ
ПАРЛАМЕНТИ

КЗМ

НОСИОЦИ

Број
организованих
едукација

ИНДИКАТОРИ

Број младих укључених у
рад пулта

Број младих који су
учествовали у
едукацијама

Број организованих
едукација

ИНДИКАТОРИ

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ

Организован
информативни пулт

Смањење пасивности
код младих и повећање
броја младих који
користе неку од услуга

РЕЗУЛТАТИ

Приоритет 2 ОСАВРЕМЕЊЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ

1.2. Стварање механизма за
укључивање младих у процесе
одлучивања

1.1. Подизање свести младих о
значају укључивања у друштвене
токове

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Приоритет 1 АНГАЖОВАЊЕ И УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ПРОЦЕСЕ ОДЛУЧИВАЊА

АНЕКС

23

3.3.2. Промоција волонтерског
ангажовања младих

3.3.1. Организовање
Волонтерског сервиса

3.2.3. Организовање Сајма
запошљавања

3.2.2. Организовање едукација
из омладинског предузетништва

3.2.1. Организовање едукација о
самозапошљавању
2010.

РОКОВИ

4.2. Развијање система подршке
за младе

4.1. Очување и унапређење
здравља младих и промовисање
здравих стилова живота

4.2.2. Организовање едукација
из штетних деловања
психоактивних супстанци

4.2.1. Организовање кампање
против алкохола и пушења

4.1.3. Организовање едукација
о здравственој превенцији

4.1.2. Организовање едукација
о репродуктивном здрављу

4.1.1. Организовање трибина и
едукација о здравој исхрани и
поремећајима у исхрани

АКТИВНОСТИ

2010.

РОКОВИ

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Приоритет 4

3.3. Афирмација волонтерског
ангажовања младих

3.2. Унапређивање знања и
вештина младих код активног
тражења посла

3.1.1. Организовање
трибина и промоција

3.1. Побољшање информисаности
на нивоу општине о могућностима
запошљавања и коришћењу
подстицајних и кредитних
средстава за запошљавање и
самозапошљавање

3.1.2. Организован обилазак
успешних фирми и предузетника

АКТИВНОСТИ

ПОБОЉШАНО ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Приоритет 3

Побољшање
здравственог статуса
младих кроз едукације
и бољу информисаност
младих

РЕЗУЛТАТИ

Повећање нивоа
информисаности
младих

РЕЗУЛТАТИ

НВО

КЗМ

НОСИОЦИ

Број НВО укључених у
активности

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

БУЏЕТ ГРАДА

НСЗ

НВО

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

КЗМ

НОСИОЦИ

Број пројеката који су
Дом здравља
израђени у партнерству
са КЗМ
Црвени крст

Број младих који
су учествовали у
едукацијама

Број организованих
едукација

ИНДИКАТОРИ

Број фирми и
предузетника
укључених у програме
волонтерског рада

Број ангажованих
волонтера

Број организованих
обилазака

Број младих
који су посетили инфо
пулт

ИНДИКАТОРИ
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5.2.1. Непосредно укључивање
угрожених и маргинализованих
категорија младих у програме
НВО и институција

5.1.3. Обезбеђивање бесплатне
ужине, књига и уџбеника и др.

5.1.2. Обезбеђивање помоћи у
виду бесплатних месечних
и годишњих маркица и
повластица за превоз

5.1.1. Помоћ и подршка
Дневном боравку у Шиљаковцу

АКТИВНОСТИ

2010.

Смањење социјалне
угрожености код младих
из угрожених и
маргинализованих
категорија

РОКОВИ РЕЗУЛТАТИ

Број младих укључених
у програме НВО и
институција

Број младих који су
остварили неки облик
социјалне заштите

ИНДИКАТОРИ

6.2.1. Организација и
унапређење еколошких и
истраживачких акција

6.3.1. Укључивање омладине
Барајева у систем невладиних
организација- феријалаца,
планинара, извиђача,
истраживачких кампова,
клубова
волонтера

6.3. Промовисање активности
НВО-Феријалаца, извиђача,
планинарских друштава

6.1.3. Организовање нових
садржаја за младе-културно
лето, турнири, такмичења ..

6.1.2. Програм масовног
рекреативног спорта

6.2. Промовисање и унапређење
заштите животне средине

6.1. Подизање нивоа ангажмана
младих у културним и спортским
активностима

6.1.1. Активирање и обнова
постојећих спортских капацитета

АКТИВНОСТИ

2010.

Број младих укључених
у активности

Број НВО укључених у
активности

ИНДИКАТОРИ

Повећане могућности да
слободно време проводе Број организованих
у Барајеву
спортских у културних
манифестација

Организованије и
садржајније слободно
време младих

РОКОВИ РЕЗУЛТАТИ

СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ - КВАЛИТЕТНИЈЕ, САДРЖАЈНИЈЕ И РАЗНОВРСНИЈЕ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Приоритет 6

5.2. Укључивање социјално
угрожених и маргинализованих
категорија младих у програме
локалних НВО и институција

5.1. Помоћ и подршка младима
са инвалидитетом и младима из
маргинализованих категорија

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

НВО

КЗМ

НОСИОЦИ

НВО

КЗМ

Црвени крст

Центар за
социјални рад

НОСИОЦИ

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

Приоритет 5 УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА МЛАДИХ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ И МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА
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7.2. Креирање и спровођење
омладинских програма

7.1. Унапређење сарадње КЗМ
са градским и локалним
НВО организацијама

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

7.2.2. Организовање обуке за
писање пројеката

7.2.1. Израда 2 пројекта за
омладинске активности на МОС
конкурсе намењене младима

7.1.3. Организовање радионица,
трибина и едукација

7.1.2. Организовање заједничких
активности са НВО

7.1.1. Организовање
регионалних састанака са
сарадницима из окружењаразмена искустава

АКТИВНОСТИ

Приоритет 7 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА РАДА КЗМ

2010.

Развијена КЗМ која
организује и координира
делатност младих
и омогућава њихово
непосредно ангажовање
у креирању омладинске
политике на нивоу
општине

РОКОВИ РЕЗУЛТАТИ

Број припремљених
пројеката

Број организованих
трибина, радионица

Број младих који
су учествовали у
активностима КЗМ

ИНДИКАТОРИ

КЗМ са
партнерским
организацијама

НОСИОЦИ

БУЏЕТ ГРАДА

БУЏЕТ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО

СРЕДСТВА

Садржај
Уводна реч председника општине
Одељак 1:

Увод

		
		

1.1 Канцеларија за младе општине Барајево
1.2 Савет за младе

Одељак 2:

Принципи и вредности

Одељак 3:

Контекст

		
		
		
		
		
		
           
Одељак 4:

3.1 Географски подаци			
3.2 Демографски подаци             
3.3 Анализа кључних актера              
3.4 Анализа ресурса              
3.5 SWOT анализа             
3.6 Пресек стања и положаја младих  

		
		

4.1 Општи циљеви
4.2 Специфични циљеви и активности

Приоритети

Повезаност са другим стратешким документима
Одељак 5:
			
5.1 Повезаност са Националном стратегијом за младе
		
		
5.2 Повезаност са другим локалним стратегијама
Одељак 6:

Механизми имплементације

Одељак 7:

Промоција активности дефинисаних ЛАП-ом

Анекс :

Акциони план за 2010. годину
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