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СИCТЕМ ЛОКАЛНЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Општи циљ: Успостављен систем омладинске политике Града Ниша 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Валидација и 

обука 
омладинских 
радника и 
формирање 
јединствене базе 
организација и 
институција које 
раде са младима и 
за младе 

1.1. Промовисати и 
унапређивати 
стандарде 
квалитета 
омладинског рада 
путем обуке и 
валидације 
омладинских 
радника 

- Унапређени стандарди 
квалитета омладинског 
рада,  
- Промовисани 
омладински радници  
- Промоивисани 
стандарди квалитета 
омладинског рада 

- Број валидираних 
омладинских радника до 2020 
- Број омладинских радника 
који су прошли обуку до 2020 
- Минимум 20 обучених и/или 
валидираних омладинских 
радника у 2015. 
- Број организација и 
институција за младе које у 
свом раду примењују усвојене 
стандарде омладинског рада 
- Примењени стандарди 
омладинског рада (на основу 
праћења остваривања 
стандарда) 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

1.2.  Формирати 
јединствену базу 
организација и 
институција које 
раде са младима и 
за младе 

- Формирана 
једниствена база 
ресурса Града Ниша који 
раде са младима и за 
младе  
Информисани млади о 
постојању јединствне 
базе 

- База ресурса Града Ниша  
- Статистика посета бази 
- Број младих посетилаца базе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш 

2. Дефинисање 
процедура и 
видова сарадње 
омладинских 

2.1.  Дефинисати 
процедуре 
сарадње 
омладинских 

- Дефинисане 
процедуре сарадње  
омладинских 
организација цивилног 

- Процедуре које дефинишу 
процес сарадње  омладинских 
организација цивилног 
друштва и локалних органа 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

друштва и локалних 
органа власти који раде 
са младима и за младе 

власти који раде са младима и 
за младе  

2.2. Дефинисани  
видове сарадње 
омладинских 
организација 
цивилног друштва 
и локалних органа 
власти који раде са 
младима и за 
младе 

- Дефинисани видови 
сарадње омладинских 
организација цивилног 
друштва и локалних 
органа власти који раде 
са младима и за младе 

- Број потписаних 
меморандума о сарадњи и 
протокола о сарадњи  
омладинских организација 
цивилног друштва и локалних 
органа власти који раде са 
младима и за младе 
- Број и врста заједничких 
иницијатива 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

3. Оснаживање рада 
Канцеларија за 
младе на 
територији Града 
Ниша и њихово 
оспособљавање за 
креирање и 
имплементацију 
локалне 
омладинске 
политике 

3.1. Успостављање 
система 
координације 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Успостављени 
системни координације 
Канцеларија за младе 
Градских Општина и 
Града Ниша  

- Број састанака, заједничких 
иницијатива, подршки 
омладинским организација и 
организација за младе као и 
неформа-лним групама младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

3.2. Успостављање 
система подршке 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Успостављени 
системни подршке 
Канцеларија за младе 
Градских Општина и 
Града Ниша 

- Број КЗМ-а које имају 
буџетска средства,  и њихов 
износ, за рад и спровођење 
активности  
- Број канцеларија које имају 
услове за несметан рад 
- Број координатора који раде 
на континуираном 
усавршавању сопствених знања 
и вештина  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

3.3. Дефинисање 
стандарда 
квалитета рада 
канцеларија за 
младе у Нишу  

- Дефинисани и 
промовисани  
стандарди квалитета 
рада канцеларија за 
младе у Нишу 

-  Стандарди квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 
- Број КЗМ-а које су усвојиле  
стандарде квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 
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- Број информисаних младих о  
стандардима квалитета рада 
канцеларија за младе у Нишу 

3.4 Унапређење 
услова  рада 
канцеларија за 
младе у Нишу 

- Унапређени услови 
рада канцеларија за 
младе у Нишу 

- Број канцеларија за младе 
које имају систематизовано 
радно место координатора 
канцеларије за младе 
- Број КЗМ-а које имају 
опремљене  просторије за рад 
- Средства издвојена за рад и 
активности КЗМ-а 
- Техничка опрема КЗМ-а 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
омладине и спорта 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

4 Формирање 
Савета за младе 
Града Ниша у 
складу са 
препорукама из 
Стратегије и 
обезбеђивање 
услова за његов 
несметани и 
континуирани рад 

4.1 Конкурс за 
чланове Света за 
младе Града Ниша 

- Спроведен Конкурс  за 
чланове Света за младе 
Града Ниша 
- Одабрани чланови  
Света за младе Града 
Ниша 
- Информисана локална 
заједница о члановима 
и правцима деловања  
Света за младе Града 
Ниша 

- Јавни Конкурс за  чланове 
Света за младе Града Ниша 
- Број медија у који су 
информисали о Конкурсу 
- Конференција за медије на 
којој је промовисан Конкурс 
- Списак кандидата за чланство 
- Записник Комисије за одабир 
- Одлука о члановима  Света за 
младе Града Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
локална заједница 

2015. Град Ниш 

4.2 Промоција и 
рад Савета за 
младе Града Ниша 

- Информисана локална 
заједница о раду  Савета 
за младе Града Ниша 

- Број састанака  Савета за 
младе Града Ниша 
- Број информисаних младих о 
раду и надлежностима рада  
Савета за младе Града Ниша 
- Број састанака  Савета за 
младе Града Ниша 
- Број покренутих и подржаних 
иницијатива  Савета за младе 
Града Ниша 
- Записници о раду  Савета за 
младе Града Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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4.3.Континуирана 
подршка,  
унапређење и 
праћење рада 
Савета за младе  

- Функционалан и 
одговоран Савет за 
младе Града Ниша  

- Износ средстава буџета Града 
Ниша издвојен за рад  Савета 
за младе Града Ниша 
- Просторије и услови за рад  
Савета за младе Града Ниша 
-  Записници са састанка   
Савета за младе Града Ниша 
- Годишњи извештај о раду  
Савета за младе Града Ниш 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

5. Континуирано 
надгледање 
имплементације 
Локалног акционог 
плана за младе,  
спровођења  
циљева Стратегије 
и постизања 
очекиваних 
резултата 

5.1. Доношење 
одлуке о 
формирању Радног 
тела за 
имплементацију 
ЛАП-а и 
надгледање 
спровођења  
циљева Стратегија 
 

- Донета одлука о  
формирању Радног тела 
за имплементацију ЛАП-
а и надгледање 
спровођења  циљева 
Стратегијe 
- Формирано  радно 
тело за имплементацију 
ЛАП-а и надгледање 
спровођења  циљева 
Стратегија 

- Одлука  о формирању Радног 
тела за имплементацију ЛАП-а 
и надгледање спровођења  
циљева Стратегија 
- Чланови  Радног тела за 
имплементацију ЛАП-а и 
надгледање спровођења  
циљева Стратегија 
- Записници о раду  Радног тела 
за имплементацију ЛАП-а и 
надгледање спровођења  
циљева Стратегија 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

5.2.Континуирана 
евалуација 
спровођења ЛАП-а 
за младе 

- Годишња евалуација о  
спровођењу ЛАП-а за 
младе 

- Евалуација 
- Резултати евалуације 

Министарство 
омладине и спорта, 
Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 

5.3. Ревизија ЛАП-а - Урађена ревизија ЛАП-
а 

- Ревидирани ЛАП Министарство 
омладине и спорта, 
Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. 
 

Град Ниш,  
донатори, 
Министарство 
омладине и спорта 
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АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ МЛАДИХ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА 

  

Општи циљ: Млади имају права, средстава, простора, прилике, подршке да равноправно учествују у друштвеном и политичком животу, у свим 
процесима доношења одлука. 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Мотивисати и 

подржавати младе 
да активно 
учествују у 
доношењу одлука 

1.1. Успоставити 
механизме који 
обезбеђују подршку, 
институцијама и 
организацијама које 
имају за циљ 
промовисање учешћа 
младих у процесе 
доношења одлука 

- Постојање средстава 
која се користе за 
финансирање програма 
и пројеката 
омладинских 
удружења, удружења 
која се баве младима и 
институција 
- Млади равноправно 
учествују и просцесима 
доношења одлука у 
институцијама и 
организацијама 

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу учешће младих у 
просецима доношења одлука 
- Програми институција који 
се креирају у сарадњи са 
младима и на основу потреба 
младих 
- Број младих чланова у 
телима институција која раде 
за младе 
- Конкурси за чланство младих 
у телима институција које 
раде са и за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Подржати 
иницијативе које 
омогућавају учешће 
младих у политичком 
животу 

- Млади као 
равноправни учесници 
у политици Града Ниша 

- Број младих који учествују у 
управљачка тела која доносе 
одлуке 
 

Град Ниш, политичке 
партије, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Подржати 
иницијативе које 
омогућавају едукацију 
младих лидера  

- Млади лидери као 
покретачка снага Града 
Ниша 
 

- Број подржаних  
иницијатива за промовисање 
младих лидера 
- Број одржаних тренинга, 
кампања и  састанака 
локалних власти и 
представника младих са 
циљем јачања капацитета 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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младих да активно учествују у 
друштву  

1.4. Подржавати 
иницијативе које имају 
за циљ систематско и 
организовано 
образовање младих о 
правима и важности 
активног учешћа у 
доношењу одлука 

- Финансирање 
програма и 
иницијатива, праћење 
и планирање извршења 
и унапређење 
критеријума 
финансирања  

- Објављена конкурсна 
правила за подршку  
иницијативама и програмима 
који мотивишу, образују и 
подржавају младе да активно 
учествују у друштву 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Успоставити и 
оснажити постојеће 
мреже младих који 
обучавају вршњачке 
едукаторе 

- Јаке, подржане  и 
препознате мреже 
вршњачких едукатора 

- Број младих едукатора 
- Број одржаних тренинга, 
промоција 
- Број младих полазника 
тренинга  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Информисати 
младе о њиховим 
могућностима да 
учествују у 
процесима 
доношења одлука 

2.1. Реактивирати 
постојеће системе за 
информисање младих 
Града Ниша за 
промоцију могућности 
учествовања младих  у 
процесима доношења 
одлука 

- Млади информисани 
о  могућству 
учествовања у 
процесима  доношења 
одлука 

- Број сајтова који информишу 
младе 
- Број вести које промовишу и 
информишу младе 
- Ажурираност сајтова Града 
Ниша и организација у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Промовисати и 
подржавати 
умрежавања младих у 
ученичке и студентске 
парламенте и њихова 
партнерства 

- Ученички и студентски 
парламенти подржани 
и промовисани  
Умрежен рад 
ученичких и 
студентских 
парламената 

- Број одржаних промоција 
рада ученичких и студентских 
парламената 
- Број младих који су 
учествовали на промоцијама 
- Број младих чланова мрежа 
- Број  подржаних пројеката 
које спроводе ученики и 
студентски парламенти 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Промоција 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
и њиховог рада у 

- Млади информисани 
о могућностима 
учествовања у 
процесима доношења 

- Број одржаних промоција 
- Број младих који су 
присуствовали промоцијама 
- Број и врста подржаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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школама и на 
факултетима 

одлука и рада у 
организацијама 

пројеката који промовишу 
рада организација. 

2.4. Формирати базу 
расположивих ресурса 
Града Ниша који раде 
са младима и за младе, 
повећати 
транспарентност рада 
локалних институција 
Града и омогућити 
младима да учествују у 
планирању њихових 
активности 

- Формирана база 
расположивих ресурса 
Града Ниша који раде 
са младима и за младе  
- Повећана 
транспарентност рада 
локалних институција 
Града Ниша 
- Млади учествују у 
планирању активности 
институција 

- База ресурса Града Ниша  
- Извештаји о раду 
постављени на интернет сајту 
Града Ниша 
- Број младих који учествује у 
планирање активности 
институција које раде са и за 
младе 
- Јавни позиви за младе који 
желе да учествују у креирању 
програма институција 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Подржати 
формирање 
омладинског радија, 
новина, ТВ емисија и 
интернет портала за 
младе  

- Формиран 
омладински радио 
- Креиране ТВ емисије 
за младе и од стране 
младих 
- Постављен интернет 
портал за младе 
- Креиран и 
финансијски подржан 
омладински часопис 

- Број радио станица и 
емисија о младима и које 
уређују млади 
- Број ТВ емисија о младима 
које уређују млади 
- Интернет портал за младе и 
број чланака о младима и за 
младе 
- Омладински часопис, тираж 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Донети и спровести 
програме образовања 
младих о важности, 
предностима, 
могућностима и 
облицима активног 
учешћа младих у 
заједничким телима и 
органима Града Ниша 

- Креирани и програми 
образовања младих о 
важности, 
предностима, 
могућностима и 
облицима активног 
учешћа младих у 
заједничким телима и 
органима Града Ниша 

- Број програма образовања 
младих 
- Број подржаних активности 
које образују  младе 
- Број активних младих и 
иницијатива које су 
покренули 
- Број младих који учествују у 
телима и органима Града 
Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Стварати услове 
да млади учествују 
у процесима 
доношења одлука 

3.1. Подстицати 
образовање младих за 
активно укључивање у 

- Млади активни 
учесници у процесима 
доношења одлука 

- Програми образовања 
младих  за активно 
укључивање у процесе 
доношења одлука 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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процесе доношења 
одлука 

- Број младих едукованих за  
за активно укључивање у 
процесе доношења одлука 

3.2. Успоставити 
механизам „отворених 
врата“ за младе, на 
месечном нивоу, са 
свим учесницима у 
спровођењу 
омладинске политике у 
Граду Нишу 

- Успостављени дани 
„отворених врата“ за 
младе у свим 
институцијама које се 
баве младима  

- Институције и тела која 
имају успостављен дан 
„отворених врата“ 
- Број младих који користе 
успостављен механизам 
 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

3.3. Промовисати 
примере добре праске 
у раду локалних 
институција и 
организцаија за младе 
и омладинских 
организација у Граду 
Нишу са циљем 
повратка поверења 
младих у исте 

- Млади имају 
поверење у рад 
институција и 
организација Града 
Ниша 

- Број промоција примера 
добре праксе 
- Број младих који је посетио 
промоције или интернет 
сајтове који промовишу добре 
праксе 
- Анкете и резултати у акетама 
који показују степен 
поверења 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 

3.4. Подржати 
конкретним мерама 
активно укључивање 
представника младих у 
органе и тела која 
одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима 
заједничког управљања 
процесима и одлукама 

- Млади активно 
укључени у органе и  
тела која одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима 
заједничког управљања 
процесима и одлукама 

- Број представика младих 
укључени у  органе и тела која 
одлучују о темама важним за 
младе 
- Мере које  активно укључују 
представника младих у органе 
и тела која одлучују о 
омладинским темама и 
институцијама, на 
принципима заједничког 
управљања процесима и 
одлукама и њихов број 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш 
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АКТИВИЗАМ, ВОЛОНТEРИЗАМ И МОБИЛНОСТ 

 

Општи циљ: Млади активно учествују у унапређењу локалне заједнице, имају могућност и подршку у облику квалитетног и организованог 
волонтерског рада као и доступну мобилност и међународну сарадњу.  

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Мотивисати, 

образовати и 
подржавати младе 
да активно 
учествују у 
локалној 
заједници 

1.1. Подржати и 
промовисати 
омладински активизам  

- Омладински 
активизам препознат 
од стране младих и 
локалне заједнице као 
могућност унапређења 
локалне заједнице 

- Број подржаних иницијатива 
које промовишу активизам и 
волонтерски рада младих  
- Број одржаних тренинга, 
састанака и кампања 
локалних власти и 
представника младих са 
циљем јачања капацитета 
младих да активно учествују у 
друштву на нивоу локалне 
заједнице 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Успоставити 
механизме за ефикасну 
подршку омладинском 
активизму 

- Успостављени  
механизми за ефикасну 
подршку омладинском 
активизму   
Формирани 
Омладински Центар са 
омладинским 
клубовима 

- Конкурс Града Ниша за 
унапређење квалитета живота 
младих 
- Средствa издвојена за 
спровођење конкурса 
- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу омладински 
активизам 
- Иницијативе и њихов број 
које подстичу активизам 
младих 
- Број организација за младе и 
омладинских организација 
- Програми рада омладинских 
удружења и удружења која се 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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баве младима и финсијска 
подршка њиховом раду 
- Омладински Центар са 
омладинским клубовима 

1.3. Подржавати акције, 
програме и 
иницијативе за 
подстицање активности 
које реализују млади 

- Подржане  акције, 
програми и 
иницијативе младих, 
организација за младе 
и омладинских 
организација 
осмишљене и 
реализоване од стране 
младих и организација 
за младе 

- Конкурс Града Ниша за 
унапређење квалитета живота 
младих 
- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу омладински 
активизам 
- Иницијативе и њихов број 
које подстичу активизам 
младих 
- Број организација за младе и 
омладинских организација 
- Програми рада омладинских 
удружења и удружења која се 
баве младима и финсијска 
подршка њиховом раду 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Оснаживати младе 
из осетљивих група за 
активно учешће у 
друштву 

- Активни млади  из 
осетљивих група   

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу активизам младих 
из осетљивих група 
- Усвојене мере које 
промовишу и укључују 
активне младе  из осетљивих 
група   

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Креирати 
могућности за стварање 
младих лидера  

- Млади лидери као 
стубови развоја 
локалне заједнице 

- Број младих лидера 
- Број одржаних тренинга за 
младе лидере 
- Број младих полазника 
тренинга 
- Број продржаних пројеката 
који за циљ имају стварање 
младих лидера 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.6. Подржати акције, 
програме и пројекте 
које промовишу 
толеранцију, културу 
ненасиља и родну 
равноправност међу 
младима 

- Спроведене  акције,  
програми и пројекти 
који промовишу 
толеранцију, културу 
ненасиља и родну 
равноправност међу 
младима 

- Број и врста подржаних 
пројеката за младе који 
промовишу толеранцију, 
културу ненасиља и родну 
равноправност међу младима 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Развијати, 
унапређивати и 
промовисати 
стандарде 
квалитета 
омладинског рада 
 

2.1. Промовисати и 
унапређивати 
стандарде квалитета 
омладинског рада и 
начине за њихову 
евалуацију  

- Развијени стандарди 
квалитета омладинског 
рада, механизми за 
праћење и методи за 
континуално 
унапређење квалитета 

- Број организација и 
институција младих које у 
свом раду примењују усвојене 
стандарде омладинског рада 
- Број професионалаца и 
волонтера обучених за рад са 
младима 
- Примењени стандарди 
омладинског рада (на основу 
праћења остваривања 
стандарда) 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Развити и 
применити стандарде 
образовања, 
усавршавања 
омладинских радника и 
волонтера који раде са 
младима 

- Унапређене вештине 
и знања  омладинских 
радника и волонтера 
који раде са младима 
- Унапређени 
стандарди 

- Број професионалаца и 
волонтера обучених за рад са 
младима 
- Примењени стандарди 
омладинског рада  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
НАПОР 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Заговарати за 
увођење занимања 
омладински радник и 
пружати подршку 
иницијативама 

- Успостављено 
занимање „омладински 
радник” 

- Број иницијатива које 
промовишу и заговарају 
занимање „омладински 
радник“ 
- Број омладинских радника 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Успоставити 
механизме за 
подстицање, 
организовање и 
вредновање 
волонтерског рада 
младих 

3.1. Подржати процесе 
израде базе волонтера 
и могућности младих 
да волонтирају 

- Формирана база 
волонтера 
- Формирана база 
понуда волонтирања 

- Број волонтера у бази 
- База волонтера 
- База могућносит младих да 
волонтирају 
- Број активности, институција 
и организација где млади 
могу да волонтирају 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3.2. Подржати и 
промовисати 
механизаме за 
вредновање 
волонтерског рада 
младих кроз признање 
знања, вештина и 
радног искуства 
стечених волонтерским 
радом 

- Знања, вештина и 
радно искуство, 
стечени волонтерским 
радом су препознати и 
вредновани од стране 
локалне заједнице 

- Број младих волонтера 
- Број одржаних тренинга за 
волонтере 
- Број младих полазника 
тренинга 
- Број продржаних пројеката 
који за циљ имају усвајање 
нових знања, вештина кроз 
искуствени рад 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Створити 
механизме за 
информисање младих о 
могућностима 
волонтирања 

- Формиран механизам 
информисања младих 
- Формирани 
Омладински Центар са 
клубовима 

- Интернет сајт 
- Број кампања које 
информишу младе о 
могућностима волонтирања 
- Омладински Центар са 
клубовима и њихов број 
- Број емисија у штампаним и 
електронским медијима који 
информишу младе о 
могућностима волонтирања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Подстицати 
промовисање система 
вредности 
волонтеризма 

- Промовисан и усвојен 
систем вредности 
волонтирања 

- Број младих волонтера 
- Број подржаних акција и 
пројеката који промовишу 
вредности волонтаризма 
- Евалуација ставова и 
вредности младих о 
волонтирању 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Обезбеђивати и 
осигуравати одрживост 
услова за волонтирање 
у локалној заједници 

- Успоставњени 
одрживи услови за 
воонтирање 

- Број младих волонтера 
- Број подржаних акција и 
пројеката које осигуравају 
одрживост услова 
- Број финансираних пројеката 
од стране Града Ниша и 
приватног сектора 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Успоставити 
институционалну 
подршку за 
формирање, 

4.1. Створити 
механизаме 
континуиране 
финансијске подршке 

- Формиран и 
спроведен Конкурс за 
унапређење квалитета 

- Конкурс за  унапређење 
квалитета живота младих у 
Граду Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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финансирање и 
активно деловање 
организација 
младих и  
организација за 
младе 

младима у Граду Нишу 
за организовање и 
реализацију њихових 
активности 

живота младих у Граду 
Нишу 

- Средства Града Ниша за 
спровођење Конкурса 
- Средства одвојена од стране 
приватног сектора за 
спровођење иницијатива 
младих 

4.2. Пружити 
институционалну 
подршку 
организацијама младих 
и за младе 
финансирањем 
активности намењених 
младима као и јачању 
њихових капацитета 

- Ојачани капацитети  
организацијама младих 
и за младе за 
спровођење активности 

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и неформалних 
група младих 
финансираних од стране 
Града Ниша које за циљ имају   
активности намењене 
младима као и јачању 
њихових капацитета 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Омогућити 
коришћење 
непокретности,  у 
складу са позитивним 
законским прописима, 
правним актима Града 
Ниша и сарадњу 
институција јединице 
локалне самоуправе, у 
својини Града Ниша,  за 
потребе формирања 
омладинских центара, 
клубова, спровођење 
активности младих као 
и за потребе младих 

- Формирани 
Омладински Центар и 
клубови у граду и на 
сеоским подручјима  
- Спроведене 
активности за младе од 
стране младих у 
објектима у власништву 
Града 

- Број омладинских центара и 
клубова у Граду Нишу и на 
сеоским подручјима 
- Број и програм спроведених 
активности у Омладинским 
Центарма и клубовима 
- Списак уступљених објеката 
у власништву Града који могу 
да се користе за  спровођење 
активности младих као и за 
потребе младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.4.Подржати и 
промовисати 
омладински активизам 
у сеоским срединама у 
сарадњи са КЗМ 
градских општина и 
КЗМ Града Ниша. 

- Програми за младе се 
промовишу и спроводе 
у партнерсту младих са 
Канцеларијама за 
младе  градских 
општина и КЗМ Града 
Ниша. 

- Број и врста програма који се 
креирају и спроводе у 
партнерству 
- Број канцеларија за младе 
које партнерски раде са 
младима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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- Број младих учесника 
програма 

4.5. Стандардизовати и 
унапређивати рад 
ученичких парламената 
и других форми 
ученичког, студентског 
и омладинског 
организовања 

- Стандардизован и 
унапређен рада 
ученичких и 
студентских 
парламената  

- Број ученичких и студентских 
парламената 
- Број активних младих у 
ученичким и студентским 
парламентима 
- Број и иницијативе које су 
покренуте од стране  
ученичких и студентских 
парламената 
- Број и програми који 
унапређују и стандардизују 
рад  ученичких и студентских 
парламената 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.6. Организовати 
образовне активности 
за побољшање 
сарадње, размене 
добре праксе и 
комуникације између 
три сектора (цивилни, 
државни и приватни) 

- Побољшана сарадња, 
и комуникација између 
три сектора (цивилни, 
државни и приватни) 

- Број састанака, округлих 
столова, трибина  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи 
- Покренуте заједниче 
иницијативе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Промовисати 
важност сарадње 
организација за 
младе и 
омладинских 
организација и 
њихово 
умрежавање 

5.1. Подржавати и 
промовисати сарадњу 
између организација 
младих на свим 
нивоима 

- Промовисана и 
оснажена сарадња  
између организација 
младих на свим 
нивоима 
- Формирана Кровна 
организација младих 
Града Ниша 

- Иницијативе које имају за 
циљ сарадњу  између 
организација младих на свим 
нивоима 
- Кровна организација младих 
Града Ниша 
- Број организација чланица 
КОМ Града Ниша 
- Програм рада КОМ-а Града 
Ниша 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Финансијски 
подржати организације 
за младе  и 
организације младих 

- Финансијски 
подржане организације 
за младе  и 
организације младих  

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и финансираних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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које  делују у правцу 
заједничког управљања 

од стране Града Ниша које за 
циљ имају промоцију 
заједничкг управљања и које 
функционишу на тај начин 

5.3. Успоставити и  
дефинисати 
механизаме за 
комуникацију и 
сарадњу између  
удружења грађана са 
свим институцијама 
Града Ниша 

- Успостављени и  
дефинисани 
механизами за 
комуникацију и 
сарадњу између  
удружења грађана и 
институција Града 
Ниша 

- Број састанака, округлих 
столова, трибина  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи 
- Покренуте заједниче 
иницијативе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. 
 

Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.4. Подржавати и 
промовисати рад 
ученичких и 
студентских 
парламената Града 
Ниша 

- Подржан и 
промовисан рад 
ученичких и 
студентских 
парламената Града 
Ниша   

- Број ученичких и студентских 
парламената 
- Број активних младих у 
ученичким и студентским 
парламентима 
- Број и иницијативе које су 
покренуте од стране  
ученичких и студентских 
парламената 
- Број и програми који 
унапређују рад  ученичких и 
студентских парламената 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6. Формирати 
програме подршке 
за остваривање 
мобилности 
младих 

6.1. Информисати 
младе о 
међународним,  
националним 
програмима 
мобилности као и 
међународне сарадње 
младих 

- Млади информисани 
о програмима  
мобилности као и 
међународне сарадње 
младих 

- Сајт–портал са релевантним 
информацијама за младе је 
доступан корисницима 
интернета 
- Број посетилаца сајта за 
младе, старосна структура 
корисника и други 
статистички подаци 
- Програми који промовишу  
мобилности као и 
међународну сарадње 
младих 
- Број одржаних  састанака, 
округлих столова, трибина  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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6.2. Успоставити  
институционалну 
подршку и 
финансирање 
удружења младих и за 
младе који за циљ 
имају мобилност 
младих и међународну 
сарадњу 

- Финансирана  
удружења младих и за 
младе који за циљ 
имају мобилност 
младих и међународну 
сарадњу 

- Број подржаних акција и 
пројеката организација за 
младе, омладинских 
организација и финансираних 
од стране Града Ниша које за 
циљ имају  мобилност младих 
и међународну сарадњу 
- Број младих који користе 
могућности за мобилност  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Стварати услове за 
учествовање 
огранизација за младе 
и омладинских 
организација као и 
омладинских радника у 
припремању, 
промовисању и 
спровођењу програма 
мобилности младих у 
сарадњи са 
институцијама Града 
Ниша 

- Створени услови  за 
учествовање 
огранизација за младе 
и омладинских 
организација као и 
омладинских радника у 
припремању, 
промовисању и 
спровођењу програма 
мобилности младих у 
сарадњи са 
институцијама Града 
Ниша 

- Број младих који користе 
могућности за мобилност 
- Број организација које  
припремају, промовисшу и 
спроводе програме 
мобилности младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.4. Подржати 
иницијативе 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
за међународну 
сарадњу и приступање 
међународним 
фондовима и мрежама 

- Подржане  
иницијативе 
омладинских 
организација и 
организација за младе 
за међународну 
сарадњу и приступање 
међународним 
фондовима и мрежама 

- Број организација чланова 
међународних мрежа 
- Број пројеката финансираних 
од стране међународних 
фондова 
- Број органзованих састанака 
мрежа у Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Општи циљ: Млади информисани на свим нивоима и о свим областима битним за њихов раст и развој 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Континуирано 

обезбеђивати 
правовремено 
информисање 
младих о 
могућностима и 
областима битним 
за њихов раст и 
развој 

1.1. Израдити интернет 
портал и апликацију за 
смарт уређаје који би 
били централно место 
за информисање свих 
младих о за њих 
битним темама 

- Израђен  интернет 
портал 
- Израђена апликација 
за смарт уређаје 

- Интернет портал са 
релевантним информацијама 
за младе је доступан 
корисницима интернета  
- Број посетилаца сајта за 
младе, старосна структура 
корисника и други 
статистички подаци 
- Реакције корисника на сајт за 
младе 
- Апликација за смарт уређаје 
преко које младих могу да 
дођу до свих њина битних 
информација 
- Број преузетих апликација за 
смарт уређаје 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Основати 
Омладинске центре, са 
клубовима, у Граду 
Нишу 

- Основани  
Омладински cентар, са 
клубовима у Граду 
Нишу 

- Број омладинских центара и 
клубова 
- Број и програм спроведених 
активности у Омладинским 
центрима и клубовима 
- Број младих који користе 
Омладинске центре и клубове 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Оснажити 
Канцеларију за младе у 
правцу места где млади 
могу добити 
релевантне податке 

- Канцеларија за младе 
је место  где млади 
могу добити све 
релевантне податке 

- Број младих корисника 
услуга Канцеларије за младе 
- Услуге информисања младих 
у Канцеларије за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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- Евалуација рада Канцеларије 
за младе 

2. Учинити 
доступним 
релевантне 
информације о 
правима младих и 
могућностима и 
приликама за 
младе 
 

2.1. Успоставити 
сарадњу са образовним 
установама и 
парламентима ученика 
и студената како би се 
повећао степен 
информисаности 
младих 

Успостављена сарадња 
са образовним 
установама и  
парламентима ученика 
и студената  

- Број састанака, округлих 
столова и конференција у 
организацији образовних 
установа,  парламентима 
ученика и студената и младих 
на тему информисање младих 
- Број учесника састанака, 
округлих столова и 
конференција 
- Број и покренуте 
иницијативе за информисање 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Обезбедити 
приступ 
информацијама о 
могућностима 
учествовања у 
одлучивању или 
консултативном 
процесу 

- Младима обезбеђен 
приступ 
информацијама  о 
могућностима 
учествовања у 
одлучивању или 
консултативном 
процесу 

- Број младих који учествују у  
одлучивању или 
консултативним процесима 
- Број и покренуте 
иницијативе, програми и 
пројекти  
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Подржати и 
заговарати 
програме медија 
садржајима који 
имају 
информативни 
карактер, о 
темама битним 
младима 
 

3.1. Подржавати и 
промовисати 
продукције програма за 
младе 

- Продукције програма 
за младе су подржане и 
промовисане 

- Број и програми за младе 
- Број младих који учествују у 
продукцији програма за 
младе 
- Број медија које подржавају 
продукције за младе 
- Пројекти који за циљ имају  
продукције програма за 
младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Развијати нове 
информативне 
програме или уводити у 
постојеће 
информативне 
програме целине који 

- Информативни 
програми се баве 
емитовањем 
информација од 
интереса за младе 

- Број информативних 
програма 
- Програм медија који је 
намењен за младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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би се бавиле 
емитовањем 
информација од 
интереса за младе 

- Број младих који прате 
информативне  и програмске 
целине 
- Евалуација програма 
 

3.3. Подстицати учешће 
младих у креирању 
програма медијских 
кућа 

- Млади учествују у  
креирању програма 
медијских кућа 

- Повећано учешће младих у 
креирању уређивачких 
политика и програмских 
садржаја од значаја за младе 
у средствима јавног 
информисања 
- Број информативних 
програма 
- Евалуација програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Информисати 
младе путем 
електронских и 
штампаних медија  о 
активностима које 
спроводе организације 
цивилног друштва у 
области  неформалног 
образовања 

- Млади информисани  
о активностима које 
спроводе организације 
цивилног друштва у 
области  неформалног 
образовања 

- Број чланака у медијима о 
активностима које  које 
спроводе организације 
цивилног друштва у области  
неформалног образовања 
- Број младих полазника 
програма  неформалног 
образовања 
- Број медија који информишу 
младе  о неформалном 
образовању  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Умрежавати 
податке из различитих 
сектора Града Ниша 
који се баве 
формалним и 
неформалним 
образовањем младих и 
учинити их 
транспарентним 

- Подаци  о формалном 
и неформалном 
образовању младих су 
умрежени  и 
транспарентни 

- Форимирати базу формалног 
и неформалног образовања 
младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЖИВОТНЕ ШАНСЕ СВИХ ГРУПА 

 

Општи циљ: Унапређена и обезбеђена социјална инклузија свих младих у остваривању права на једнаке шансе у друштву 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Успоставити 

функционалну 
међусекторску 
сарадњу, ради 
потпуне процене  
потреба младих из 
осетљивих група 

1.1. Увести систем 
процене, планирања, 
праћења и вредновање 
потреба осетљивих 
група младих 
 

- Потребе осетљивих 
група младих су 
системски вредноване 
и праћене 

- Усвојен протокол о сарадњи  
- Потписани меморандуми о 
сарадњи свих сектора у Граду 
Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш 

2. Развијати услуге у 
локалној 
заједници  
 

2.1. Дефинисати 
основне стандарде 
услуге социјалне 
заштите у локалној 
заједници и 
информисати младе о 
њима 

- Основне  услуге 
социјалне заштите у 
локалној заједници су 
дефинисане 
- Млади су 
информисати о њима 

- Услуге социјалне заштите у 
локалној заједници 
- Број младих корисника  
услуга социјалне заштите у 
локалној заједници 
- Број информативних вести у 
медијима 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Развијати програме 
директне финансијске 
помоћи и стручне 
подршке младима на 
терену и свратишта за 
младе на улици 

- Развијени програми  
подршке младима на 
терену и свратишта за 
младе на улици 
- Финансијски 
подржани програми 

- Програми  подршке 
младима на терену и 
свратишта за младе на улици 
- Број и финансирани 
програми подршке младима 
на терену и свратишта за 
младе на улици коју спроводе 
организације 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Смањити 
предрасуде према 
младима из 
осетљивих 
друштвених група 

3.1. Организовати 
едукативне и 
информативне 
кампање усмерене на 
смањење предрасуда 

- Смањене предрасуде 
према младима из 
осетљивих група 

- Број  едукативних и 
информативних кампања које 
су усмерене на смањење 
предрасуда према младима 
из осетљивих група 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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 према младима из 
осетљивих група 

- Број младих који су похађали 
едукативне кампање 
- Анализа ставова младих 
према  младима из осетљивих 
група 

3.2. Унапредити знања 
и вештине 
представника свих 
установа и институција 
које долазе у контакт са 
младима из осетљивих 
група о проблемима и 
потребама младих из 
осетљивих група 

- Знања и вештине 
представника свих 
установа и институција, 
које долазе у контакт са 
младима из осетљивих 
група, су унапређена 

- Број полазника едукација 
- Број едукација 
- Евалуација рада установа и 
институција које  долазе у 
контакт са младима из 
осетљивих група 
- Број младих са којима  
долазе у контакт установе и 
институције 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Укључити све 
младе, у креирање и 
реализацију медијских 
и образовних програма 
у писаним и 
штампаним медијима 

- Млади укључени у  
креирање и 
реализацију медијских 
и образовних програма 
у писаним и 
штампаним медијима 

- Број младих који су  
укључени у креирање и 
реализацију медијских и 
образовних програма у 
писаним и штампаним 
медијима 
- Медији и њихов број који 
укључују младе  у креирање и 
реализацију образовних 
програма 
- Образовни програми који 
заједно креирају млади и 
медији 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Укључити младе 
из осетљивих 
група у живот 
локалне заједнице 
 

4.1. Обезбедити 
приступачност 
социјалним, 
образовним, 
здравственим и другим 
услугама, у 
архитектонском, 
организационом и 
програмском смислу, 
младима из осетљивих 
група 

- Социјалне, образовне, 
здравствене и друге 
услуге приступачне су 
младима из осетљивих 
група у архитектонском, 
организационом и 
програмском смислу  

- Институције које испуњавају 
техничке услове за 
приступачност свих младих у 
Граду Нишу 
- Програми намењени 
младима из  осетљивих група 
- Број учеснка  програма који 
су намењени младима из  
осетљивих група 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарства 
Републике Србије 
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4.2. Подстицати и  
промовисати учешће и 
стварати услове, за  
младе из осетљивих 
група, за бављењем 
спортским, 
параспортским и 
заједничким 
активностима 

- Млади из осетљивих 
група  баве се 
спортским, 
параспортским и 
заједничким 
активностима са 
осталим младима 

- Број младих спортиста – 
особа са инвалидитеом 
- Број учеснка  спортских 
програма који су намењени 
младима из  осетљивих група 
- Број заједничких активности 
свих младих у Нишу 
- Спортски објекти који 
испуњавају техничке услове за 
приступачност свих младих у 
Граду Нишу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Створити услове за 
доступност 
спортова 
осетљивим 
групама младих 
 

5.1. Пружати подршку 
рекреативном спорту 
младима из осетљивих 
група 

- Рекреативни спорт  
младих из осетљивих 
група подржан од 
стране Града Ниша 

- Број младих корисника 
подршке 
- Број спортских клубова  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развијати 
информативне и 
бесплатне активности 
спортских клубова и 
центара 
осетљивим групама 
младих 

- Млади из осетљивих 
група корисници 
активности спортских 
клубова и центара 

- Број младих спортиста – 
особа са инвалидитетом 
- Број учеснка  спортских 
програма који су намењени 
младима из  осетљивих група 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6. Осигурати 
адекватно 
образовање за 
младе из 
осетљивих група 
 

6.1. Промовисати 
концепт инклузивног 
друштва 

- Локална заједница 
разуме и подржава 
концепт инклузивног 
образовања 

- Број младих корисника  
инклузивног образовања 
- Број информативних 
кампања и емисија у 
медијима које за тему имају 
инклузивно друштво  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Дефинисати 
активности и мере за 
укључивање у систем 
образовања младих из 
осетљивих група 

- Промењена школска 
култура, политика и 
пракса како би се 
одговорило на 
различитости ученика  
 

- Број младих са 
инвалидитетом који учествују 
у наставном процесу 
- Број младих из осетљивих 
група који учествују у 
наставном процесу 
Школски програми 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Подржавати 
програме неформалног 
образовања 

- Млади  из осетљивих 
група као корисници 

- Програми  подршке 
младима из осетљивих група  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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намењених младима из 
осетљивих група које 
спроводе организације 
цивилног друштва 

програма неформалног 
образовања 

- Број и  финасирани 
програми подршке младима  
из осетљивих група које 
спроводе организације 

Министарствa 
Републике Србије 

7. Повећати број и 
доступност 
културних 
садржаја за 
осетљиве групе 
младих 
 

7.1. Успоставити систем  
волонтирања младих 
из осетљивих група  у 
установама Град Ниша 
које се баве културом 

- Млади из осетљивих 
група равноправни у 
волонтирању 

- Установе културе које 
спроводе програме 
- Број младих  из осетљивих 
група волонтера у установама 
културе 
- Програми који спроводе 
установе културе а укључују 
младе  из осетљивих група 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

7.2. Створити услове за 
младе из осетљивих 
група да креирају и 
реализују програме у 
културним 
институцијама Града 
Ниша 

- Млади из осетљивих 
група равноправни у  
креирању и 
реализацији програма у 
културним 
институцијама Града 
Ниша 

- Установе културе које 
спроводе програме 
- Број младих  из осетљивих 
група који реализију програме 
у установама културе 
- Програми који спроводе 
установе културе а укључују 
младе  из осетљивих група 

Град Ниш  2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

8. Повећати 
запошљивост 
младих 
припадника 
осетљивих група 

8.1. Развијати систем 
каријерног вођења и 
саветовања младих 
припадника осетљивих 
група у свим срединама 

- Развијен систем 
каријерног вођења и 
саветовања  младих 
припадника осетљивих 
група 

- Број реализованих пројеката 
који укључују активности 
којима би се младима из 
осетљивих група омогућила 
већа приступачност 
запошљавању 
- Број незапослених младих из 
осетљивих група који су 
укључени у мере и програме 
активне политике 
запошљавања на тржишту 
рада 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

9. Стварати 
атмосферу и 
окружење у којем 
сви млади, а 

9.1. Осуђивати и 
санкционисати говор 
мржње у јавности и на 
интернету 

- Говор мржње јавно 
осуђен 

- Број емитованих спотова, 
кампања, број медијских 
прилога и емисија против 
говора мржње 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ИЗУЗЕТНА ИСПОЉАВАЊА И ПОСТИГНУЋА 

 

Општи циљ: Подстицана, вреднована и промовисана изузетна испољавања и постигнућа младих у свим областима 

посебно млади из 
осетљивих група 
имају осећај личне 
и колективне 
безбедности 
 

9.2. Промовисати 
културу комуникације 
која промовише 
толеранцију и 
равноправност свих 
младих 

- Млади су 
равноправни у Граду 
Нишу 

- Број промо кампања, број 
медијских прилога и емисија 
које промовишу културу 
комуникације, толеранцију и 
равноправности свих младих 
- Број пројеката организација 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2019. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

9.3. Промовисати 
толеранцију међу 
младима и интеграцију 
осетљивих група 
младих у друштво  

- Млади су толенрантни 
у Граду Нишу 

- Број промо кампања, број 
медијских прилога и емисија 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 
- Број пројеката организација 
које промовишу толеранцију и 
равноправност свих младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 
активности 

Временски 
рок 

Извори 
финансирања 

1. Подстицати развој 
младих научника, 
спортиста, уметника у 
циљу развоја локане 
заједнице 
 

1.1. Стварати 
подстицајне образовне 
услове за даровите 
ученике и студенте 

- Млади даровити 
ученици и студенти 
подржани од стране 
локалне заједнице и 
самоуправе 

- Број младих даровитих 
ученика и студената 
- Број подржаних  младих 
даровитих ученика и 
студената 
- Образовни програми 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе и факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Подстицати 
креативности и 
иновативност код 

- Креативни и 
иновативни млади 
ученици и студенти 

- Број младих креативних и 
иновативних 
- Број подржаних  младих  

Град Ниш, 
организације 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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младих ученика и 
студената 

- Образовни програми цивилног друштва, 
школе и факултети 

Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Промовисати 
постојеће фондове за 
стипендирање младих 
талената 

- Млади су 
информисани о  
фондовима за 
стипендирање младих 
талената и користе их 

- Број информативних 
састанака, кампања, 
материјала који информишу 
младе о постојању фондова 
- Средства издвојена у 
фондове 
- Број младих који користе 
фондове 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Променити одлуку 
о стипендирању 
младих талената 

- Измењена одлука о 
стипендирању младих 
талената 

- Број младих талената 
корисника стипендија 
- Средства издвојена за 
стипендирање младих 
талената 

Град Ниш 2015. Град Ниш 

1.5. Изменити 
критеријуме за 
дефинисање појма 
„млади таленат“ који се 
заснива на просечној 
оцени у школи или на 
студијама у конкурсима 
Града Ниша 

- Критеријуми за 
дефинисање „млади 
таленат“ садрже и 
друге појмове поред 
просечне оцене 

- Измењени критеријуми 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. Град Ниш 

2. Промовисати 
научноистраживачки 
рад младих 
 

2.1. Успоставити систем 
сталне промоције 
истраживачког рада 
младих 

- Изтраживачки рад 
младих је промовисан 

- Број и врста промоција 
- Број младих информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Стварати услове за 
спровођење   
научноистраживачког 
рада младих 

- Постоје услови за  
спровођење   
научноистраживачког 
рада младих 

- Број и врсте  
научноистраживачког рада 
младих 
- Број младих који се баве   
научноистраживачким 
радом 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Обезбедити 
подршку и промоцију 
културне и уметничке 
размене младих на 
локланом, 

- Промовисана  
културна и уметничка 
размена младих на 
локланом, 

- Број информативних 
емисија у штампаним и 
електронским медијима 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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националном и 
међународном новоу 

националном и 
међународном новоу 

- Број организованих 
размена 
- Број младих који су 
учествовали у разменама 

2.4. Обезбедити услове, 
информисати младе о 
могућностима и  
промовисати културну 
и уметничку продукцију 
младих са акцентом на 
субкултурама и 
алтернативним групама 
и покретима младих 

- Млади су 
информисани о  
могућностима за 
промоцију њихове 
културне и уметничке 
продукције са акцентом  
на субкултурама и 
алтернативним групама 
и покретима младих 

- Број информативних 
емисија у штампаним 
електронским медијима 
- Број информисаних младих 
- Број младих који се баве 
културном и уметничком 
продукцијом  
- Средства издвојена за  
културну и уметничку 
продукцију младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Организовати 
конкурсе за 
стваралаштво свих 
младих  

- Конкурси за  
стваралаштво свих 
младих 

- Број и врста подржаних 
пројеката 
- Средства издвојена за 
фонансирање конкрса 
- Број младих корисника 
конкурса 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Стварати услове за 
врхунска спортска 
постигнућа младих 
 

3.1. Обезбедити 
средства за  стварање 
услова за врхунска 
спортска постигнућа 
младих и информисати 
младе о њима 

- Млади су 
информисани о 
програмима подршке 
спорту 
- Млади остварују  
врхунске спортске 
резултате   

- Обезбеђена средства 
- Број младих који остварију 
врхунске резултате 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Систематски и 
континуирано 
испитивати проблеме 
и потребе младих 

4.1. Подржавати и 
финансирати 
истраживања која се 
баве проблемима и 
потребама младих  

- Истражени проблеми 
и потребе младих 

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Испитивати 
потребе младих у 
формалном и 
неформалном 
образовању 

- Испитане  потребе 
младих у формалном и 
неформалном 
образовању  

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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КУЛТУРА И КВАЛИТЕТ ПРОВОЂЕЊА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА 

 

Општи циљ: Повећана доступност, створени услови, прилагођен културни садржаји и понуде младих и за младе и унапређене могућности за 
квалитетно провођење слободног времена младих 

4.3. Подстицати и 
финансирати 
континуирано 
истраживање о 
постигнућима младих 

- Спроводе се 
континуирана 
истраживања о 
постигнућима младих 

- Број истраживања 
- Број младих укључено у 
устраживања 
- Број промоција резултата 
истраживања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 
Специфични 

циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 
активности 

Временски 
рок 

Извори 
финансирања 

1. Успоставити систем 
истраживања, 
анализе и праћења 
потреба младих у 
области слободног 
времена  

1.1. Истраживати 
потребе и потражњу 
младих, планирање 
програма намењених 
младима на основу 
података добијених у 
истраживањима 

- Програми младих су 
креирани на основу 
континуираних 
истраживања 

- Програми за младе 
- Истраживања о протребама 
младих 
- Број младих који учествују у 
реализацији програма 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Повећати број и 
разноврсност програма 
који се нуде младима у 
слободно време, и који 
се креирају и спроводе 
у партнерству са 
младима 

- Програми који се нуде 
младима  креирају се и 
спроводе у партнерству 
са младима  

- Програми за младе 
- Број младих који су 
учествовали у креирању 
програма 
- Број иницијатива које су 
спроведене у партнерству са 
младима 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Подстицати, 
развијати и 
финансирати програме 
размене и сарадње 
који подразумевају 

- Млади заједно путују, 
међусобно сарађују на 
републичком и 
међународном нивоу 

- Број и врста пројеката који 
су финансирани  
- Број младих који користе 
програме размене и путовања 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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заједничке активности 
и путовања младих на 
локалном, 
републичком и 
међународном нивоу 
1.4. Формирати 
Омладинске центре и 
клубове, путем 
обезбеђивања 
простора и финансија, 
ради реализације 
различитих 
иницијатива и 
активности 
оријентисаних ка 
младима и 
осмишљених од стране 
младих 

- Формирани 
Омладински центри и 
клубови 

- Омладински центри и 
клубови 
- Број младих корисника  
- Број активности 
реализованих у Омладинским 
центрима и клубовима 
- Иницијативе које су 
осмишљене од стране младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Информисати 
младе о могућностима 
у погледу квалитетног 
провођења слободног 
времена, преко 
канцеларија за младе, 
организација, медија, 
интернет портала  

- Млади су 
информисани о 
могућностима  
квалитетног 
провођења слободног 
времена 

- Број младих који су 
информисани 
- Интернет портал 
- Посета интернет портала 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6. Учинити доступне 
културне, спортске или 
друге, од интереса 
младих, догађаје свим 
младима, путем 
организовања превоза  

- Младима су  доступни 
културни, спортски или 
други, од интереса 
младих, догађаји  

- Број догађаја које млади 
посећују 
- Број младих који просећују 
догађаје 
- Број организованих превоза  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Доводити 
уметнике, ствараоце у 
области културе и 
спортисте на места 
окупљања  младих 

- Млади се друже и уче 
од стране  уметника, 
ствараоца у области 
културе и спортиста 

- Број  уметника, ствараоца у 
области културе и спортиста 
који су узели учешће у раду са 
младима 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2. Обезбедити 
подршку и услове за 
организовање и 
самоорганизовање 
младих 
 

2.1. Подржати 
иницијативе и 
промовисати 
неформалне и 
субкултуре младих 

- Неформалне и 
субкултуре младих су 
промовисане и 
подржане 

- Број инисијатива подржаних 
- Број младих који корисника 
програма 
- Број нових иницијатива 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Подстицати 
волонтеризам и 
активизам младих  

- Волонтеризам и 
активизам младих су 
промовисани и 
подржани 

- Подржане иницијативе 
младих 
- Број младих волонтера и 
активиста 
- Број финансираних 
пројеката који за циљ 
промоцију активизма и 
волонтаризма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Подстицати 
сарадњу младих у 
локалној заједници 

- Млади заједно раде 
на унапређењу 
локалне заједнице 

- Број иницијатива које 
спроводе млади у 
партнерству са локалном 
заједницом 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Повећати доступност 
културних садржаја 
свим младима 

3.1. Повећати обим и 
квалитет продукције за 
младе и о младима 

- Омладинске 
продукције о младима 
и за младе  

- Број продржаних 
омладинских продукција 
- Број младих који учествују у 
продукцији културних 
сарджаја 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Обезбедити и 
промовисати подршку 
Града Ниша за већу 
доступност културних 
садржаја младима 

- Млади су 
информисани о 
постојању  бенефиција 
и субвенција за већу 
доступност културних 
садржаја  

- Број инфомативних кампања  
- Број младих обухваћени 
информативним кампањама 
- Број младих који користе  
бенефиције и субвенције за 
већу доступност културних 
садржаја младима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Финансирати и 
промовисати културне 
садржаје младих у 
мањим и 
сиромашнијим 
срединама. 

- Културни садржаји 
младих у мањим и 
сиромашнијим 
срединама су 
промовисани и 
финансирани 

- Број културних садржаја 
младих у мањим и 
сиромашнијим срединама су 
промовисани и финансирани 
- Број младих који су 
учествовали у кутурним 
дешавањима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3.4.  Побољшати услове 
за рад и адаптирати 
просторије у сеоским 
срединама за потребе 
младих.  

- Адаптирани домови 
култура у којима млади 
квалитетно проводе 
слободно време, 
размењују искуства, 
информишу се и 
волонтирају 

- Број адаптираних домаова 
културе 
- Број младих који су 
креирали и учествовали у 
дешавањима унутар домова 
- Број младих волонтера и 
активиста 
- Број и врста реализованих 
програма за младе 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Подржавати учешће 
младих у спортским 
и рекреативним 
активностима  

4.1. Промовисати и 
креирати програм 
Спорт за све младе 

- Креиран програм 
Спорт за све младе 

- Програм Спорт за све младе 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Стимулисати 
рекреативни спорт и 
рекреативно бављење 
спортом 

- Млади се баве 
рекреативним спортом  

- Број програма и пројеката 
рекреативних спортова 
- Број младих који се баве 
рекреативним спортовима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Промовисати и 
популаризовати и 
финансирати нове 
спортове за које млади 
показују највише 
интересовања 

- Нови спортови су 
подржани и 
промовисани код 
младих и од стране 
младих 

- Број нових спортова 
- Број младих који тренирају 
нове спортове 
- Број промотивних кампања 
- Број младих који су 
информисани 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Развијати школски 
спорт 
 

5.1. Подржати увођење 
програма редовног 
физичког вежбања 
студената Универзитета 
у Нишу 

- Програм редовног 
физичког вежбања 
студената 
Универзитета у Нишу је 
уведен 

- Број студената који користе 
програм редовног  физичког 
вежбања  
- Број факултета који су увели  
програм редовног  физичког 
вежбања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Универзитет у 
Нишу, факултети   

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Финансирати 
сређивање 
међублоковних 
простора на којима 
млади могу да се баве 
спортом 

- Међублоковни 
простори су уређени за 
младе који желе да се 
баве спортом 

- Број и локације 
међублоковног простора 
- Број младих корисника  
 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Општи циљ: Систем образовања достипан свим младима који личним развојем, путем формалног, неформалног и информалног образовања, 
развијају локалну заједницу 

 Специфични    
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Повећати учешће 

младих у различитим 
програмима 
формалног и 
неформалног 
образовања 
 

1.1. Испитивање 
образовних потреба 
младих и креирање 
програма 

- Програми 
образовања су у складу 
са потребама младих 

- Програм неформалног 
образовања 
- Истраживања о  
образовним потребама 
младих 
- Евалуација постојећих 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Спроводити 
континуиране 
програме формалног и 
неформалног 
образовања 

- Програми формалног 
и неформалног 
образовања спроводе 
се континуирано 

- Програми  формалног и 
неформалног образовања 
- Број младих који похађа 
програме 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Доношење нове 
одлуке о подстицању 
талентованих  ученика 
и студената  

- Донета  нова одлуке о 
подстицању 
талентованих  ученика 
и студената 

- Нова одлука о подстицању 
талентованих  ученика и 
студената 
- Обезбеђене финансијска 
подршка за младе 

Град Ниш 2015.  Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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  1.5. Израда и 
финансијска подршка 
програма инклузивног 
образовања. 

- Урађени програми  
инклузивног 
образовања 
- Промовисан 
програми  инклузивног 
образовања 
- Финансирани 
пројекти  инклузивног 
образовања 

- Програм  инклузивног 
образовања 
- Број и врста финансираних 
пројеката 
- Број младих корисника  
инклузивног образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Повећати степен 
учешћа младих у 
процесима 
одлучивања у 
образовању 
 

2.1. Успоставити 
одрживе механизме 
међусекторске 
сарадње у области 
формалног и 
неформалног 
образовања 

- Успостављена  
међусекторска 
сарадња у области 
формалног и 
неформалног 
образовања   

- Потписани меморандуми о 
сарадњи између институција 
и организација 
- Број организованих 
састанака, округлих столова, 
конференција 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2. Посатицање 
успостављања 
механизма за учешће 
младих у процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Млади учествују у  
процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Број школа које укључују 
младе у процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 
- Број младих који су 
укључени у процесе 
одлучивања 
- Број одржаних састанака 
- Број покренутих 
иницијатива од стране 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Финансирати и 
промовисати пројекте 
усмерене на 
оспособљавање 
младих за активно 
учешће у процесима 
доношења одлука у 
образовању 

- Млади су 
оспособљени да 
учествују у  процесима 
одлучивања битним за 
њихово  образовање 

- Број и програми подржаних 
пројеката  
који за циљ имају   
оспособљавање младих за 
активно учешће у процесима 
доношења одлука у 
образовању 
- Број младих корисника 
програма и пројеката 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.4. Промовисати и 
осигуравати учешће 
младих у процесима 
одлучивања у 
образовним 
установама (ђачки и 
студентски парламент) 

- Млади у ђачким и 
студентским 
парламентима 
учествују у  процесима 
одлучивања у 
образовним 
установама 

- Број школа и факултета које 
имају  ђачке и студентске 
парламенте 
- Број младих који учествују у 
раду  ђачких и студентских 
парламената 
- Број иницијатива и одлука 
које су покренули 
представници  ђачких и 
студентских парламената 
- Број промоција рада  
ђачких и студентских 
парламената и број младих 
који познају њихов рад   

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети, 
Савет ученика 
средњих школа 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Стварати услове 
младима за активно 
учешће у креирању и 
реализацији 
ваннаставних 
активности. 

- Млади активно 
учествују у  креирању и 
реализацији 
ваннаставних 
активности. 

- Број младих који  учествују 
у креирању и реализацији 
ваннаставних активности 
- Број ваннаставних  
активности  
- Средства одобрена за 
реализацију  ваннаставних 
активности 
- Програми ваннаставних 
активности 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Подстицање 
вредновања и 
одржавања квалитета 
у формалном и 
неформалном 
образовању младих  
 

3.1.Подстицати 
развијање система 
вредновања и 
самовредновања у 
неформалном 
образовању 

- Системи вредновања 
и самовредновања у 
неформалном 
образовању од стране 
младих и локалне 
заједнице су развијени 

- Број младих у 
неформалном образовању 
- Евалуација ставова и 
вредности младих 
- Истраживање ставова 
локалне заједнице и 
послодаваца 
- Промоција значаја 
формалног и неформалног 
образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе, факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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3.2. Обезбедити 
материјалне услове за 
реализацију 
образовних програма  
школа и 
високошколских 
установа кроз 
опремање кабинета, 
лабораторија и 
радионица кроз пилот 
пројекте 

- Школе и 
високошколске 
установе су 
опремњене за 
несметан и квалитетан 
рад на реализацији 
образовних програм 

- Средства одвојена за 
опремање 
- Број школа које су 
опремљене 
- Успех младих у школама и 
факултетима 
- Програми и пројекти 
покренути у школама и 
факлтетима 

Град Ниш,  школе, 
факултети 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Изградња социјалног 
партнерства 

4.1. Промовисати и 
подржавати формалне 
и неформалне облике 
образовања који су у 
складу са потребама 
тржишта рада, локалне 
средине и жељама 
младих и који се 
заснивају на 
примерима добре 
праксе 

- Формално и 
неформално 
образовање је у складу 
са потребама тржишта 
рада, локалне средине 
и жељама младих 

- Број подржаних кампања, 
округлих столова, емисија у 
штаманим и електоронским 
медијима 
- Анализа потреба тржишта 
рада 
- Број организованих 
едукација у складу са  
потребама тржишта рада, 
локалне средине и жељама 
младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.2. Подстицати 
стварање услова за 
усклађивање понуда 
образовних профила у 
средњим стручним 
школама са потребама 
тржишта рада и 
формирати базу 
података послодаваца 
код којих ученици и 
студенти могу да 
овављају праксу 

- Понуде образовних 
профила у средњим 
стручним школама су 
усклађене са 
потребама тржишта 
рада 
- Формирана база 
података послодаваца 
код којих ученици и 
студенти могу да 
овављају праксу 

- Програми образовних 
профила 
- Анализа потреба тржишта 
рада 
- База података послодаваца 
код којих  ученици и 
студенти могу да овављају 
праксу 
- Број младих који  су 
овављали праксу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Успоставити, 
подржавати и 
развијати 
професионалну праксу 

- Професионална 
пракса и практична 
настава, у средњим 
школама и 

- Број стручних пракси 
- Број предузећа где млади 
могу да обављају стручну 
праксу 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
привреда 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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и практичну наставу, у 
средњим школама и 
факултетима у 
партнерству са 
предузећима и 
привредним 
друштвима 

факултетима је 
подржана у 
партнерству са 
предузећима и 
привредним 
друштвима 

- Број младих који су прошли 
стручну праксу 

5. Стимулисати и 
промовисати развој 
програма 
неформалног учења и 
образовања и веће 
професионализације 
рада са младима 

5.1. Афирмисати и 
подржавати 
омладинске пројекте и 
програме 
 
 

- Пројекти и програми 
неформалног 
образовања младих су 
подржани од стране 
Града Ниша 

- Број и програм подржани 
од стране Града Ниша 
- Број младих учесника 
пројеката и програма 
- Евалуација пројеката и 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развијати и 
подржавати 
омладински рад са 
младима  

- Омладински рад је 
подржан од стране 
Града Ниша 

- Број омладинских радника 
и радница 
- Број организација које 
имају омладинске раднике 
- Број омладинских радника 
који пролазе континуирану 
едукацију 
- Број младих који раде са 
омладинским радницима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.3. Финансирати 
програме неформалног 
образовања 

- Реализовани 
програми 
неформалног 
образовања 

- Број програма неформалног 
образовања 
- Средства одвојена за 
финансирање програма 
- Број финансираних 
програма  

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.4. Формирати 
интернет базу понуда 
неформалног 
образовања 

- Формирана база 
понуда неформалног 
образовања 

- База неформалног 
образовања – интернет 
- Број понуда у бази 
- Број младих корисника базе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.5. Јачати капацитете 
омладинских 
организација, и 
организација за младе, 
за спровођење 
неформалног 

- Омладинске 
организације и 
организације за младе 
имају потребне 
капацитете за 
спровођење 

- Број организација које 
имају капацитете 
- Број младих корисника 
програма организација 
- Програми неформалног 
образовања 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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образовања у 
партнерству са 
локалном 
самоуправом и 
промоцију концепта 
целоживотног учења 

неформалног 
образовања 

- Потписани меморандуми о 
сарадњи организација и 
институција локалне 
самоуправе 

6. Информисати и 
оснажити младе да 
одговорно управљају 
својом каријером 

6.1. Формирати инфо 
центре за каријерно 
вођење и саветовање  
 

- Формирани инфо 
Центар за каријерно 
вођење и саветовање  
 

- Број инфо центара 
- Број младих корисника 
инфо центара 
- Број иформација 
прослеђених младима 
- Број особа које раде у инфо 
Центарма и њихове 
компетенце 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Подржати развој 
стручњака за послове 
каријерног вођења и 
саветовања 

- Постојање стручњака  
за послове каријерног 
вођења и саветовања 

- Број стручњака 
- Број подржаних едукација 
стручњака 
- Средства издвојена за 
едукацију струњака 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
школе  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Подржати 
активности 
организација и 
институција које имају 
за циљ промовисање 
каријерног вођења и 
саветовања 

- Промовисано  
каријерно вођења и 
саветовање 

- Број инфо кампања, 
округлих столова, 
конференција 
- Број институција и 
организација учесница 
кампања 
- Број младих информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.4. Организаовати 
инфо дане у школама о 
предузетништву,  
програмима 
волонтирања, радне 
праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног 
учења итд. 

- У садржаје наставних 
и ваннаставних 
активности уведене 
информације о 
предузетништву,  
програмима 
волонтирања, радне 
праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног 
учења итд. 

- Број одржаних инфо дана 
који имају  информације о 
предузетништву,  
програмима волонтирања, 
радне праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног учења 
итд. 
- Број ваннаставних сарджаја 
које имају  информације о 
предузетништву,  
програмима волонтирања, 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва,  
школе   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

Општи циљ: Унапредити економску позицију младих повећањем запошљивости и подршком (само)запошљавања младих у приватном сектору 
као предуслов за конитинуиран професионалан и личан раст и развој 

радне праксе и 
приправничког рада, 
концепту доживотног учења 
итд. 
- Број младих корисника  

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Повећање 

запошљивости 
младих 

1.1. Спровођење 
анализе о потребама 
локалног тржишта рада 
и краткорочним 
пројекцијама/потреба 
послодаваца 

- Спроведене анализе  
о потребама локалног 
тржишта рада 

- Анализе потреба 
- Број младих који су 
учествовали у анализама 
- Евалуација програма и 
пројеката 

Град Ниш и јавне 
институције на 
локалу, 
Министарство 
просвете 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Ускладити потребе 
тржишта рада и 
образовног система у 
складу са 
ингеренцијама локалне 
самоуправе у 
образовању, утицањем 
на отварање образовних 
профила у оквиру 
средњошколског 
образовања и 
одређивањем квота 

- Усклађене потребе 
тржишта рада и 
образовног система у 
складу са 
ингеренцијама Града 
Ниша у образовању 

- Број младих уписаних у 
програме који су потребни 
локалном тржишту рада 
- Број младих који су 
информисани о протребама 
тржишта рада 
- Програми образовних 
профила 

Град Ниш, 
образовне 
институције на 
локалу, Национална 
служба за 
запошљавање, 
организације 
цивилног друштва, 
Министарство 
просвете 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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уписаних студената, а у 
односу на потребе 
локалног тржишта рада 
1.3.Спровођење 
програма 
континуираног 
информисања младих о 
тренутним и 
пројектованим 
потребама тржишта, као 
и програма каријерног 
саветовања и 
усмеравање младих 

- Млади су  
информисани о 
тренутним и 
пројектованим 
потребама тржишта, 
као и о програмима 
каријерног саветовања 
и усмеравање  

- Број информативних 
састанака, округлих столова и 
конференција 
- Број младих учесника 
информативних активности 
- Програми каријерног 
саветовања и усмеравања 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
Национална служба 
за запошљавање, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4. Креирање и 
оснаживање капацитета 
за међусекторску 
сарадњу 
успостављањем сталног 
дијалога  и протокола о 
сарадњи различитих 
актера 

- Успостављен је стални 
дијалог и протокол о 
сарадњи различитих 
актера у циљу 
међусекторске сарадње 

- Број састанака и округлих 
столова 
- Протоколи о сарадњи 
- Покренуте и подржане 
међусекторске иницијативе 

Град Ниш, , јавне 
установе,  образовне 
институције, 
Национална служба 
за запошљавање, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Креирање и 
спровођење програма 
неформалног 
образовања усмерених 
на припрему младих за 
радну ситуацију  
(запошљивост) 

- Млади су едуковани и 
припремњени  за 
квалитетно обављање 
посла 

- Број програма и пројеката 
неформалног образовања 
- Број младих који су прошли 
обуке 
- Евалуације програма и 
пројеката 

Град Ниш,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6.  Креирање и 
спровођење различитих 
програма 
преквалификације-  
увођење нових профила 
усклађено потребама 
тржишта 

- Уведени су нови 
профили послова 
усклађени са 
потребама тржишта 

- Профили послова усклађени 
са потребама тржишта 
- Број младих који су похађали 
програме 

образовне 
институције,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Успостављање 
капацитета за 
признавање 

- Неформално 
образовање је 
признато, постоји 

- Програми и пројекти 
неформалног образовања 

образовне 
институције на 
локалу, 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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неформалног 
образовања 
дефинисањем 
механизама сарадње 
између институција 
образовних система и 
започињањем 
сертификације пограма 
из области неформалног 
образовања 

сарадња између 
институција образовних 
система и започета је  
сертификације пограма 
из области 
неформалног 
образовања 

- Потписани протоколи о 
сарадњи  
- Број младих корисника 
програма нефоралног 
образовања 

Министарство 
просвете,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

Министарствa 
Републике Србије 

1.8. Успостављање 
програма радних 
пракси, и других 
програма обуке који 
одговарају потребама 
послодаваца на 
територији локалне 
самоуправе или 
околних локалних 
самоуправа 

- Млади користе 
програме радних 
пракси 

- Број и програми радних 
пракси 
- Број младих корисника 
радних пракси 

приватне агенције за 
запошљавање, 
послодавци,  
Национална служба 
за запошљавање,  
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.9. Успостављање 
сарадње између више 
локалних самоуправа 
како би се омогућио 
проток радне снаге на 
тржишту рада уколико 
има дефицитарних 
занимања    

- Успостављена 
сарадња више 
локалних самоуправа  

Протоколи о сарадњи 
локалних самоуправа 
 

локалне 
самоуправе,  
Национална служба 
за запошљавање 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10. Успостављање 
каријерног центра за 
ученике средњих школа 

- Успостављен 
каријерни ценатар  

- Каријерни инфо центар 
- Број ученика који су 
посетили инфо центар 
- Евалуација рада центра 

Град Ниш,  
Национална служба 
за запошљавање 
образовне 
институције, 
послодавци 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Подршка 
запошљавања 
младих у 
приватном 

2.1. Повећати буџетско 
издвајање и/ или 
пореске олакшице за 
подстицање 

- Млади су запошљени 
у Граду Нишу 

- Број пореских олакшица 
- Средства издвојена за 
подстицање запошљавања 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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сектору- 
обезбеђивањем 
подршке за 
запошљавање 
младих (18- 30) и 
оснаживањем 
младих за 
предузетништво 
(15- 30 год) 

запошљавања младих 
на локалном нивоу 

- Број новозапошљених 
младих 

2.2. Успостављање 
програма 
предузетништва у 
средњим школама  

- Програм  
предузетништва је 
уведен у средњим 
школама Града Ниша 

- Програм предузеништва 
- Број школа које примењују 
програм 
- Број младих који похађа 
предмет 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни сектор 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3.  Успостављање 
заједничке сарадње 
различитих актера при 
пружању финансијске и 
стручно- техничке 
подршке стартовању и 
раду  предузетничких 
иницијатива младих 

- Различити актери 
сарађују при пружању 
подршке младим 
предузетницима 

- Протоколи о сарадњи 
- Врсте и број помоћи младим 
предузетницима 
- Иницијативе младих 

Град Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни и 
банкарски сектор, 
Регионална развојна 
агенција, бизнис 
инкубатори 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.5. Пружање подршке у 
организовању 
удруживања младих 
предузетника 

- Млади предузетници 
су удружени и 
организовани 

- Протоколи о сарадњи 
између младих предузетника 
- Број младих предузетника 
који су чланову мреже 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни сектор, 
Регионална развојна 
агенција, бизнис 
инкубатори 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Пружање подршке у 
успостављању и раду 
социјалних предузећа 
младих  

- Отварање  социјалних 
предузећа младих 

- Социјална предузећа  
- Број социјалних предузећа 
- Број младих који раде у 
социјалним предузећима 

Град Ниш, 
образовне 
институције, Центар 
за социјални рад, 
организације 
цивилног друштва, 
пословни и 
банкарски сектор 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.7. Успостављање 
гаранцијског 
механизма, који би 
омогућавао да се 

- Младима су 
омогућени повољнији 
кредити за отварање 
предузећа 

- Број и врста кредита за 
младе 
- Број младих корисника 
кредита 

Град Ниш, социјална 
предузећа, 
организације 
цивилног друштва, 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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кредитирају млади по 
условима повољнијим 
од редовних банкарских 
услова 

- Средства издвојена за 
кредитирање младих 
предузетника 

Регионална развојна 
аганција 

2.8. Унапређење развоја 
и функционисања 
бизнис инкубатора - 
побољшање услуга 
бизнис инкубатора, 
коришћење јавних 
простора који се више 
не употребљавају у те 
сврхе 

- Отварени бизнис 
инкубатор центри, 
користе се простори 
Града Ниша за рад 
бизнис инкубатор 
центара и побољшан је 
рад постојећих центара 

- Број бизнис инкубатор 
центара 
- Број младих корисника 
бизнис инкубатора 
- Евалуација рада инкубатор 
центара 

Град Ниш, 
Универзитету Нишу, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.9. Успостављање 
информационог портала 
за предузетнике 

- Информациони  
портала за 
предузетнике је 
успостављен  

- Информациони центар 
- Број посета портала 
- Статистика тражених 
информација 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва, 
Регионална развојна 
агенција 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.10. 
Анимирање бизнис 
сектора за 
опредељивање 
редовних фондова за 
подршку омладинским 
активностима 
 
 

Локални донатори 
учествују у отварању 
фондова за подршку 
развоју омладинских 
политика и учешћа 
младих. 

    

3. Смањење 
обухвата младих 
неформалном 
економијом  
( 15- 30 год) 
 

3.1.Прикупљање 
података о обухвату 
младих неформалном  
економијом  

- Познавање тренутне 
ситуације о  обухвату 
младих неформалном  
економијом 

- Истраживање о омладима  
- Број младих испитаника 
- Резултати истраживања 

Град Ниш, јавне 
институције и 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Унапређивање рада 
инспекцијских служби 

- Инспекцијске службе 
раде квалитетно и 
одговорно 

- Број и врста интервенција 
инспекцијских служби 

Град Ниш 2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Информисање и 
едукација младих о 
правима на раду  

- Млади су 
информисани и 

- Број информисаних и 
едукованих младих 

Град Ниш, јавне 
институције и 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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БЕЗБЕДНОСТ 

 

Општи циљ: Унапредити личну безбедност младих од 15 - 30 год старости развојем локалних капацитета за праћење проблема насиља и 
небезбедног учешћа младих у саобраћају, као и капацитета за развој и имплементацију конкретних мера - превентивних и заштитних програма 
усмерених ка младима, родитељима и другим актерима у заједници, подижући на тај начин безбедносну културу како младих тако и грађана Ниша 
у целини. 

едуковани о  правима 
на раду 

- Број иницијатива и пројеката 
који информишу младе о 
правилима рада 
- Број информативних 
састанака, трибина, 
материјала  

организације 
цивилног друштва 

Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Изградити локалне 

капацитете за 
истраживање, 
праћење и развој 
интервентних 
програма и мера 
усмерених на 
проблеме насиља 
међу младима и 
небезбедног 
понашања младих 
у саобраћају 
 

1.1. Интегрисање 
проблема насиља 
у локалне 
стратегије које 
третирају области 
образовања, јавног 
здравља, борбе 
против 
сиромаштва, 
одрживог развоја, 
родне 
равноправности 
итд. 

- Проблеми насиља су 
састави део локалних 
стратегија 

- Локалне стратегије које су 
интегрисале проблем насиља 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.2. Унапређивање 
система за 
прикупљањеи 
анализу података и 
извештавања о 
учесталости и свим 
видовима насиља 
над младима и 
међу младима и 
обезбеђивање 
локалне 
финансијске 
подршке 

- Системи за 
прикупљање и анализу 
података и извештавања 
о учесталости и свим 
видовима насиља над 
младима и међу 
младима су унапређени 

- Системи за прикупљање 
података 
- Број система за прикупљање 
података 
- Резултати истраживања 
- Број и врста финансираних 
истраживања 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Успостављање 
механизама за 
координацију и 
заједнички рад 
институција на 
локалном нивоу 
које се баве 
младима/ 
различитим 
подгрупама 
младих и 
проблемом 
насиља -  како у 
процесу  креирања 
мера,  
имплеметација, 
тако и праћења и 
евалуације 
ефеката 

- Институције у Граду 
Нишу заједнички раде са 
младима/ различитим 
подгрупама младих и 
проблемом насиља -  
како у процесу  
креирања мера,  
имплеметација, тако и 
праћења и евалуације 
ефеката 

- Број институција које 
заједнички раде 
- Институције које заједнички 
раде 
- Креиране мере и њихов број 
- Број имплеменираних мера 
- Истраживање и резултати 
- Евалуација рада 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.4.Мапирање 
постојећих услуга и 
програма и  
унапредити 
евалуационе 
механизме за 

- Постојеће услуге и 
програми су мапирани и   
унапређене 
евалуациони механизми 
за мерење успеха 
пројеката 

- Број и врста  услуга и програма 
- Евалуациони механизми 
- Број евалуација и резултати 
- Број насилних аката и 
саобраћајних несрећа 

Град Ниш, јавне 
институције 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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мерење успеха 
пројеката 
и програма/мера 
који се спроводе 
усмерено на 
смањење насиља и 
бебзедног учешћа 
у саобраћају 

и програма/мера који се 
спроводе  

1.5. Обезбедити 
додатне 
лиценциране 
обуке и материјале 
за све оне који 
раде у деловима 
система који се 
баве младима и 
проблемима 
насиља. 

- Постоје лиценциране 
особе које раде са  
младима и проблемима 
насиља 

- Број лиценцираних обука 
- Број лиценцираних особа 
- Број младих који раде са 
лиценцираним осовама 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6.Успостављање 
служби за 
пружање 
свеобухватне 
подршке на нивоу 
локалне заједнице 
младима који су 
доживели насиље 

- Успостављене службе 
за пружање 
свеобухватне подршке  
младима који су 
доживели насиље 

- Број успостављених служби 
- Број младих корисника услуга 
служби 
 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.7. Успостављање 
мреже 
омладинских 
радника као 
подршке 
унапређењу 
станарда рада 
пружаоца услуга за 
младе 

- Формирана мрежа 
омладинских радника  

- Мрежа омладинских радника 
- Број омладинских радника 
чланова мреже 

НАПОР, КОМС, 
институције које 
пружају услуге за 
младе, Минстарство 
омладине и спорта 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.8. Обезбедити 
додатно 
финансирање 

- Организовани 
програми за младе који 
омогућавају 

- Број програма и пројеката Град Ниш, јавне 
институције  
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
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развоја понуде 
програма за младе 
који омогућавају 
структурисано 
провођење 
слободног 
времена – спорт, 
култура, 
неформално 
образовање 

структурисано 
провођење слободног 
времена – спорт, 
култура, неформално 
образовање 

- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
- Број младих који 
структурисано проводе 
слободно време 

 Министарствa 
Републике Србије 

1.9.  Оснаживање 
капацитета 
мултисекторског 
савета за 
бележење 
насиља у школама 
и предузимање 
мера заштите 

- Усвојене процедуре и 
механизами за 
бележење 
насиља у школама 
Предузете су мера 
заштите 

- Број процедура 
- Механизми за бележење 
насиља у школама 
- Број предузетих мера 
- Број младих обухваћених 
мерама 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10 Успостављање 
протокола о 
сарадњи центра за 
социјални рад и 
цивилног сектора о 
упућивању 
малолетних 
прекршиоца на 
друштвено 
користан рад у 
заједници 

- Успостављена је 
сарадња  Центра за 
социјални рад и 
организација цивилног 
друштва 

- Потписани протоколи о 
сарадњи  центра за социјални 
рад и организација цивилног 
друштва 
Број  малолетних прекршиоца 
који су упућени на друштвено 
користан рад у заједници 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, Центар за 
социјални рад  и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Спроводити 
програме/услуге  
усмерене на 
превенцију и 
заштиту младих од 
насиља и 
повећања 
безбедности 

2.1. Обучавање 
наставника и 
школског особља о 
насиљу, о 
вештинама 
комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између 
деце и одраслих и 

- Наставно и школско 
особље је едуковано о  
вештинама 
комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између деце и 
одраслих и о 
превентивној улози 
школских правила 

- Број  наставника и школског 
особља  едуковано о  
вештинама комуникације, о 
отвореном 
дијалогу између деце и 
одраслих и о превентивној 
улози школских правила 

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва, 
Министарство 
просвете 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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учешћа у 
саобраћају 
 
 

о превентивној 
улози школских 
правила. 
2.2. Обучавање 
наставника и 
школског особља о 
примени Посебног 
протокола за 
заштиту деце и 
ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно – 
васпитним 
установама 

- Наставно и школско 
особље је едуковано о  
примени Посебног 
протокола за заштиту 
деце и 
ученика од насиља, 
злостављања и 
занемаривања у 
образовно – васпитним 
установама 

- Број  наставника и школског 
особља  едуковано о  
вештинама комуникације, о 
примени Посебног протокола 
за заштиту деце и 
ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у 
образовно – васпитним 
установама 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, Центар за 
социјални рад, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.3. Развој 
ефикаснијих 
програма подршке 
за родитеље о 
насиљу међу 
младима 

- Развијени и 
спроведени програми  
подршке родитељеима 
о насиљу међу младима 

- Број програма продршке 
родитељима 
- Број родитеља коју су 
укључени у програме подршке 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва, 
Министарство рада, 
запошљавања и 
социјалне политике 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.4. Изградња 
капацитета Тимова 
за заштиту деце од 
насиља за 
успостављањем 
сарадње и 
квалитетнијим 
укључивањем у 
рад Савета 
родитеља, 
ученичких 
праламената, 

- Тимови за заштиту 
деце од насиља су 
успостављани, укључени 
у рад Савета родитеља, 
ученички парламенте и  
омладинске 
организације цивилног 
друштва 

- Број тимова и чланова тимова 
- Број родитеља укључених у 
рад тимова 
- Број ученичких парламената 
укључених у рад 
- Број организација цивилног 
друштва укључених у рад 
 

Град Ниш, Центар за 
социјални рад, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне и 
здравствене 
институције, Савет 
ученика средњих 
школа и организације 
цивилног друштва 
 
 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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омладинског 
цивилног сектора 

2.5. Спровођење 
програма 
неформалног 
образовања 
младих о  
ненасилним 
методама 
вештинама 
комуницирања  
и ненасилној 
комуникацији  

- Млади учествују  у 
програмима 
неформалног 
образовања о  
ненасилним методама, 
вештинама 
комуницирања  
и ненасилној 
комуникацији 

- Број програма и пројеката 
- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
 

Град Ниш, образовне 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.6. Спровођење 
програма 
вршњачког 
образовања и 
саветовања на 
тему вршњачког 
насиља 

- Млади су едуковани о 
теми  вршњачког 
насиља 

- Број младих едукованих о 
теми вршњачког насиља 

Град Ниш, образовне 
институције и 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.7. Подстицање 
активизма младих 
кроз учешће у 
програмима 
омладинског 
цивилног сектора и 
омогућити активно 
учешће у 
доношењу одлука 
на нивоу школе и 
локалне заједнице 

- Млади су активни и 
учествују у  програмима 
омладинских 
организација цивилног 
друштва и доносе 
одлуке на нивоу школе и 
локалне заједнице 

- Број програма и пројеката 
- Број младих коју су 
учествовали у програмима и 
пројектима 
- Број младих који учествују у 
процесима доношења одлука 

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.8. Подржавати и 
оснаживати рад 
ђачких 
парламената и 
њихово 
удруживање  

- Ђачки парламенти су 
оснажени и умрежени 

- Број ђачких парламената 
умрежених у Савет ученика 
средњих школа 

Град Ниш, образовне 
институције, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.9. Ширење 
мреже школских 
полицајца 

- Мрежа школских 
полицајаца је 
проширена 

- Број школских полицајаца 
- Број насилних аката у кругу 
школа 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне  
институције 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.10. Спровођење 
програма у 
заједници 
усмерених на рад 
са подгрупама 
младих склоних 
насиљу (навијачке 
групе)  

- Спроведени програми 
усмереним на рад са 
подгрупама младих 
склоних насиљу 
(навијачке групе) 

- Број и врсте програма и 
пројеката 
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш, 
организације цивилног 
друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.11. Развијати и 
унапређивати 
способност 
стручњака у свим 
секторима за рад 
са починиоцима 
насиља 

- Едуковани стручњаци 
за рад са младим  
починиоцима насиља 

Број едукованих стручњака 
Број младих који раде са 
стручњацима 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 

201.5 – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.12. Развијати и 
континуирано 
обучавати за 
препознавање 
насиља и помоћ 
жртвама насиља у 
породици 

- Насиље је препознато 
и континуирано се 
пружа помоћ жртвама 
насиља 

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива на 
тему препознавање насиља и 
пружање помоћи жртвама 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, локалне 
образовне и 
здравствене установе, 
Центар за социјални 
рад, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.13. Спровођење 
програма 
неформалног 
образовања о 
безбедном учешћу 
у саобраћају  

- Спроводе се програми 
неформалног 
орбразовања о 
безбедном учешћу у 
саобраћају   

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Унапређивати 
безбедносну 
културу међу 
младим људима,  
родитељима,наста
вницима, 

3.1. Промовисање 
превенције насиља 
путем медијских 
кампања за 
промену навика, 
понашања и 

- Спроведене кампање  
превенције насиља 
 

-Број информативних кампања 
-Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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омладинским 
радницима кроз 
активну промоцију 
на локалном нивоу 
 
 

постојећих 
друштвених 
норми, на свим 
нивоима 
3.2. 
Сензибилизација 
јавног мњења- 
родитеља и медија 
у вези са узроцима 
насиља, 
као и развијање 
свести и 
одговорности о 
овом проблему у 
популацији 
која је највише 
изложена ризику 

- Јавно мњење 
сезибилисано о 
узроцима насиља и 
одговорности о  овом 
проблему у популацији 
која је највише 
изложена ризику 

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива  
- Број информисаних у локалној 
заједници 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.3. Промовисати 
примере добре 
праксе у 
унапређивању 
положаја младих и 
решавању 
проблема насиља 

- Промовисани примери  
добре праксе 

- Број представљених примера 
добрих пракси 
- Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. 
Сензибилизација 
младих о 
последицама 
небезбедног 
учешћа у 
саобраћају 

- Млади сензибилисани 
о последицама  
небезбедног учешћа у 
саобраћају   

- Број информативних кампања, 
састанака, инисицијатива о 
последицама  небезбедног 
учешћа у саобраћају   
- Број информисаних младих 

Град Ниш, Полицијска 
управа Ниш, 
образовне институције 
и организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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ЗДРАВЉЕ 

 
Општи циљ: Унапредити здравствено стање  младих од 15‐ 30 година у Нишу, обезбеђујући здраво окружење и подршку за здрав психо‐физички 
развоја појединца, смањујући изложеност ризицима као и узимање ризика од стране младих усвајањем здравих животних стилова, развијајући 
здравствену заштиту прилагођену специфичним развојним, социјалним, културним и узрасним потребама младих.  
 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Унапређивање 

капацитета 
локалне 
заједнице и 
система 
здравствене 
заштите да 
одговори 
потребама 
младих и пружи 
адекватне услуге 
примарне, 
секундарне и 
терцијарне 
превенције кроз 
сва три нивоа 
здравствене 
заштите, (15‐ 30) 

1.1. Спровођење 
континуираних 
истраживања и извештаја 
о здрављу појединачних 
група младих у граду 
Нишу 

- Истраживања  о здрављу 
појединачних група 
младих у граду Нишу се 
спроводе контиунуирано 

- Број спроведених 
истраживања 
- Број младих који су 
учествовали у 
истраживањима 
- Резултати истраживања 
- Број институција 
укључених и истраживања 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.2. Развој 
функционалних 
партнерства и 
успостављања сталних 
механизама за 
координацију актера из 
различитих сектора на 
нивоу града 

- Успостављени 
механизми за 
координацију и разијена  
функционална 
партнерства 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конкференција и округлих 
столова 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.3. Мапирање 
постојећих пружаоца 
услуга и програма у 
заједници које су 
усмерене на здравље 
младих (теме:  заштита 
менталног здравља, 
сексуалног и 
репродуктивног здр, 
заштита од полно 

-Мапирање свих пружаоца 
услуга са врстама и 
начином пружања услуга. 

- Постојећи пружаоци 
услуга и програма у 
заједници које су усмерене 
на здравље младих и 
њихов број 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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преносивих инфекција и 
ХИВ/АИДС, контрола 
стреса, заштита од 
злоупотребе 
психоактивнох супстанци, 
заштита од повређивања, 
зависност од нехемијских 
супстанци (интернет, он-
лине игре, коцкарнице, 
кладионице)) 
1.4.  Реафирмација 
постојећих и стварање 
мреже саветовалишта и 
пунктова за младе  који 
пружају услуге 
информисања, едукације 
и саветовања из области 
здравља у срединама у 
којима млади проводе 
своје слободно време/где 
се окупљају (посебно 
значајно за осетљиве 
групе) 

-  Реафирисан рад 
постојећих саветовалишта 
и створена мрежа 
саветоваишта/пунктова за 
младе  у срединама у 
којима млади проводе 
своје слободно време/где 
се окупљају 

- Саветовалишта за младе и 
њихов број укључен и 
мрежу 
- Мрежа саветовалишта 
- Број информисаних 
младих о савеотвалиштима 
- Број посета  

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2018. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.5. Успостављање инфо- 
поинта  у заједници о 
темама из области 
здравља, он лине 
саветовања и отварање 
СОС линија 

- Успостављен инфо-
тачака у заједници о 
темама из области 
здравља 
- Отворено интернет 
саветовалиште 
- Отварена СОС линија 

- Број инфо поинта у 
заједници  
- Број корисника. 
-  Број корисника интернст 
сатовалишта 
- СОС линија и број 
корисника 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2017. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.6. Промовисање youth 
friendly приступа у раду 
здравствених установа. 

- Здравствене установе  
примењују  youth friendly 
приступ у раду са 
младима. 

- Број здравствених 
установа кје примењују  
youth friendly приступ у 
раду са младима. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  здравствене 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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1.7. Развијање нових и 
унапређивање квалитета 
постојећих програма 
вршњачког образовања 
кроз стандардизоване 
обуке и сертификоване 
вршњачке едукаторе 

- Постојећи програми су 
унапређени кроз  
стандардизоване обуке и 
сертификоване вршњачке 
едукаторе 

- Број програма који су  
унапређени кроз  
стандардизоване обуке и 
сертификоване вршњачке 
едукаторе 
- Број  обука 
- Број  сертификованих 
вршњачких едукатора 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.8. Развијање сарадње са 
установама, 
организацијама у области 
културе, спорта и 
рекреације, који пружају 
програме усмерене на 
квалитетније 
организовање слободног 
времена, што доприноси 
здрављу и промоцији 
здравих стилова живота  

- Развијена сарадња  
установа, организација у 
области културе, спорта и 
рекреације 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конференција и округлих 
столова 
- Број партнерски 
организованих акција и 
кампања из области 
промоције здравља и 
промоције здравих 
животних стилова. 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
инситуције културе, 
спортска друштва и 
клубови и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.9. Повећати 
сензитивност и 
професионалне 
компетенције 
здравствених радника да 
препознају додатне 
потребе младих, посебно 
осетљивих младих 

- Здравствени раднци 
едуковани и препознају 
додатне потребе младих, 
посебно осетљивих 
младих 

- Број здравствених раднка 
коју су едуковани и 
препознају додатне 
потребе младих, посебно 
осетљивих младих 
- Број едукација 
здравствених радника 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

1.10. Jaчaњe кaпaцитeтa 
лoкaлнe зajeдницe/ 
успостављаних локалних 
партнерстава у 
плaнирaњу, 
имплeмeнтaциjи, 
мoнитoрингу и 
eвaлуaциjи прoгрaмa 

- Успостављена  
партнерстава у 
плaнирaњу, 
имплeмeнтaциjи, 
мoнитoрингу и eвaлуaциjи 
прoгрaмa прeвeнциje, 
лeчeњa и рeхaбилитaциje 
млaдих. 

- Потписани протоколи о 
сарадњи 
- Број потписаних 
протокола 
- Број састанака, 
конференција и округлих 
столова 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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прeвeнциje, лeчeњa и 
рeхaбилитaциje млaдих 

2. Унапређивање и 
заштита 
менталног 
здравља младих 
(15 ‐ 30 година) 
 
 

2.1. Обезбеђивање 
стручне подршке (од 
стране здравствених 
радника и здравствених 
сарадника) који пружају 
услуге саветовања 
(диретно и он лине 
саветовање) у 
саветовалиштима у 
заједници 

- Пружање  стручне 
подршке (од стране 
здравствених радника и 
здравствених сарадника) у 
саветовалиштима у 
заједници 

- Број  пружених стручних 
подршки 
- Број корисника подршке 
- Број посета интернет 
саветовалишту 
 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2.2.  Развој и 
континуирано 
спровођење едукативног 
програма неформалног 
образовања за средње 
школе (радионица, 
предавања и трибина) 
који нуди курикулуме 
(избор тема) 
одговарајућем узрасту 
(од 1-4 разреда) 

- Едукативни програми 
неформалног образовања 
за средње школе 
спроводе се континуирано 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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2.3. Развијања програма 
вршњачке подршке 
маргинализованим 
групама младих (ОСИ, 
Роми, млади из 
институција) у циљу боље 
инклузије 
 

- Развијени програми  
вршњачке подршке 
маргинализованим 
групама младих 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље, Дом 
здравља, Завод за 
заштиту менталног 
здравља, Завод за 
здравствену 
заштиту студената, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Унапређење и 
заштита 
сексуалног и 
репродуктивног 
здравља младих, 
као и превенције 
и заштите од  ППИ 
(полно преносиве 
инфекције) и 
ХИВ/АИДС 

3.1. Развијати програме, у 
партнерству-институција 
и вршњачких група/ 
цивилног сектора,  
усмерених на пружање 
услуга информисања,  
едуковања и мотивисања 
младих за усвајање и 
примену знања у области 
очувања, унапређења и 
заштите сексуалног и 
репродуктивног здравља  
младих на теме 
превенције и заштите 
репродуктивног здравља 

- Развијени програми  
усмерени на пружање 
услуга информисања, 
едуковања  и мотивисања 
младих на теме 
превенције и  очувања, 
унапређења и заштите 
сексуалног и 
репродуктивног здравља 

- Број тематских јединица 
из области сексуалног и 
репродуктивног здравља  
обухваћених програмима и 
пројектима, 
- Број институција 
укључених у програме, 
- Број организација 
цивилног друштва 
укључених у ове 
програме... 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, јавне 
институције и 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.2. Промовисање значаја 
редовне здравстене 
контроле и  упозанвање 
младих са начином и 
местима где могу 
реализовати здравствену 
контролу и под који 
условима (гинеколошки 

-  Добро организована 
промоција и спровођење 
редовних здравствених 
контрола намењених 
младима. 

-  Број информативних 
кампања 
- Број састанака 
- Број подељеног 
штампаног или ектронског 
материјала. 

Град Ниш,   
Институт за јавно 
здравље Ниш, Дом 
здравља Ниш, 
Завод ЗЗЗ студента 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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преглед, тестирање на 
ХИВ...) 

3.3. Мобилисати све 
субјекте локалне 
заједнице у промоцији 
заначаја очувања, 
унапређења и заштите  
сексуалног и 
репродуктивног здравља 
младих. 

- Локална заједница 
промовише  значај  
очувања, унапређења и 
заштите репродуктивног 
здравља 

- Број информативних 
кампања, материјала  
- Број информисаних 
младих 
- Број чланова локалне 
заједнице укључених у 
промоције 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.4. Проширивати приступ 
здравственим службама 
прилагођеним 
потребама младих, 
укључујући промовисање 
добровољног тестирања 
и саветовања, 
негу и службе подршке у 
области ППИ и ХИВ/АИДС 

- Здравствене службе 
приступачне и 
прилагођене 
потребама младих 
- Промовисано 
добровољно тестирања и 
саветовање 
 

- Број  здравствених служби 
које су приступачне и 
прилагођене 
потребама младих 
- Број промоција 
добровољног тестирања и 
саветовања 
- Број младих корисника 
добровољног тестирања и 
саветовања 
 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3.5. Развијати програме у 
заједници доступне 
маргинализованим 
групама младих (Роми, 
млади без родитељског 
старања, ЛГБТ 
популација, малолетне 
сексуалне раднице  
МСМ), који нису 
обухваћене образовним/ 
здравственим системима 

- Развијени и доступни 
програми  
маргинализованим 
групама младих (Роми, 
млади без родитељског 
старања, ЛГБТ популација, 
малолетне сексуалне 
раднице,  МСМ), који нису 
обухваћене образовним/ 
здравственим системима 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 
- Број информисаних 
младих о програмима и 
пројектима 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље, 
Дом здравља, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4. Смањивање 
ризика и ризичних 
понашања младих 
од злоупотребе 
дувана, алкохола 

4.1. Спроводити 
континуирану кампању и 
едукативне програме 
(радионице, предавања и 
трибине) о утицају и 

- Спроведена 
континуирана кампања и  
здравствено васпитни 
програми о утицају и 
последицама коришћења 

- Број информативних 
кампања 
- Број материјала  
- Број информисаних 
младих 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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и других психо 
активних 
супстанци и 
пружање 
адекватне 
подршке и 
заштите онима 
који су у 
проблему (15‐ 30) 
 

последицама од 
коришћења 
психоактивних супстанци 
у оквиру образовних 
институција, 
саветовалишта у 
заједници, на местима 
где се окупљају млади 

психоактивних  и 
нехемијских супстанци, 
адиктивно понашање 

- Број институција  
саветовалишта у заједници 
укључених у кампањама 

4.2. Увести мере надзора 
спровођења мера 
забране продаје акохола, 
изградње коцкарница на 
местима у непосредном 
окружењу образовних 
институција, итд. 

- Уведене мере надзора за 
спровођење забране 
продаје акохола, 
- Ефикасне мере контроле 
посете кладионицама и 
коцкарницама-не испод 
18 
- Забрана продаје 
алкохола после 24h 

- Број донетих мера 
надзора спровођења 
забране продаје акохола, 
изградње коцкарница на 
местима у непосредном 
окружењу образовних 
институција, итд. 

Град Ниш, 
Полицијска управа 
Ниш, образовне 
институције 

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.3. Унапређивање и 
промоција услуга које 
институције нуде 
младима - зависницима  

- Промовисане услуге које 
институције нуде младима 
- зависницима 

- Број и врсте услуга 
- Број информисаних 
младих о постојању услуга 
- Број младих корисника 
услуга 

Град Ниш, 
Полицијска управа 
Ниш  Институт за 
јавно здравље Ниш, 
организације 
цивилног друштва  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

4.4. Развој и промоција 
програма вршњачке 
подршке младима у 
проблему у циљу њихове 
реинтеграције,  развијати 
програме смањења штета 
узрокованих употребом 
ПАС код младих 
(превенција 
компликација код младих 
зависника, инфекција 
хепатитисом Ц, ХИВ-ом...) 

- Програми вршњачке 
подршке младима у 
проблему у циљу њихове 
реинтеграције су 
промовисани 

- Број програма и пројеката  
- Број младих учесника и 
корисника пројеката и 
програма 
- Број информисаних 
младих о програмима и 
пројектима 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5. Развој вештина за 
усвајање здравих 
животних стилова 

5.1. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у области 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  

60 
 



(правилна 
исхрана, физичка 
активност, 
контрола стреса) 
(15-30) 

правилне исхране код 
младих. 

правилне исхране код 
младих. 
 

области правилне исхране 
код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма у области 
правилне исхране. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима у области 
правилне исхране. 

Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

Министарствa 
Републике Србије 

5.2. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 
физичке активности код 
младих. 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у  области 
физичке активности код 
младих. 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у  
области физичке 
активности код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма у  области 
физичке активности код 
младих. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима  области 
физичке активности код 
младих. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  
Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, 
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва, 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

5.3. Развој савремених 
програма здравственог 
васпитања у области 
контроле стреса код 
младих. 

- Израђени и реализовани  
програми здравственог 
васпитања у   области 
контроле стреса код 
младих. 

- Број израђених програма 
здравственог васпитања у 
области контроле стреса 
код младих. 
- Број реализованих 
здравствено-васпитних 
програма  у  области  
области контроле стреса 
код младих. 
- Број младих обухваћених 
здравствено-васпитним 
програмима у  области 
контроле стреса код 
младих. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  
Дом здравља Ниш, 
Завод за 
здравствену 
заштиту студената 
Ниш, Завод за 
заштиту менталног 
здравља Ниш,  
образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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6. Мотивисање 
младих за активну 
партиципацију у 
програмима 
промоције 
здравља младих 

6.1. Информисање и 
мотивисање младих за 
активну партиципацију у 
свим фазама планирања 
и реализације програма 
промоције здравља 
младих. 

- Млади који активно 
партиципирају у изради и 
реализацији програма 
промоције здравља 
намењених младима. 

- Број програма промоције 
здравља у чије планирање 
су укључени млади. 
- Број младих укључених у 
планирање програма 
промоције здравља. 
- Број организација младих 
укључених у планирање 
програма промоције 
здравља. 
-Број програма промоције 
здравља у чијој 
реализацији су укључени 
млади. 
- Број младих укључених у 
реализацију програма 
промоције здравља. 
- Број организација младих 
укључених у реализацију 
програма промоције 
здравља. 

Град Ниш,Институт 
за јавно здравље 
Ниш, образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.2. Укључивање младих 
у дизајнирање 
здравствено васпитних 
средстава (постери, 
флајери, џинглови, 
приручници и друга 
здравствено-васпитна 
средства) путем 
конкурсних активности. 

- Реализовани конкурси за 
младе за  дизајнирање  
здравствено-васпитних 
средстава неопходних у 
програмима промоције 
здравља младих. 

- Број расписаних конкурса 
за дизајнирање 
здравствено-васпитних 
средстава. 
- Број младих учесника 
конкурса. 
 
 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

6.3. Промовисање 
активног учешћа младих у 
програмима вршњачке 
едукације и саветовања. 

- Млади активно учествују 
у програмима вршњаче 
едукације и саветовања. 

- Број реализованих 
вршњачких едукација. 
- Број младих који су 
учествовали у програмима 
вршњачке едукације као 
едукатори. 

Град Ниш, Институт 
за јавно здравље 
Ниш,  образовне 
институције, 
организације 
цивилног друштва 
 
 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

62 
 



 
 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

Општи циљ: Млади су оснажени и активно укључени у иницијативе и активности које имају за циљ заштиту животне средине и промоцију одрживог 
развоја 

- Број младих едукованих 
кроз програме вршњаке 
едукације.  

6.4. Прoмoвисaњe и 
интeнзивирaњe aктивнoг 
учeствoвaњa млaдих у 
крeирaњу aктивнoсти зa 
здрaвљe нa лoкaлнoм 
нивoу посебно кроз 
промотивне програме и 
вршњачке едукације и 
саветовања 

- Млaди активно учестују у 
крeирaњу и у реализацији 
aктивнoсти зa здрaвљe нa 
лoкaлнoм нивoу  

- Број  aктивнoсти зa 
здрaвљe нa лoкaлнoм 
нивoу 
-  Број младих који су 
учествовали у креирању 
активности за здравље, --- 
Број младих који су 
учествовали у реализацији 
активности за здравље,  
- Број младих који су 
ангажовани као вршњачи 
едукатори,  
- Број младих едукованих 
кроз вршњачку едукацију,  
- Број вршњачких едукација 

Град Ниш,  Институт 
за јавно здравље 
Ниш, организације 
цивилног друштва 

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

 Специфични 
циљ Активности Резултати Индикатори Носилац 

активности 
Временски 

рок 
Извори 

финансирања 
1. Развијати свест, 

механизме 
информисања и 
понашање младих 
у духу одрживог 

1.1. Креирати и 
организовати 
различите облике 
образовних програма о 
заштити животне 

- Креирани образовни 
програми о заштити 
животне средине и 
одрживом развоју 

- Образовни програми 
- Број младих који су 
користили образовне 
програме 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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развоја заштите 
животне средине 
 

средине и одрживом 
развоју, за младе, кроз 
све видове формалног 
и неформалног 
образовања 

- Број информисаних младих о 
образовним програмима 

  1.2. Промовисати 
коришћење природних 
одрживих ресурса  

- Промовисан концепт 
коришћења  природних 
одрживих ресурса 

- Број и врста промоција 
концепта 
- Број младих који си посетили 
промоције 
- Број састанака, трибина, 
материјала 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  1.3. Подстицати 
укључивање младих у 
организације младих и 
за младе која 
промовишу одржив 
развој и доприносе 
заштити животне 
средине 

- Млади укључени у 
рад  организација 
младих и за младе која 
промовишу одржив 
развој и доприносе 
заштити животне 
средине 

- Број организација које 
укључују младе 
- Број младих укључени у рад 
организација  
- Евалуација рада 
организација 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  1.4. Унапређивати и 
промовисати програме 
вршњачке едукације за 
заштиту животне 
средине и промоцију 
одрживог развоја 

- Промовисани 
програми  вршњачке 
едукације за заштиту 
животне средине и 
промоцију одрживог 
развоја 

- Број и програми  
- Број младих корисника 
програма 
- Број информисаних младих о 
програмима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  1.5. Обезбедити 
подршку младима од 
стране Града Ниша за 
њихово стручно 
усавршавање у области 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја, како у земљи, 
тако и у иностранству 

- Подршка Града  за 
стручно усавршавање 
из области заштите 
животне средине и 
одрживог развоја, како 
у земљи, тако и у 
иностранству. 
 

- Број младих продржаних од 
стране Града Ниша 
- Број информисаних младих о 
могућности стручног 
усавршавања 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

2. Превенирати и 
смањити ризике 
по здравље 
младих чији 

2.1. Информисати 
младе о ризицима по 
здравље који потичу из 
животне средине 

- Млади информисани 
о  ризицима по 
здравље који потичу из 
животне средине и 

- Број састанака, инфо сесија, 
материјала, конференција 
- Број информисаних младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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узроци потичу из 
животне средине 
 

(храна, вода, ваздух – у 
спољашњој средини и 
затвореним 
просторима) и 
промовисати здрав 
начин живота 

промовисан здрав 
начин живота 
 

  2.2. Подстицати развој 
програма превенције 
проблема здравља 
проузроковане 
загађеном животном 
средином и нездравим 
стилом живота 

- Развијени програми  
превенције проблема 
здравља 
проузроковане 
загађеном животном 
средином и нездравим 
стилом живота 

- Број и програми  превенције 
проблема здравља 
- Број информисаних младих о 
програмима 
- Број младих корисника 
програма 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  2.3. Дефинисати и 
формирати мере за 
отклањање ризика за 
заштиту живота и 
здравља младих 

- Дефинисане мере за 
отклањање ризика за 
заштиту живота и 
здравља младих. 
 

- Број и врста мера за 
отклањање ризика за заштиту 
живота и здравља младих 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

3. Обезбедити 
услове за активно 
учешће младих у 
доношењу одлука 
у вези заштите 
животне средине 
и одрживог 
развоја 

3.1. Омогућити учешће 
младих у процесу 
одлучивања у 
институцијама Града 
Ниша у вези животне 
средине  и одрживог 
развоја 
 

- Млади учествују у 
процесима  
одлучивања у 
институцијама Града 
Ниша у вези животне 
средине  и одрживог 
развоја 
 

- Број младих који су 
укључени у  процесима  
одлучивања у институцијама 
Града Ниша у вези животне 
средине  и одрживог развоја 
- Број и врста институција које 
укључују младе 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  3.2. Подстицати и 
омогућити 
омладинским 
организацијама и 
организација које се 
баве младима 
креирање пројеката 
који за циљ имају 
унапређење животне 
средине  и одрживог 
развоја и информисања 

- Креирани пројекти 
који за циљ имају 
унапређење животне 
средине  и одрживог 
развоја  
- Информисани млади 

- Број и врста подржаних 
пројеката 
- Број младих који су 
учествовали у реализацији 
пројеката и у самом пројекту 
- Број информисаних младих о 
подршкама и пројектима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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младих о наведеним 
темама 

4. Пратити и 
реаговати на све 
проблеме од 
значаја за младе у 
области одрживог 
развоја и заштите 
животне средине 

4.1. Дефинисати 
механизме и 
обезбедити стручну, 
финансијску подршку 
за образовање и 
информисање младих о 
значају  животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Дефинисани 
механизми и 
обезбеђена стручна, 
финансијска подршка 
за образовање и 
информисање младих 
о значају  животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Број и врста механизма 
- Број и врста обезбеђене 
стручне подршке 
- Финансијска средства 
издвојена за образовање и 
информисање младих о 
значају  животне средине и 
одрживог развоја 
- Број младих образованих и 
информисаних 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2016. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  4.2. Подстицати и 
помогати развој 
предузећа за 
прикупљање 
секундарних сировина 
и рециклажу чија је 
активност усмерена на 
заштиту животне 
средине и одрживог 
развоја 

- Развијена предузећа 
за прикупљање 
секундарних сировина 
и рециклажу  

- Број  предузећа за 
прикупљање секундарних 
сировина и рециклажу 
- Број и врста подршке 
предузећима 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  4.3. Покренути и 
подржавати сарадњу 
између Факултета 
заштите на раду, 
институција Града 
Ниша и организација 
младих и за младе, у 
решавању актуелних 
проблема стања у 
животној средини 

- Успостављена  
сарадња између 
Факултета заштите на 
раду, институција Града 
Ниша и организација 
младих и за младе, у 
решавању актуелних 
проблема стања у 
животној средини 

- Меморандуми о сарадњи 
- Број и врста покренутих 
иницијатива  
- Број младих учесника 
иницијатива 
 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 

  4.4. Омогућити и 
промовисати примену 
знања младих о 
заштити животне 
средине  

Промовисана  примена 
знања младих о 
заштити животне 
средине 

- Број младих који су 
применили знања о заштити 
животне средине 
- Број иницијатива покренутих 
од стране младих 

Град Ниш, 
организације 
цивилног друштва   

2015. – 2020. Град Ниш,  
донатори,  
Министарствa 
Републике Србије 
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