ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2026.ГОДИНЕ
И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ
Поштовани,
Овом приликом желимо да Вас позовемо да се укључите у процес израде
СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2021-2026. ГОДИНЕ СА
АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПРОВОЂЕЊЕ, који покреће Град Ниш Канцеларија за младе Града Ниша у партнерству са Регионалном развојном
агенцијом ЈУГ и другим одговорним странама за унапређење омладинске политике у
нашем граду.
Стратегија за младе Града Ниша за период 2021 - 2026. године и Акциони план за њено
спровођење представља документ јавне политике којим се на целовит начин утврђују
стратешки правци деловања у области омладинске политике и бриге за младе, а који ће
бити израђен у складу са Законом о планском систему РС ("Сл. гласник РС", бр. 30/18),
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16др.закон и 47/18), Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08, 143/16
и 18/19) у партнерству са свим заинтересованим странама у циљу одрживости,
транспарентности и демократичности процеса његовог доношења.
Наш интерес је да све релевантне институције, организације цивилног друштва и остали
субјекти друштвене заједнице, међусобном сарадњом и деловањем допринесу постизању
заједнички дефинисаних циљева:




Дефинисање задатака појединих служби, надлежних тела, управа, организација и
установа у испуњењу међународних, моралних, уставних и законских обавеза
везаних за младе;
Побољшање квалитета живота младих, уважавајући њихове интересе, а према
европским стандардима и успешним искуствима из региона, укључивање што већег
броја младих у процесе одлучивања, нарочито о потребама и проблемима младих;
Мобилисање свих потенцијала у друштву, посебно младих и најкреативнијих
чланова заједнице, за стварање нових материјалних и духовних вредности, за
отворени и самоодрживи развој, стварањем услова за афирмацију младих у граду,
смањење њиховог исељавања, изградњу конструктивног и партнерског односа са
омладинским невладиним организацијама у остваривању циљева за добробит
младих људи у локалној заједници.

Позивамо Вас да узмете активно учешће и делегирате особу, која ће представљати
Вашу институцију у својству члана Радне групе за израду Стратегије за младе Града Ниша
за период 2021-2026.године и Акционог плана за њено спровођење.

Желимо да Вас позовемо да учествујете у активностима у току процеса, како би будући
документ био дело консензуса свих нас.
Податке (име презиме, контакт телефон, контакт мејл, назив организације/институције)
Вашег или Ваших представника можете послати до: 17.12.2021. до 15.30ч на мејл адресу:
kzm.nis@gmail.com или поштом на следећу адресу:
Град Ниш
Градска управа за друштвене делатности Града Ниша
Канцеларија за младе Града Ниша
Пријездина бр.1 , 18 000 Град Ниш
Унапред хвала на интересовању и Вашем доприносу у процесу израде овог значајног
документа!
Канцеларија за младе Града Ниша
Регионална развојна Агенција Југ

Број: 9008/03
У Нишу, дана:3.12.2021.

