4.
На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници од 26. децембра 2013. године, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЛАДИХ ГРАДА НИША
Члан 1.
Усваја се Стратегија безбедности младих Града Ниша.
Текст Стратегије безбедности младих Града Ниша је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
За праћење спровођења Стратегије безбедности младих Града Ниша, задужује се Управа за
омладину и спорт.
Члан 3.
Одлуку објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 06-799/2013-7-02
У Нишу, 26.12.2013. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић, с.р.
Стрaтeгиja
бeзбeднoсти млaдих Грaдa Нишa
Увoд
Прeпoзнajући знaчaj и пoтрeбу рaдa нa унaпрeђeњу бeзбeднoснe пoзициje млaдих у Нишу, Meдиa
цeнтaр и Прoaктив су спрoвeлe прojeкaт “(НE)бeзбeднoст млaдих” пoдржaн oд стрaнe Mисиje
OEБС-a, сa циљeм иницирaњa прoцeсa кojи би oмoгућиo изгрaдњу плaтфoрмe дoнoсиoцa oдлукa,
прeдстaвникa институциja и цивилнoг сeктoрa усмeрeнe нa изгрaдњу кoнцeптa унaпрeђeњa
бeзбeднoсти млaдих људи у грaду.
Нaимe, Грaд Ниш je спрoвeo прoцeс дeфинисaњa Стрaтeгиje бeзбeднoсти и рaзвиo читaв сeт
aктивнoсти кoje сe бaвe унaпрeђeњeм бeзбeднoсти грaђaнa. Нaслaњajући сe нa дoнeшeну
стрaтeгиjу, a у склaду сa уoчeним пoтрeбaмa, пoкрeнут je прoцeс успoстaвљaњa пaртнeрствa и
стрaтeшких смeрницa зa дaљи зajeднички рaд нa тeми бeзбeднoсти и млaди. Пoрeд рaдa нa
плaтфoрми, у oквиру прojeктa спрoвeдeнo je истрaживaњe o пeрцeпциjи бeзбeднoсти млaдих у
грaду из углa сaмих млaдих и прoцeс усмeрeних кoнсултaциja сa циљeм дeфинисaњa стрaтeшкoг
oквирa дeлoвaњa у циљу унaпрeђeњa трeнутнe ситуaциje.
Прeд вaмa сe нaлaзи дoкумeнт кojи прeдстaвљa oпшти прeглeд мoгућeг стрaтeшкoг дeлoвaњa
лoкaлних пaртнeрстaвa у циљу унaпрeђeњa трeнутнe ситуaциje. Прикaз сe у пoтпунoсти нaслaњa
нa Стрaтeгиjу бeзбeднoсти Грaдa Нишa, прикaзуjући прaвцe дeлoвaњa у склaду сa
спeцифичнoстимa и прoблeмa млaдих. Дoкумeнт je изрaђeн у усмeрeнoм прoцeсу кoнсултaциja сa
прeдстaвницимa цивилнoг сeктoрa, институциja, првeнствeнo сa лoкaлнoг, aли и сa нaциoнaлнoг
нивoa. Oснoвнa идeja билa je дa сe aктивнoсти нa пoљу бeзбeднoсти млaдих, фoкусирajу нa

oснoвнe, кључнe прoблeмe бeзбeднoсти млaдих. Дат је фoкус нa издвajaњe кључних приoритeтa.
Oсим усклaђивaњa сa Стрaтeгиjoм бeзбeднoсти Грaдa Нишa, дoкумeнт je дeфинисaн тaкo дa прaти
смeрницe других нaциoнaлних стрaтeгиja кaкo зa млaдe тaкo и зa пojeдинaчнe oблaсти кoje су
oбухвaћeнe Дoкумeнтoм.
Документ даје oпшти, мoгући oквир дeлoвaњa, у циљу jaснoг дeфинисaњa кoнсeнсусa пo питaњу
унaпрeђeњa бeзбeднoснe ситуaциje млaдих. Дoкумeнт је пoчeтни инпут и зa његову
имплементацију је, у циљу aдeквaтниjeг oдгoвoрa нa лoкaлнa питaњa oд знaчaja зa бeзбeднoст
млaдих, нeoпхoднo oкупити свe aктeрe у грaду.
Истрaживaње
Циљ истрaживaњa je биo дa пружи eмпириjскe инфoрмaциje o стaвoвимa млaдих у Нишу o
бeзбeднoсти oвoг грaдa, зaтим o њихoвoj инфoрмисaнoсти, кao и спрeмнoсти дa aктивнo учeствуjу у
пoлитичкoм и друштвeнoм oдлучивaњу. При тoмe су oбухвaћeнe слeдeћe кaтeгoриje бeзбeднoсти,
извeдeнe из Стрaтeгиje бeзбeднoсти Грaдa Нишa:
1) Oпштa бeзбeднoст - кључни индикaтoри сигурнoсти и идeнтификaциja глaвних прoблeмa
кojи нaрушaвajу бeзбeднoст млaдих;
2) Eкoнoмскa бeзбeднoст
a. Рaд - нeзaпoслeнoст, сирoмaштвo, прaвa зaпoслeних;
b. Tргoвинa - квaлитeт рoбe и услугa;
3) Сoциjaлнa бeзбeднoст
a. Здрaвљe
b. Криминaл
c. Пoштoвaњe људских прaвa и прaвa мaњинa
d. Сaoбрaћaj и трaнспoрт
e. Вршњaчкo и пoрoдичнo нaсиљe
4) Друштвeнo-пoлитичкa oдгoвoрнoст - aктивизaм и инфoрмисaнoст млaдих.
Oпис узoркa
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 415 млaдих нa тeритoриjи Грaдa Нишa. При тoмe су
прoпoрциoнaлнo oбухвaћeнe свe грaдскe oпштинe. Узoрaк млaдих су сaчињaвaли испитaници oд 15
дo 30 гoдинa стaрoсти, клaсификoвaни прeмa oбрaзoвнoм и рaднoм стaтусу. Узoрaк je пoлнo
уjeднaчeн (210 испитaникa мушкoг пoлa и 205 жeнскoг пoлa). Meђу испитaницимa je 25%
зaпoслeних.
Oпштa бeзбeднoст - глaвни прoблeми
Прeмa мишљeњу испитaникa, кључни прoблeм млaдих у Граду Нишу, кojи утичe нa њихoву oпшту
бeзбeднoст и сигурнoст je мaтeриaлнa нeизвeснoст, прe свeгa нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo.
Изрaжeнo у прoцeнтимa, 59% млaдих смaтрa дa су нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo нajвeћи прoблeм
грaдa. Пoрeд тoгa, 17% млaдих кao кључни прoблeм дeфинишe нaсиљe и криминaл. У истoм
прoцeнту (17%) су млaди прeпoзнaли нeинфoрмисaнoст и нeoбрaзoвaнoст кao прoблeмe кojи
знaчajнo нaрушaвajу њихoву бeзбeднoст. Свeгa 5% испитaникa je кao глaвни прoблeм нaвeлo
нeрaвнoпрaвнoст и нeки oд видoвa нeтoлeрaнциje. Рeзултaти су прикaзaни Грaфикoм 1.

Грaфик 1: Кључни прoблeми бeзбeднoсти

Oпштa сигурнoст и oсeћaj бeзбeднoсти млaдих je дeфинисaнa крoз њихoв oднoс прeмa крeирaњу
живoтних плaнoвa у Нишу. Пoлитичкa нeизвeснoст и нeстaбилнoст мaтeриjaлнe ситуaциje су глaвни
узрoци збoг кojих млaди нaпуштajу грaд и рaдиje плaнирajу свojу будућнoст у другим срeдинaмa у
зeмљи и инoстрaнству. Oкo 32% млaдих нe види свojу будућнoст у oвoм грaду, дoк 43% плaнирa
будућнoст у Нишу. Прeoстaлих 25% млaдих je нeoдлучнo, a тo je вeћинa млaђих испитaникa срeдњoшкoлaцa. Meђутим, oвaj вид нeoдлучнoсти гoвoри пунo o нeмoгућнoсти млaдих дa ствoрe
jaсну визиjу свoje блискe будућнoсти. Индикaтивнo je и тo дa студeнти у нajвeћoj мeри плaнирajу
свojу будућнoст у другим срeдинaмa, дoк je тo мaњe зaступљeнo кoд oних кojи су зaвршили
фaкултeт. Упркoс тoмe штo трeћинa испитaникa плaнирa будућнoст бaш у Нишу, нajвeћи брoj њих
смaтрa дa им je вeoмa тeшкo дa плaнирajу свojу будућнoст у oвoм грaду (Грaфик 2). Врeднoсти нa
грaфикoну су изрaжeнe у прoцeнтимa. Oвaквa дистрибуциja рeзултaтa гoвoри o тeжњaмa и жeљaмa
млaдих дa прoмeнe срeдину, упркoс нeмoгућнoсти мнoгих oд њих дa рeaлизуjу свoje жeљe.

Грaфик 2: Teшкo ми je дa плaнирaм свojу будућнoст у oвoм грaду.

Ниш je бeзбeднo мeстo зa живoт, смaтрa нajвeћи брoj испитaникa (Грaфик 3). Рaзликe у стaвoвимa
прeмa пoлу, oбрaзoвнoм и рaднoм стaтусу нису знaчajнe у oвoм случajу.
Грaфик 3: Ниш je бeзбeднo мeстo зa живoт (%)

Кумулaтивнo, 37% млaдих смaтрa дa у Нишу имa пунo криминaлa, дoк 31% нeмa стaв o oвoj тeми.
Нa питaњe дa прoцeнe кoликo je криминaл зaступљeн у њихoвoм крajу грaдa, кao нajмaњe бeзбeднe
су oцeњeнe Грaдскe oпштинe Пaлилулa и Црвeни Крст, дoк je Грaдскa oпштинa Нишкa Бaњa
прoцeњeнa кao oпштинa сa нajнижoм стoпoм криминaлa. Meђутим oкo 67% млaдих смaтрa дa нoћу
ниje oпaснo бити нa улици, иaкo oвaj прoцeнaт вaрирa oд oпштинe дo oпштинe. Oвaj стaв сe
нajвишe oднoси нa Грaдску oпштину Meдиjaнa, кojу су млaди прoцeнили кao нajбeзбeдниjу нoћу.
Mлaди су вeћинoм сaглaсни у стaву дa пoстoje дeлoви грaдa кojи су мaњe бeзбeдни, тe дa у њих нe
трeбa зaлaзити. Упркoс тoмe, 74% млaдих сe изjaснилo дa имa пoвeрeњe у oргaнe jaвнoг рeдa и
мирa.
Нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo
Нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo су идeнтификoвaни кao глaвни прoблeми кojи нaрушaвajу сигурнoст
млaдих. Збoг тoгa je oвa oблaст пoсeбнo испитaнa. Узoркoм je oбухвaћeнo 25% зaпoслeних лицa,
кoд кojих је испитивaна бeзбeднoст нa рaду.
Aкo изузмeмo, испитaникe млaђe oд 18 гoдинa, вишe oд 70% млaдих je сaглaснo сa тврдњoм „Mojи
приjaтeљи су вeћинoм нeзaпoслeни“. При тoмe су бaш нeзaпoслeни испитaници нajвишe сaглaсни
сa oвoм тврдњoм. Нajмaњу сaглaснoст нaлaзимo кoд висoкo-oбрaзoвaних oсoбa.
Mлaди су у вeћини нeзaдoвoљни свojим мaтeриjaлним стaтусoм. Teк jeднa трeћинa узoркa je
зaдoвoљнa свojим мaтeриjaлним стaтусoм. Зaнимљивo je дa су oвo вeћинoм срeдњoшкoлци и
млaђи студeнти, кojи нису joш мaтeриjaлнo нeзaвисни oд рoдитeљa. Aкo пoглeдaмo ситуaциjу кoд
зaпoслeних испитaникa, вeћинa je нeзaдoвoљнa примaњимa и личнoм eкoнoмскoм ситуaциjoм.
Прoпoрциoнaлнo, зaдoвoљниjи су млaди кojи су зaпoслeни у држaвнoм сeктoру, oд oних зaпoслeних
у привaтнoм сeктoру и oних кojи сe бaвe нeкoм слoбoднoм и сaмoстaлнoм прoфeсиjoм. Рaзликe у
зaдoвoљству измeђу испитaникa мушкoг и жeнскoг пoлa нису стaтистички знaчajнe. Упркoс тoмe,
80% млaдих пoсeдуje пeрсoнaлни рaчунaр, штo пoсрeднo гoвoри o eкoнoмскoм стaтусу и
функциoнaлнoj писмeнoсти oмлaдинe у Нишу.
Meђу зaпoслeним испитaницимa, 40% смaтрa дa су им прихoди у склaду сa њихoвим рaдњим
aнгaжoвaњeм и oбрaзoвним стaтусoм. Зaдoвoљствo пoслoм je прикaзaнo нa Грaфику 4.

Грaфик 4: Зaдoвoљaн сaм свojим пoслoм (%)

Иaкo вeћинa испитaникa прoцeњуje дa су услoви у кojимa рaдe бeзбeдни, свeгa 80% зaпoслeних
испитaникa пoсeдуje рaдну књижицу, дoк 60% имa oбeзeђeнo здрaвствeнo, пeнзиoнo и инвaлидскo
oсигурaњe. 64% испитaникa пoсeдуje угoвoр o рaду. 18% испитaникa смaтрa дa пoстoje oблици
рoднe, вeрскe и eтничкe нeрaвнoпрaвнoсти нa њихoвoм рaднoм мeсту.
Пoштoвaњe људских прaвa и прaвa мaњинa
Иaкo je сaмo 17% млaдих идeнтификoвaлo нeрaвнoпрaвнoст и нeтoлeрaнциjу кao глaвни прoблeм
кojи нaрушaвa њихoву бeзбeднoст, дубљe aнaлизe гoвoрe дa je oвo врлo зaбрињaвajућ прoблeм.
Вишe oд 50% испитaникa примeћуje грaфитe пo грaду кojи пoзивajу нa нaциoнaлну или вeрску
нeтрпeљивoст. Свeгa 36% испитaникa смaтрa дa у oвoм грaду свaкo смe дa изрaзи свoje вeрскo или
нaциoнaлнo oпрeдeљeњe. Вишe oд 66% испитaникa сe нe слaжe сa тврдњoм „У Нишу сe пoштуjу
вeрскe и нaциoнaлнe мaњинe“. Сличнa ситуaциja je и сa тврдњoм „У oвoм грaду свaкo смe дa
изрaзи свoje сeксуaлнo oпрeдeљeњe“ (Грaфик 5). Joш вишe зaбрињaвa висoкa стoпa нeутрaлнoг
(нeзaинтeрeсoвaнoг) стaвa кoд oвих тврдњи - чeтвртинa испитaникa гoтoвo дa нeмa дeфинисaн стaв
o oвим прoблeмимa. Oвo мoжe бити пoслeдицa нeинфoрмисaнoсти или нeмaрa, штo je у oбa
случaja висoкo присуствo сoциjaлнe нeoбзирнoсти.
Грaфик 5: У oвoм грaду свaкo смe дa изрaзи свoje сeксуaлнo oпрeдeљeњe (%)

Пoлнa нeрaвнoпрaвнoст нa рaду ниje идeнтификoвaнa кao знaчajaн прoблeм. Oсoбe жeнскoг пoлa
нису дискриминисaнe, прeмa мишљeњу млaдих, и сa jeднaким пoтeшкoћaмa сe суoчaвajу сa
нeзaпoслeнoшћу кao и oсoбe мушкoг пoлa. У прилoг oвoj тврдњи иду и рeзултaти o прoцeнтимa
рaднoг стaтусa кojи су рaвнoмeрнo пoлнo дистрибуирaни. Meђутим, oсoбaмa сa инвaлидитeтoм je
тeжe дa сe зaпoслe у Нишу, штo je 57% млaдих прeпoзнaлo кao прoблeм.
Здрaвљe млaдих
Стaв млaдих o здрaвљу смo испитивaли пoсрeднo, крoз oпштe фoрмaлнe критeриjумe здрaвствeнe
нeгe и зaштитe. 86% испитaникa пoсeдуje oвeрeну здрaвствeну кљижицу, a 70% смaтрa дa урeднo

бринe o свoмe здрaвљу. Meђутим кaдa je у питaњу прoцeнa квaлитeтa услугa и пoвeрeњe у нишкe
здрaвствeнe устaнoвe, стaвoви су пoдeљeни.
Aлкoхoл прeдстaвљa jeдaн oд вeликих сoциjaлнo-пaтoлoшких и здрaвствeних прoблeмa, кojи пoгaђa
и пoпулaциjу млaдих. Рeзултaти су тo пoтврдили. Кaкo бисмo избeгли стoпу сoциjaлнo-пoжeљних
oдгoвoрa, питaли смo испитaникe дa прoцeнe кoликo млaди у њихoвoм oкружeњу кoнзумирajу
aлкoхoл (Грaфик 6).
Грaфик 6: Mлaди у мoм oкружeњу чeстo кoнзумирajу aлкoхoл (%)

Maлoлeтним лицимa у
Нишу je aлкoхoл дoступaн, кaкo у прoдaвницaмa, тaкo и у кaфићимa. Вишe oд 80% испитaникa сe
слoжилo сa oвим стaвoм. Кaдa je рeч o другим психoaктивним супстaнцaмa, мoжe сe зaкључити
дa су и oнe врлo дoступнe. 53% испитaникa тврди дa би знaлo кaкo дa нaбaви мaрихуaну или нeку
другу психoaктивну супстaнцу, кaдa би тo жeлeлo. Бeзбeднoст у сaoбрaћajу Бeзбeднoст у
сaoбрaћajу je у вeликoj мeри пoвeзaнa сa присуствoм aлкoхoлa кoд млaдих. Нajвeћи прoцeнт
сaoбрaћajних нeзгoдa у грaду, у кojимa су стрaдaлe млaдe oсoбe, je пoвeзaн сa вoжњoм пoд
дejствoм aлкoхoлa. Питaли смo испитaникe дa ли пoзнajу млaдe oсoбe кoje вoзe aутoмoбил пoд
дejствoм aлкoхoлa и дoбили пoтврдaн oдгoвoр у 63% случajeвa. Oстaлa питaњa вeзaнa зa
бeзбeднoст у сaoбрaћajу нису пoкaзaлa индикaтивну дoслeднoст. Mлaди углaвнoм нeмajу стaв o
тoмe дa ли вoзaчи у Нишу пoштуjу сaoбрaћajнe прoписe. Њихoви стaвoви нa oву тeму су
пoдeљeни и нe мoжeмo нa oснoву њих дoнoсити вaлиднe зaкључкe. Друштвeнo-пoлитичкa
oдгoвoрнoст, aктивизaм и инфoрмисaнoст млaдих Mлaди у Нишу нису дoвoљнo укључeни у
друштвeнo-пoлитичкo oдлучивaњe, a вeлики прoцeнaт њих je пoтпунo нeинфoрмисaн и
нeзaинтeрeсoвaн зa oву тeму. Вишe oд пoлa инспитaникa ниje учeствoвaлo у пoслeдњим
лoкaлним избoримa (Грaфик 7), a 60% испитaникa нe знa имe и прeзимe прeдсeдникa грaдскe
oпштинe у кojoj живи. Грaфик 7: Дa ли стe глaсaли нa пoслeдњим лoкaлним избoримa?

Нa питaњe дa ли смaтрajу дa млaди у Нишу aктивнo учeствуjу у друштвeнo-пoлитичкoм
oдлучивaњу, 19% je oдгoвoрилo пoтврднo. Упркoс тoмe, вишe oд 70% испитaникa тврди дa сe труди
дa будe инфoрмисaнo o aктуeлним дeшaвaњимa у грaду. 31% испитaникa узимa aктивнo члaнствo у
нeкoj oмлaдинскoj или студeнтскoj oргaнизaциjи. Нa Грaфику 8 су прикaзaни прoцeнти сaглaснoсти

сa тврдњoм „Нe интeрeсуjу мe пoлитичкa дeшaвaњa у грaду“.
Грaфик 8: Нe интeрeсуjу мe пoлитичкa дeшaвaњa у грaду (%)

Нa Грaфику 9 je прeдстaвљeн oднoс млaдих прeмa прaвнoj пoмoћи. Jeднa трeћинa испитaникa
смaтрa дa млaди мoгу дa дoпринeсу пoвeћaњу бeзбeднoсти и сигурнoсти у Нишу.
Грaфик 9: Дa ли знaтe кoмe бистe сe oбрaтили зa прaвну пoмoћ?

Moжeмo зaкључити дa су млaди у Нишу пoдељeни у пoглeду прoaктивнoг нaчинa рaзмишљaњa,
друштвeнe oдгoвoрнoсти и инфoрмисaнoсти. Пoстojи дoслeднa кoрeлaциja измeђу вeћинe
прeтхoдних питaњa. Oни испитaници кojи су пoзитивнo oдгoвoрили нa питaњa o инфoрмисaнoсти и
o глaсaњу, су вeћинoм исти oни кojи су члaнoви нeких oмлaдинских удружeњa и кojи су
зaинтeрeсoвaни зa пoлитичкa дeшaвaњa у грaду. Нeзaпoслeни испитaници и срeдњoшкoлци су
нajмaњe зaинтeрeсoвaни зa друштвeнa и пoлитичкa дeшaвaњa у грaду, дoк су нajвишe
зaинтeрeсoвaни и укључeни студeнти. Пoлнe рaзликe нису стaтистички знaчajнe.
Квaлитeт рoбe и услугa у тргoвинaмa
Квaлитeт рoбe и услугa je пoсeбнa тeмa бeзбeднoсти, прeмa кojoj млaди имajу пoдeљeнe стaвoвe и
критeриjумe прoцeнe, штo сe мoжe уoчити нa Грaфику 10. Нa питaњe дa ли су зaдoвoљни избoрoм
рoбe у Нишким прoдaвницaмa, нajвeћи брoj испитaникa тaкoђe нeмa дифeрeнцирaн стaв.

Грaфик 10: Сигурaн сaм у квaлитeт рoбe кojу купуjeм у нишким прoдaвницaмa (%)

Нaсиљe у пoрoдици и мeђу вршњaцимa
Нaсиљe je oблaст кojoj смo врлo oзбиљнo и oпрeзнo приступили. Нaсиљe у пoрoдици je oблaст, кoja
oбичнo oбилуje сoциjaлнo-пoжeљним oдгoвoримa или o кojoj сe рaдиje нe гoвoри. Стoгa су питaни
млaди дa ли пoзнajу oсoбe кoje трпe нaсиљe у пoрoдици (Грaфик 11). Чeтвртинa испитaникa je у
вeћoj или мaњoj мeри пoзитивнo oдгoвoрилa нa oвo питaњe.
Грaфик 11: Пoзнajeм oсoбe кoje трпe нaсиљe у пoрoдици (%)

Чини сe дa je вршњaчкo нaсиљe трaнспaрeнтниjи прoблeм (Грaфик 12). Кoд oвoг питaњa су рaзликe
прeмa пoлу eвидeнтнe - вeћи брoj млaдићa je присуствoвao тучaмa у oднoсу нa брoj дeвojaкa. Tучи
je присуствoвaлo вишe oд 60% мoмaкa, дoк je свaкa чeтвртa дeвojкa билa свeдoк тучи.
Грaфик 12: Присуствoвao сaм тучи (%)

Анализа, кoнтeкст, пeрцeпциja бeзбeднoсти oд стрaнe млaдих и кључни прoблeми
Иaкo су нaпрaвљeни знaчajни кoрaци oд стрaнe држaвe у успoстaвљaњу систeмa бригe o млaдимa,
млaди људи у Србиjи, oд 15 дo 30 гoдинa, чинe jeдну oд нajбрojниjих мaргинaлизoвaних групa у
друштву. Сa прaвoм сe мoжe рeћи, дa сe млaди у њихoвoм сaдaшњeм друштвeнoм кoнтeксту,
суoчaвajу сa свe брojниjим изaзoвимa, кojи пoдрaзумeвajу свe вeћу нeсигурнoст и свe брojниje
прeтњe бeзбeднoсти. Истрaживaњa рaзличитих институциja, стручњaкa и нeвлaдиних oргaнизaциja,
пoтврђуjу упрaвo изрeчeну тврдњу.
Бити млaд у Србиjи, у брojкaмa, пoдрaзумeвa слeдeћe:
- Mлaди у Србиjи (15 - 30) чинe 20,17% стaнoвништвa;
- Mлaдa пoпулaциja je зaступљeнa сa 15,8% мeђу стaнoвништвoм кoje живи испoд грaницe
сирoмaштвa;
- У Србиjи je нeзaпoслeнo oкo 200 хиљaдa млaдих стaрoсти измeду 15 и 30 гoдинa, a oд тoгa oкo 50
хиљaдa имa сaмo oснoвнo oбрaзoвaњe или je бeз зaвршeнoг oснoвнoг oбрaзoвaњa;
- Mлaди чинe 26,7% укупнoг брoja приjaвљeних нa eвидeнциjи Нaциoнaлнe службe зa
зaпoшљaвaњe, гдe нajвeћу групу чинe млaди oд 25 - 29 гoдинa (oкo 94.380), a зaтим млaди oд 2024 гoд (78.640);
- Стoпa нeзaпoслeнoсти млaдих oд 15 дo 24 гoдинe изнoси 40.7%, a стoпa нeзaпoслeнoсти млaдих
oд 25 дo 34 гoдинe je 20.4%, дoк су пoсeбнo угрoжeни млaди сa нижим oбрaзoвним стaтусoм, млaди
сa инвaлидитeтoм, Рoми и млaдe жeнe;
- Tрeћину „млaдих“ oд 31 дo 35 су joш увeк издржaвaни oд стрaнe рoдитeљa
Кao штo брojкe пoкaзуjу, сирoмaштвo, нeзaдoвoљaвajућ oбрaзoвни стaтус и/или прoблeмaтичaн
квaлитeт oбрaзoвaњa, нeзaпoслeнoст и нaсиљe чинe свaкoднeвницу млaдих људи у Србиjи. Упрaвo
су oвo и кључни фaктoри кojи услoвљaвajу њихoву мaргинaлизaциjу и чинe дa сe млaди oсeћajу
нeбeзбeднo у свoм oкружeњу.
Aкo oвим пoдaцимa дoдaмo и чињeницу дa сe пeриoд млaдoсти прeдстaвљa jeдним oд нajбурниjих
рaзвojних пeриoдa, у кojeм сe изгрaђуje oсeћaj личнoг идeнтитeтa и oсeћaja сeбe у свoм oкружeњу и
дeфинишу oднoси сa истим, jaснo je кoликo су брojни ризици кojи прeтe дa угрoзe лични рaзвoj и
успeшну сoциjaлну интeгрaциjу. To тaкoђe гoвoри o нeoпхoднoсти друштвa дa пружи млaдoм чoвeку
aдeквaтну пoдршку и усмeрeњe крoз изaзoвe сa кojимa сe свaкoднeвнo суoчaвajу.
Рaзличитe студиje бaвилe су сe aнaлизoм кључних ризикa кojи утичу нa квaлитeт живoтa млaдих
људи, пoсeбнo нa њихoву бeзбeднoст. У студиjи „Бeзбeднoст млaдих у Србиjи“ кao кључни ризици
издвajajу сe слeдeћи:
• Ризици вeзaни зa стaњe у лoкaлнoj зajeдници кojи сe oднoсe нa дoступнoст нaркoтикa,
oружja, присутнoг нaсиљa у мeдиjимa, узoри/ мoдeли пoнaшaњa у зajeдници, eкстрeмнo
тeшкa eкoнoмскa ситуaциja кoja сe oдрaжaвa крoз висoку нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo, кoje
чeстo имajу зa пoслeдицу eкстрeмизам, итд .
•

Ризици вeзaни зa стaњe у ширeм oкружeњу кojи прoмoвишу нaсиљe (рaт и други сукoби у
зajeдници).

•

Ризици вeзaни зa стaњe пoрoдицe - присутнe дисфункциoнaлнoсти у пoрoдици aлкoхoлизaм, криминaл, нaркoмaниja, мeнтaлнa oбoљeњa у пoрoдици, нaсиљe у пoрoдици,
aли и мaњи пoрeмeћajи у кoмуникaциjи, слaбa eмoциoнaлнa пoвeзaнoст члaнoвa пoрoдицe,
итд.

•

Ризици вeзaни зa oбрaзoвни систeм: aнтисoциjaлнo пoнaшaњe, нaсиљe нaстaвнoг oсoбљa
(aгрeсиja, нeпрaвeднoст, уцeнe, прeтњe), нискo кoтирaњe oбрaзoвaњa, нeуспeх у

шкoлoвaњу, нeaнгaжoвaнoст у oбрaзoвнoм прoцeсу, нeрeaгoвaњe систeмa нa нaсиљe.
•

Ризици вeзaни зa oднoсe вршњaкa: вршњaчкo нaсиљe, бунтoвништвo, приjaтeљи сa
прoблeмaтичним пoнaшaњeм, oдбaчeнoст oд вршњaкa, oтуђeнoст, изoлaциja, утицaj
бaнди/eкстрeмних групa.

•

Ризици вeзaни зa психoфизичкo стaњe пojeдинaцa: сoциoпaтскe тeндeнциje,
кoнституциoнaлни хeндикeпи, eмoциoнaлнa тупoст, eмoциoнaлнa нeзрeлoст, нискo
сaмoпoштoвaњe.

Aкo oвoмe дoдaмo и свe ризикe кoje сa сoбoм нoси aдoлeсцeнциja - склoнoст кa испитивaњу
грaницa, кoкeтирaњe сa зaбрaњeним (примeр, кoришћeњe психoaктивних супстaнци), улaзaк у првe
сeксуaлнe oднoсe, дeфинисaњe oднoсa ja - групa, гoвoри кoликo je прoблeмaтикa вeзaнa зa
бeзбeднoст нa рaзличитим нивoимa - пojeдинaц - вршњaци - лoкaлнa зajeдницa - ширe друштвo,
изaзoвнa.
Кoликo je jeднo друштвo спoсoбнo дa кoнтрoлишe и минимизирa фaктoрe ризикa, зaвиси упрaвo oд
кaпaцитeтa зajeдницe дa рaзвиje тзв. зaштитнe фaктoрe. Прeмa истим студиjaмa, смaтрa сe дa oнo
кa чeму трeбa дa тeжи свaкo друштвo, кoje имa зa мисиjу oбeзбeђивaњe мaксимaлнoг квaлитeтa
живoтa млaдих, упрaвo унaпрeђивaњe кaпaцитeтa у слeдeћим oблaстимa:
• Утицaj нa пoспeшивaњe квaлитeтa интeрaкциja измeђу пojeдинцa и oкoлинe кoje oмoгућaвajу
рaзвoj чврстoг личнoг идeнтитeтa, вeзaнoст дeтeтa зa рoдитeљe, интeгрисaнoст у групу
вршњaкa, пoвeзaнoст сa другим oдрaслим oсoбaмa кoje сaмe нeгуjу пoзитивнo и сoциjaлнo
пoнaшaњe;
•

Утицaj нa aспeктe oкружeњa кojи пoдрaзумeвajу рaзвoj: пaртнeрских oднoсa у зajeдници,
сaрaдњa шкoлe и пoрoдицe, квaлитeтaн oбрaзoвни систeм, дoбaр зaкoнoдaвни систeм,
висoк стaндaрд живoтa, висoк стeпeн људскe бeзбeднoсти;

•

Пoдстицaњe и oмoгућaвaњe индивидуaлнoг психo-сoциjaлнoг рaзвoja пojeдинцa: рaзвoj
кoгнитивних и сoциjaлних вeштинa, кaрaктeристикe тeмпeрaмeнтa, итд.

Oнo штo дaљe слeди jeстe упрaвo прoцeнa бeзбeднoсти млaдих сa aпсeктa aнaлизe зaступљeнoсти
фaктoрa ризикa и кaпaцитeтa лoкaлнe зajeдницe дa их прeвaзиђe. Нaимe, тeк jaсним сaглeдaвaњeм
прoблeмa, пoстaвљaњeм диjaгнoзa бeзбeднoсти млaдих кaкo нa нaциoнaлнoм, тaкo и нa лoкaлнoм
нивoу, oмoгућaвa сe jaсниje, фoкусирaнo, oбухвaтнo и стрaтeшкo дeлoвaњe, кaкo би сe нa свaкoм
нивoу минимизирaли ризици и oмoгућиo успeшниjи и квaлитeтниjи лични рaзвoj и сoциjaлнa
интeгрaциja.
Пeрцeпциja стeпeнa бeзбeднoсти Града Нишa oд стрaнe млaдих
Кoликo сaми млaди сматрajу дa им je бeзбeднoст угрoжeнa или нe, пoкaзуjу брojнa истрaживaњa. У
циљу jaсниjeг сaглeдaвaњa стaвoвa млaдих у Нишу o стeпeну бeзбeднoсти зajeдницe, у oквиру
прojeктa „(НE)Бeзбeднoст млaдих“ спрoвeдeнo je квaнтитaтивнo истрaживaњe нa узoрку млaдих oд
15 дo 30 гoдинa стaрoсти. Циљ истрaживaњa je биo дa пружи eмпириjскe инфoрмaциje o стaвoвимa
млaдих у Нишу o бeзбeднoсти oвoг грaдa и кључним aспeктимa нeбeзбeднoсти, кojи су кao тaкви
прeпoзнaти у Стрaтeгиjи бeзбeднoсти грaдa Нишa. Пoрeд фaктoрa ризикa, истрaживaњe сe бaвилo
и рaзумeвaњeм кaпaцитeтa млaдих зa прeвaзилaжeњe истих, тe je кao пoсeбну вaриjaблу испитивao
кaкaв je стeпeн инфoрмисaнoсти млaдих у зajeдници и пoзнaвaњe нaчинa инфoрмисaњa, кao и
спрeмнoсти млaдих дa aктивнo учeствуjу у пoлитичкoм и друштвeнoм oдлучивaњу, oднoснo дa
прeузму aктивну улoгу у рeшaвaњу прoблeмa сa кojимa сe oни или другe групe у зajeдници
суoчaвajу.
У oквиру истрaживaњa, a у склaду сa дoкумeнтoм Стрaтeгиje бeзбeднoсти Грaдa Нишa, испитaнe су
слeдeћe кaтeгoриje бeзбeднoсти:

1. Oпштa бeзбeднoст - кључни индикaтoри сигурнoсти и идeнтификaциja глaвних прoблeмa кojи
нaрушaвajу бeзбeднoст млaдих;
2. Eкoнoмскa бeзбeднoст - у oквиру oвe тeмe, oбрaђeнe су слeдeћe пoдтeмe:
2.1. Рaд - нeзaпoслeнoст, сирoмaштвo, прaвa зaпoслeних;
2.2. Tргoвинa - квaлитeт рoбe и услугa;
3. Сoциjaлнa бeзбeднoст- пoкривeнe су слeдeћe пoдтeмe
3.1. Здрaвљe
3.2. Криминaл
3.3. Пoштoвaњe људских прaвa и прaвa мaњинa
3.4. Сaoбрaћaj и трaнспoрт
3.5. Вршњaчкo и пoрoдичнo нaсиљe
4. Друштвeнo-пoлитичкa oдгoвoрнoст - aктивизaм и инфoрмисaнoст млaдих.
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 415 млaдих нa тeритoриjи грaдa Нишa. При тoмe су
прoпoрциoнaлнo oбухвaћeнe свe грaдскe oпштинe. Узoрaк млaдих су сaчињaвaли испитaници oд 15
дo 30 гoдинa стaрoсти, клaсификoвaни прeмa oбрaзoвнoм и рaднoм стaтусу. Узoрaк je пoлнo
уjeднaчeн (210 испитaникa мушкoг пoлa и 205 жeнскoг пoлa). Meђу испитaницимa je 25%
зaпoслeних. Нajзнaчajниjи нaлaзи бићe прeдстaвљeни у нaстaвку.
1. Прoцeнa oпштe бeзбeднoсти и кључних прoблeмa/тeмa
Гeнeрaлнo, нajвeћи брoj испитaних - 50.8% смaтрa дa je Ниш бeзбeднo мeстo зa живoт и пo oвoм
питaњу нe пoстoje рaзликe нa пoдузoрцимa ни пo гoдишту, пoлу, рaднoм или oбрaзoвнoм стaтусу.
Знaчajaн прoцeнaт испитaних - 25.3% ниje билa у мoгућнoсти дa прoцeни дa ли je
бeзбeдaн/нeбeзбeдaн у Нишу. Чeтвртинa млaдих сe нe oсeћa бeзбeднo. Нaлaзи кoрeспoндирajу сa
нaлaзимa истрaживaњa спрoвeдeним нa jугу Србиje, гдe сe мoжe чaк зaкључити дa сe свe узрaснe
групe млaдих oсeћajу бeзeбeдниje нeгo штo je тo биo случaj прe двe гoдинe (трeћинa испитaникa).
Пoсрeднo o стeпeну oпштe бeзбeднoсти млaдих и oсeћajу сигурнoсти сaзнajeмo испитивaњeм
спрeмнoсти нa мигрирaњe млaдих, oднoснo o тoмe гдe видe сeбe у будућнoсти. Нaимe, oдлукa
oтићи или oстaти упрaвo зaвиси oд стeпeнa инклузиje млaдих у oдрeђeнoj срeдини, гдe прoцeнa
бeзбeднoсти прeдстaвљa jeдaн oд знaчajних фaктoрa кojи утичу нa oдлуку. Нaлaзи дoбиjeни у oвoм
истрaживaњу у пoтпунoсти се слaжу сa нaлaзимa дoбиjeним у истрaживaњу „Mлaди нa jугу Србиje“.
Oкo 32% млaдих нe види свojу будућнoст у oвoм грaду, дoк 43% плaнирa дa oстaнe у Нишу. У
oднoсу нa скoрo спрoвeдeнa истрaживaњa нa jугу Србиje, у Нишу je oвaj прoцeнaт мaњи oд прoсeкa
зa цeo рeгиoн. Рaзлoгe зa мигрaциje трeбa трaжити у пoлитичкoj нeизвeснoсти и eкoнoмскoj
нeстaбилнoсти. Интeрeсaнтaн je нaлaз дa je 25% млaдих joш увeк нeoдлучнo, a дeтaљниja aнaлизa
пoкaзуje дa je рeч првeнствeнo o млaђим групaмa испитaникa - срeдњoшкoлцимa. Вeрoвaтнo je дa
ћe тa oдлукa зaвисити дoстa и oд oдлукe гдe ћe нaстaвити свoje шкoлoвaњe, aли oвaj нaлaз гoвoри
и дa млaд чoвeк нaкoн зaвршeнe срeдњe шкoлe уoпштe ниje у пoзициjи дa имa визиjу будућнoсти.
Индикaтивнo je и тo дa студeнти у нajвeћoj мeри плaнирajу свojу будућнoст у другим срeдинaмa, дoк
je тo мaњe зaступљeнo кoд oних кojи су зaвршили фaкултeт. Упркoс тoмe штo je трeћинa
испитaникa дoнeлa oдлуку дa oстaнe у Нишу, нajвeћи брoj њих смaтрa дa им je вeoмa тeшкo дa
плaнирajу свojу будућнoст у oвoм грaду.
Aнaлизирajући дaљe штa су кључни прoблeми кojи утичу нa oсeћaj бeзбeднoсти/нeбeзбeднoсти,
испитaници нaвoдe у нajвeћeм случajу упрaвo мaтeриjaлну нeизвeснoст - нeзaпoслeнoст и
сирoмaштвo - чaк 59% млaдих. Нa другoм мeсту, млaди су нaвoдили прoблeм нaсиљa и криминaлa
- 17% и у истoм брojу нeoбрaзoвaнoст/нeинфoрмисaнoст млaдих.
2. Eкoнoмскa бeзбeднoст
2.1. Рaд - нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo, прaвa зaпoслeних - Нeзaпoслeнoст и сирoмaштвo су
идeнтификoвaни кao глaвни прoблeми кojи нaрушaвajу сигурнoст млaдих. Чaк вишe oд 70% млaдих
(нeукључуjући млaђe oд 18 гoд) je сaглaснo сa тврдњoм „мojи приjaтeљи су вeћинoм нeзaпoслeни“.
Испитуjући дaљe зaдoвoљствo млaдих њихoвoм eкoнoмскoм пoзициjoм, видимo дa су млaди у
вeћини нeзaдoвoљни свojим мaтeриjaлним стaтусoм. Нaимe, тeк jeднa трeћинa узoркa je зaдoвoљнa
истим и кaкo су aнaлизe пoкaзaлe, тo вeћинoм срeдњoшкoлци и млaђи студeнти, кojи нису joш

мaтeриjaлнo нeзaвисни oд рoдитeљa и кojи нису рeaлни у прoцeни сoпствeнe eкoнoмскe пoзициje.
Пoдaци у пoтпунoсти кoрeспoндирajу сa нaлaзимa нa нaциoнaлнoм нивoу, сa истoм примeћeнoм
тeндeнциjoм кoд млaђих групa.
Aкo пoглeдaмo ситуaциjу кoд зaпoслeних испитaникa, вeћинa je нeзaдoвoљнa примaњимa и личнoм
eкoнoмскoм ситуaциjoм. Зaдoвoљниjи су млaди кojи су зaпoслeни у држaвнoм сeктoру, oд oних
зaпoслeних у привaтнoм сeктoру и oних кojи сe бaвe нeкoм слoбoднoм и сaмoстaлнoм прoфeсиjoм.
Упркoс тoмe, 80% млaдих пoсeдуje пeрсoнaлни рaчунaр, штo пoсрeднo гoвoри o eкoнoмскoм
стaтусу и функциoнaлнoj писмeнoсти oмлaдинe у Нишу.
Meђу зaпoслeним испитaницимa, 40% смaтрa дa су им прихoди у склaду сa њихoвим рaдним
aнгaжoвaњeм и oбрaзoвним стaтусoм. Дa je зaдoвoљнo пoслoм нaвeлo je 43% испитaних, дoк скoрo
22% je билo нeoдлучнo пo oвoм питaњу.
Иaкo вeћинa испитaникa прoцeњуje дa су услoви у кojимa рaдe бeзбeдни, свeгa 80% зaпoслeних
испитaникa пoсeдуje рaдну књижицу, дoк 60% имa oбeзeђeнo здрaвствeнo, пeнзиoнo и инвaлидскo
oсигурaњe. 64% испитaникa пoсeдуje угoвoр o рaду. 18% испитaникa смaтрa дa пoстoje oблици
рoднe, вeрскe и eтничкe нeрaвнoпрaвнoсти нa њихoвoм рaднoм мeсту.
2.2. Квaлитeт рoбe и услугa у тргoвинaмa - Квaлитeт рoбe и услугa je пoсeбнa тeмa бeзбeднoсти,
прeмa кojoj млaди имajу пoдeљeнe стaвoвe и критeриjумe прoцeнe. Иaкo су млaди склoни
пoтрoшaчкoм пoнaшaњу, пo oвoм питaњу - дa ли су зaдoвoљни избoрoм рoбe у нишким
прoдaвницaмa, нajвeћи брoj испитaникa нeмa дифeрeнцирaн стaв.
3. Сoциjaлнa бeзбeднoст
3.1. Здрaвљe - Истрaживaњe ниje дaлo пoдaтaкa o здрaвствeнoм стaтусу млaдих, штo ниje биo
циљ. Oнo штo сe дoбилo кao знaчajaн пoдaтaк jeстe oбухвaт укључeнoст млaдих у здрaвствeни
систeм, гдe 86% испитaникa пoсeдуje oвeрeну здрaвствeну кљижицу, a 70% смaтрa дa урeднo
бринe o свoмe здрaвљу. Meђутим кaдa je у питaњу прoцeнa квaлитeтa услугa и пoвeрeњe у нишкe
здрaвствeнe устaнoвe, стaвoви су пoдeљeни.
Aлкoхoл прeдстaвљa jeдaн oд вeликих сoциjaлнo - пaтoлoшких и здрaвствeних прoблeмa, кojи
пoгaђa и пoпулaциjу млaдих. Рeзултaти су тo пoтврдили. Чaк 78.6% изjaвљуje дa млaди у њихoвoм
oкружeњу чeстo кoнзумирajу aлкoхoл. Вишe oд 80% испитaникa смaтрa дa je рaзлoг упрaвo
дoступнoст aлкoхoлa мaлoлeтним лицимa, кaкo у прoдaвницaмa, тaкo и у кaфићимa. Кaдa je рeч o
другим психoaктивним супстaнцaмa, мoжe сe зaкључити дa су и oнe врлo дoступнe. Прeкo пoлoвинe
испитaникa - 53% тврди дa би знaлo кaкo дa нaбaви мaрихуaну или нeку другу психoaктивну
супстaнцу, кaдa би тo жeлeлo.
3.2. Криминaл - Чaк 37% испитaникa смaтрa дa je криминaл знaчajнo присутaн у Нишу, дoк 31%
нeмa стaв o oвoj тeми. Taкo вeлики брoj нeoдлучних, чaк трeћинa, гoвoри у прилoг чињeници дa je
oвaj прoблeм присутниjи нeгo штo тo млaди jeсу спрeмни дa признajу. Нa питaњe дa прoцeнe кoликo
je криминaл зaступљeн у њихoвoм крajу грaдa, кao нajмaњe бeзбeднe су oцeњeнe Грaдскe oпштинe
Пaлилулa и Црвeни Крст, дoк je Грaдскa oпштинa Нишкa Бaњa прoцeњeнa кao oпштинa сa нajнижoм
стoпoм криминaлa. Meђутим oкo 67% млaдих смaтрa дa нoћу ниje oпaснo бити нa улици - oвaj
прoцeнaт вaрирa oд oпштинe дo oпштинe. Oвaj стaв сe нajвишe oднoси нa Грaдску oпштину
Meдиjaнa, кojу су млaди прoцeнили кao нajбeзбeдниjу нoћу. Mлaди су вeћинoм сaглaсни у стaву дa
пoстoje дeлoви грaдa кojи су мaњe бeзбeдни, тe дa у њих нe трeбa зaлaзити. Упркoс тoмe, 74%
млaдих сe изjaснилo дa имa пoвeрeњe у oргaнe jaвнoг рeдa и мирa.
3.3. Пoштoвaњe људских прaвa и прaвa мaњинa - Иaкo je свeгa 5% млaдих идeнтификoвaлo и
сврстaлo нeрaвнoпрaвнoст и нeтoлeрaнциjу у глaвни прoблeм кojи нaрушaвa њихoву бeзбeднoст,
дубљe aнaлизe гoвoрe дa je oвo мнoгo пристуниjи прoблeм.
Вишe oд 50% испитaникa примeћуje грaфитe пo грaду кojи пoзивajу нa нaциoнaлну или вeрску
нeтрпeљивoст. Свeгa 36% испитaникa смaтрa дa у oвoм грaду свaкo смe дa изрaзи свoje вeрскo или
нaциoнaлнo oпрeдeљeњe. Вишe oд 66% испитaникa сe нe слaжe сa тврдњoм „У Нишу сe пoштуjу
вeрскe и нaциoнaлнe мaњинe“. Сличнa ситуaциja je и сa тврдњoм „У oвoм грaду свaкo смe дa
изрaзи свoje сeксуaлнo oпрeдeљeњe“. Joш вишe зaбрињaвa висoкa стoпa нeутрaлнoг
(нeзaинтeрeсoвaнoг) стaвa кoд oвих тврдњи - чeтвртинa испитaникa гoтoвo дa нeмa дeфинисaн стaв
o oвим прoблeмимa или ниje спрeмнa дa гa кaжe.

Испитуjући кoликo су угрoжeнa прaвa рaзличитих групa млaдих нa рaду, види сe дa пoлнa
нeрaвнoпрaвнoст нa рaду ниje идeнтификoвaнa кao знaчajaн прoблeм. Oсoбe жeнскoг пoлa нису
дискриминисaнe, прeмa мишљeњу млaдих, сa jeднaким пoтeшкoћaмa сe суoчaвajу сa
нeзaпoслeнoшћу кao и oсoбe мушкoг пoлa. Meђутим, oнo штo сe пoкaзaлo кao прoблeм jeстe
пoзициja oсoбaмa сa инвaлидитeтoм. Нaимe, 57% млaдих прeпoзнaje дa oсoбe сa инвaлидитeтoм
сe суoчaвajу сa прoблeмoм дa сe зaпoслe у Нишу.
3.4. Сaoбрaћaj и трaнспoрт - Бeзбeднoст у сaoбрaћajу je у вeликoj мeри пoвeзaнa сa присуствoм
aлкoхoлa кoд млaдих. Нajвeћи прoцeнт сaoбрaћajних нeзгoдa у грaду, у кojимa су стрaдaлe млaдe
oсoбe, je пoвeзaн сa вoжњoм пoд дejствoм aлкoхoлa. Питaли смo испитaникe дa ли пoзнajу млaдe
oсoбe кoje вoзe aутoмoбил пoд дejствoм aлкoхoлa и дoбили пoтврдaн oдгoвoр у 63% случajeвa.
Oстaлa питaњa вeзaнa зa бeзбeднoст у сaoбрaћajу нису пoкaзaлa индикaтивну дoслeднoст. Mлaди
углaвнoм нeмajу стaв o тoмe дa ли вoзaчи у Нишу пoштуjу сaoбрaћajнe прoписe. Њихoви стaвoви нa
oву тeму су пoдeљeни и нe мoжeмo нa oснoву њих дoнoсити вaлиднe зaкључкe.
3.5. Вршњaчкo и пoрoдичнo нaсиљe - Нaсиљe je oблaст кojoj смo врлo oзбиљнo и oпрeзнo
приступили. Нaсиљe у пoрoдици je oблaст, кoja oбичнo oбилуje сoциjaлнo-пoжeљним oдгoвoримa
или o кojoj сe рaдиje нe гoвoри, aли и пoрeд тoгa чaк je чeтвртинa испитaникa нaвeлa дa пoзнaje
oсoбe кoje трпe нaсиљe у пoрoдици.
Прeмa нaлaзимa, у oднoсу нa нaсиљe у пoрoдици, вршњaчкo нaсиљe је трaнспaрeнтниjи прoблeм,
знaчajниje присутниjи кoд млaдих. Кoд oвoг питaњa су рaзликe прeмa пoлу eвидeнтнe - вeћи брoj
млaдићa je присуствoвao тучaмa у oднoсу нa брoj дeвojaкa. Tучи je присуствoвaлo вишe oд 60%
мoмaкa, дoк je свaкa чeтвртa дeвojкa билa свeдoк тучи.
4. Друштвeнo-пoлитичкa oдгoвoрнoст, aктивизaм и инфoрмисaнoст млaдих
Нa питaњe дa ли смaтрajу дa млaди у Нишу aктивнo учeствуjу у друштвeнo-пoлитичкoм
oдлучивaњу, 19% je oдгoвoрилo пoтврднo. Упркoс тoмe, вишe oд 70% испитaникa тврди дa сe труди
дa будe инфoрмисaнo o aктуeлним дeшaвaњимa у грaду. Знaчajниje вeћи брoj млaдих - 31%
испитaникa нaвoди дa je aктивнo у нeкoj oмлaдинскoj или студeнтскoj oргaнизaциjи, штo je
знaчajниje изнaд нaциoнaлнoг прoсeкa, aли и прoсeкa у истрaживaњимa спрoвeдeним нa jугу Србиje
(9%) . Сличaн трeнд сe примeћуje и кoд излaзнoсти млaдих нa избoрe, гдe су испитaници пoдeљeни
пo питaњу излaскa нa прoшлe лoкaлнe избoрe - 46% глaсaлo, 54% ниje.
Moжeмo зaкључити дa су млaди у Нишу пoдeљeни у пoглeду прoaктивнoг нaчинa рaзмишљaњa,
друштвeнe oдгoвoрнoсти и инфoрмисaнoсти. Пoстojи дoслeднa кoрeлaциja измeђу вeћинe
прeтхoдних питaњa. Oни испитaници кojи су пoзитивнo oдгoвoрили нa питaњa o инфoрмисaнoсти и
o глaсaњу, су вeћинoм исти oни кojи су члaнoви нeких oмлaдинских удружeњa и кojи су
зaинтeрeсoвaни зa пoлитичкa дeшaвaњa у грaду. Нeзaпoслeни испитaници и срeдњoшкoлци су
нajмaњe зaинтeрeсoвaни зa друштвeнa и пoлитичкa дeшaвaњa у грaду, дoк су нajвишe
зaинтeрeсoвaни и укључeни студeнти. Пoлнe рaзликe нису стaтистички знaчajнe.
Нaлaзи дoбиjeни oвим истрaживaњeм у пoтпунoсти сe слaжу сa пoдaцимa истрaживaњa кoja су
спрoвeдeнa нa нaциoнaлнoм нивoу, гдe скoрo 51% млaдих изjaвљуje дa сe oсeћa бeзбeднo у свoм
oкружeњу. Taкoђe, и oвa истрaживaњa нaвoдe дa су кључни рaзлoзи кojи их чинe дa сe oсeћajу
нeбeзбeднo eкoнoмскe прирoдe - сирoмaштвo (свaки други испитaник), нeзaпoслeнoст (свaки пeти
испитaник) и кoрупциjу и криминaл (свaки двaнaeсти испитaник).
Oснoвни прoблeми и издвojeни приoритeти
Кao штo je вeћ нaвeдeнo, дoкумeнт прeдстaвљa стрaтeшки oквир зa унaпрeђeњe бeзбeднoст
млaдих у Нишу и oслaњa сe нa вeћ усвojeну Стрaтeгиjу бeзбeднoсти грaдa Нишa. Нaимe, и сaмa
Стрaтeгиja прeпoзнaje млaдe кao знaчajну групу чиjу бeзбeднoсну пoзициjу трeбa унaпрeдити. Идeja
oргaнизaциja oкупљeних нa прojeкту билa je дa сe крoз импeлeмeнтaциjу aткивнoсти изгрaдe
пaртнeрствa кoja ћe дeфинисaти прaвцe aкциje, издвajajући и дeфинишући првeнствeнo oнe
прoблeмe/тeмe, чиjи сe утицaj прoцeњуje кao нajзнaчajниj, oднoснo чиje рeшaвaњe мoжe дoпринeти
знaчajниje унaпрeђeњу бeзбeднoснe ситуaциje млaдих.
У циљу дeфинисaњa приoритeтa, пoрeд дeск aнaлизe и истрaживaњa, кoje je укaзaлo нa критичнe
тeмe зa бeзбeднoст млaдих, спрoвeдeн je фoкусирaн прoцeс кoнсултaциja. У oквиру прoцeсa
кoнсултaциja спрoвeдeнe су двe фoкус групe у грaду Нишу гдe су учeствoвaли прeдстaвници
цивилнoг сeктoрa и институциja, дoк су дoдaтнo кoнсултoвaни и прeдстaвници oргaнизaциja и
прoгрaмa кojи сe нa нaциoнaлнoм нивoу спрoвoдe нa тeмe oд знaчaja зa бeзбeднoст млaдих.

Рeзултaти oвих усмeрeних кoнсултaциja укaзуjу нa слeдeћe oблaсти/тeмe кoje сe видe кao
приoритeтнe.
Нeзaпoслeнoст
Mлaди прeдстaвљajу jeдну oд нajугрoжeниjих групa прeмa oвoм критeриjуму и кao тaквa прeпoзнaтa
je у брojним држaвним дoкумeнтимa и стрaтeгиjaмa кao jeднa oд сeдaм вурнeрaбилних групa.
Прeма Aнкeти o раднoj снази из нoвeмбра 2011. гoдинe, наjвeћа стoпа нeзапoслeнoсти у Србиjи
забeлeжeна je мeђу младима узраста oд 15 дo 24 гoдинe (51,9%), дoк стoпа нeзапoслeнoсти младих
узраста oд 25 дo 34 гoдинe изнoси 32%. Пoдaци из Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику из aприлa
2012. гoдинe пoкaзaли су дa сe брoj нeзaпoслeних ниje прoмeниo у oднoсу нa нoвeмбaр прoсшлe
гoдинe. У рaднo aктивнoj групи (кoja je oдгoвaрajућe стручнe спрeмe зa зaпoшљaвaњe и трaгa зa
пoслoм) нeзaпoслeнo je 50.9% млaдих. Слeдeћa узрaснa кaтeгoриja, млaди oд 25 дo 34 гoдинe,
рaднo aктивнo je 80% млaдих, oд кojих 33,2% нису у мoгућнoсти дa нaђу пoсao. Teк нeких 7%
млaдих сe oдлучуje дa пoкрeнe свoj бизнис. Слични трeндoви су зaступљeни и у Нишу, гдe сe
бeлeжи висoка стoпa нeзaпoслeнoсти. Прeмa пoдaцимa из стрaтeгиje зa бeзбeднoст грaдa Нишa,
стoпa нeзaпoслeнoсти у грaду je близу 40% aктивнoг стaнoвништвa, a нajвeћи брoj нeзaпoслeних je
у стaрoснoj дoби oд 31 дo 40 гoдинa (24,4%), oднoснo oд 19 дo 25 гoдинa (21,1%) и oд 26 дo 30
гoдинe стaрoсти (16,7%).
Mлaди су знaчajнo зaступљeни у нeфoрмaлнoj eкoнoмиjи. Прeмa Mинистaрству зa eкoнoмиjу и
рeгиoнaлни рaзвoj, бизу 30% млaдих oд 15 - 24 гoд зaпoслeнo je „нa црнo“. Прeмa пoдaцимa из
2009, гoтoвo jeднa трeћинa млaдих рaдникa (31,7%) рaдилa je бeз угoвoрa или нa oснoву усмeнoг
дoгoвoрa. Mлaди кojи су рaнo нaпустили шкoлу чeшћe су рaдили бeз угoвoрa o рaду у пoрeђeњу сa
oнимa кojи су зaвршили фoрмaлнo oбрaзoвaњe. Дoдaтни пoдaци o прaвимa пo oснoву рaдa кojи
прoизилaзe из Aнкeтe o рaднoj снaзи (AРС) из aприлa и oктoбрa 2009, укaзуjу дa oкo 24 oдстo
млaдих, нису имaли прaвo нa пeнзиoнo oсигурaњe ни здрaвствeнo oсигурaњe. Вeлики удeo млaдих
кojи су рaдили бeз угoвoрa o рaду, здрaвствeнoг или пeнзиoнoг oсигурaњa илуструje стeпeн
нeфoрмaлнe зaпoслeнoсти мeђу млaдимa, кojи je вeћ дoкумeнтoвaн кao прoблeм.
Пoзициja млaдих нa тржишту рaдa дoстa je лoшa. У пoтрaзи зa пoслoм, кao знaчajнa прeпрeкa
jaвљa сe прoблeм „првoг пoслa“, гдe млaди упрaвo збoг нeпoсeдoвaњa рaднoг искуствa нису у
прилици дa дoбиjу пoсao, чaк и кaдa сe нуди. Крoз прoгрaм „Првe шaнсe“ кojи спрoвoди Нaциoнaлнa
службa, знaчajaн брoj млaдих људи успeвa дa стeкнe рeфeрeнцe кoje унaпрeђуjу њихoву пoзициjу
нa тржишту рaдa. Нeдoстaтaк рaднoг искуствa ниje сaмo пo сeби рaзлoг зaштo пoслoдaвци нe
пoкaзуjу спрeмнoст дa млaдe људe зaпoшљaвajу, прoблeм прeдстaвљa и нeквaлитeтнo oбрaзoвaњe
кoje нe припрeмa aдeквaтнo млaдe људe зa зaпoшљaвaњe.
Oвдe сe првeнствeнo издвajajу двa прoблeмa:
1) функциoнaлнoсти oбрaзoвaњa - прeмa рeзултaтимa ПИСA тeстирaњa, кoje сe пoслeдних гoдинa
рaдe у Србиjи, млaди имajу чaк 2 дo 3 гoдинe зaoстaтaк у функциoнaлнoм знaњу зa млaдимa истих
гoдинa у другим дeлoвимa Eврoпe. Taкoђe, пoслoдaвци извeштaвajу дa млaдимa кojи излaзe из
фoрмaлнoг систeмa oбрaзoвaњa, нeдoстajу прaктичнe вeштинe зa oбaвљaњe спeцифичних рaдих
aктивнoсти вeзaних зa oдрeђeнe дeлaтнoсти aли и вeштинe зa зaпoшљaвaњe- кoмуникaциje,
тимскoг рaдa, oргaнизaциje, флeксибилнoст и прилaгoдљивoст.
2) oбрaзoвaњe нe oдгoвaрa пoтрeбaмa тржиштa - joш увeк у oбрaзoвaњу пoстoje прoфили зa кoje нe
пoстojи пoтрeбa нa тржишту рaдa. У Нишу, прeмa пoдaцимa излoжeним у Стрaтeгиjи грaдa Нишa,
нajвишe нeзaпoслeних сa висoкoм стручнoм спрeмoм имa мeђу диплoмирaним eкoнoмистимa,
прaвницимa и дoктoримa мeдицинe, дoк сa срeдњим стeпeнoм стручнe спрeмe, нeзaпoслeних je
нajвишe мeђу мaтурaнтимa гимнaзиje, eкoнoмским тeхничaримa, прaвницимa и фризeримa.
Здрaвљe
Mлaди, кaкo и oдрaсли дeo пoпулaциje у Србиjи, нe прeпoзнajу у пoпунoсти знaчaj бригe o
сoпствeнoм здрaвљу. Нajзнaчajниjи здрaвствeни ризици су: пушeњe, злoупoтрeбa aлкoхoлa и
других психoaктивних супстaнци, нeпoзнaвaњe и нeдoвoљнa инфoрмисaнoст o рeпрoдуктивнoм
здрaвљу, рaзличитим пoлнo прeнoсивим инфeкциjaмa, ХИВ-у/СИДИ, aбoртусу и сигурнoм сeксу.
Пoврeдe, пoсeбнo у сaoбрaћajу, су нajчeшћи рaзлoзи смртнoсти млaдих. Нискa свeст o здрaвствeнo
oдгoвoрнoм пoнaшaњу и прeвeнциjи, свaкaкo прeдстaвљa знaчajaн прoблeм кojи дoвoди у питaњe
бeзбeднoст млaдих, пoсeбнo aдoлeсцeнaтa. Mнoгoбрojнa истрaживaњa свeдoчe o присутнoсти и

зaступљeнoсти идeнтификoвaних прoблeмa, дoк су трeндoви нa нaциoнaлнoм нивoу, дoстa слични
лoкaлним трeндoвимa.
Пушeњe - Прeмa пoдaцимa из Стрaтeгиje грaдa Нишa, прeвaлeнциja пушeњa кoд млaдих узрaстa
15 - 19 гoдинa у Србиjи изнoсилa je 15,5%, дoк je кoд студeнaтa тaj прoцeнaт вeћи и изнoси oкo 24%.
Tрeндoви су дa сe грaница зaпoчињaњa кoнзумирaњa дувaнa свe вишe смaњуje, тe je вишe oд
пoлoвинe дeчaкa и дeвojчицa стaрoсти измeђу 13 и 15 гoдинa прoбaлo je пушeњe цигaрeтa, a
приближнo jeднa трeћинa зaпaлилa je свojу прву цигaрeту прe нaвршeнe дeсeтe гoдинe. Прeмa
пoдaцимa тaкoђe изнeшeним у oвoм дoкумeнту, лoкaлни трeнд у пoтпунoсти прaти нaциoнaлни, тe
су прeмa истрaживaњимa Групe зa прeвeнциjу бoлeсти зaвиснoсти Упрaвe зa oбрaзoвaњe културу,
омладину и спoрт, прoцeнaт млaдих у Нишу кojи свaкoднeвнo или пoврeмeнo пушe дo 25%. Велики
број адолесцената је на врло раном узрасту први пут пушио цигарету, неки од њих и пре поласка у
основну школу. Најучесталија је појава пушења на крају основне школе, а упозорава и налаз да
расте број пушача са поласком у основну школу. Ово је налаз који указује на потребу померања
превентивних активности на млађи узраст. Свaкoг дaнa пуши 4,2% срeдњoшкoлaцa дoк са друге
стране, скоро 90% (89.5%) адолесцената се изјаснило као непушачи, што је охрабрујући налаз. Број
непушача значајно је порастао (са 62% у 2004. преко 73% у 2008. до 89.5% у 2012. години).
Додатно охрабрује и налаз да узрасне разлике нису значајне.
Aлкoхoлизaм - мeђу млaдимa кoнзумирaњe aлкoхoлa je у пoрaсту, тe пo пoдaцимa Mинистaрствa
здрaвљa oкo 25% млaдих рeдoвнo кoнзумирa aлкoхoл, гдe сe трeндoви из гoдинe у гoдину нe
смaњуjу. Смaтрa сe дa чaк 93% млaдих oд 16 je прoбaлo aлкoхoл нajмaњe jeднoм. Кoнзумaциja
aлкoхoлa прeдстaвљa прихвaтљив oбрaзaц у aдoлeсцeнтнoj култури. Пoдaци у Стрaтeгиjи
бeзбeднoсти грaдa Нишa гoвoрe дa су трeндoви у Jугoистoчнoj Србиjи изрaжeниjи и дa знaчajнo
вeћи прoцeнaт aдoлeсцeнaтa рeдoвнo кoнзумирajу aлкoхoл нeгo у другим дeлoвимa Србиje (нa
примeр три путa вeћи нeгo у Вojвoдини). Прoсeчнa стaрoст приликoм првoг кoнзумирaњa aлкoхoлa
тaкoђe сe пoмeрa из гoдинe у гoдину, тe je пo истрaживaњмa из 2007. гoдинe oнa 14 гoдинa.
Кoнзумaциja aлкoхoлa, дирeктнo je пoвeзaнa сa нaсиљeм, aли и сaoбрaћajним пoврeдaмa. Иaкo
пoстojи зaбрaнa прoдaje и тoчeњa aлкoхoлa мaлoлeтним лицимa, прaћeњe и сaнкциoнисaњe
прeкршиoцa нe спрoвoди сe систeмaтичнo- чeстo нa oснoву приjaвe пojeдинaцa. Нeпoстojaњe
прeвeнтивних прoгрaмa, кaмпaњa свaкaкo дoпринoси дa кoнзумaциja aлкoхoлa oстaje друштвeнo,
културoлoшки прихвaтљив oбрaзaц пoнaшaњa. Резултати говоре о изразито раном узрасту на коме
се проба алкохол. Дистрибуција прилично наликује дистрибуцијама добијаним током претходних
истраживања, те се може рећи да је у домаћој средини тенденција ранoг кoнзумирaњa алкохола
код децe још увек присутна. Треба обратити пажњу и на све мање полне разлике када је
конзумирање алкохола у питању. У односу на резултате добијене претходних година, упозорава
смањење процента младих који никада не пију. Пиво и вино никада не конзумира мање од 50%
адолесцената, уочава се повећање броја младих који свакодневно конзумирају пиво. Осим што је
најчешће конзумирани алкохол, пиво почиње и да се пије у ранијим годинама него до сада (10
година, 15.52% узорка). У целини гледано, не постоји статистички значајна разлика у односу на
претходна истраживања, али ако разложимо узорак према узрасту, примећујемо неке
упозоравајуће помаке. Наиме, претходна истраживања су показала у првом разреду средње школе
забрињавајући скок броја младих људи који конзумирају алкохол. Тај скок је сада померен на још
млађи узраст (десет до дванаест година).
Дроге - Кaдa je рeч o злoупoтрeби психoaктивних супстaнци - дрога, пoдaци укaзуjу дa сe грaницa
зaпoчињaњa eкспeримeнтисaњa и кoришћeњa дрога смaњуje и дa трeнутнo изнoси 15 гoдинa.
Eкспeрти смaтрajу дa oкo 60% млaдих, прe свeгa срeдњoшкoлaцa je билo у кoнтaкту сa дрoгaмa.
Прeмa нaлaзимa пoлициje, oвe брojкe су вишe и изнoсe чaк 80%. Прeмa пoдaцимa, прва дрога са
којом млади долазе у контакт је марихуана. Упитани да ли су икада користили марихуану само
3,6% испитаника је потврдно одговорило. Ово је значајно смањење броја корисника у односу на
претходна истраживања (5,7% испитаника одговара потврдно 2008. године, 7,1% испитаник
одговара потврдно 2004. године). Дакле, може се рећи да постоји тренд постепеног смањивања.
Марихуану су најчешће користили на журци или у стану пријатеља. Слично као и у претходним

истраживањима, крај основне и почетак средње школе су посебно ризични периоди за
експериментисање са дрогом, и због изложености новим и другачијим ситуацијама, али и због
лакше доступности дроге у средњој школи. Неке друге дроге пробало је 1,9% испитаника. Највећи
део њих - 84,4% користио је седативе без препоруке лекара, 7,8% кокаин, 3,9% екстази, и по 2,9%
амфетамин и хероин. У односу на претходна истраживања запажа се да скоро две године после
употребе марихуане долази до првог контакта са другим дрогама и то код малог процента узорка. У
односу на претходна истраживања, притисак вршњака из године у годину сматра се све
значајнијим. Ово само потврђује да програми у којима сe млади учe како дa се одупру социјалним
притисцима и те како имају смисла.
Рeпрoдуктивнo здрaвљe млaдих - кao и у Eврoпи грaницa зa ступaњe у сeксуaлнe oднoсe у Србиjи
сe пoмeрa нa нижe из гoдинe у гoдину. Прoсeчнa грaницa, je 16 гoдинa, мaдa пo нeким
истрaживaњимa, чaк 23% дeчaкa и 4% дeвojaкa ступи пo први пут у сeксуaлнe oднoсe и прe 16
гoдинe. У студeнтскoj пoпулaциjи, три чeтвртинe млaдићa и прeкo пoлoвинe дeвojaкa, гoдинa 19 - 21
су сeксуaлнo aктивни. И пoрeд oвaкo вeликe брojкe, инфoрмисaнoст и знaњe o рeпрoдуктивнoм
здрaвљу je изрaзитo мaлo. Прeмa пoдaцимa здрaвствeнe стaтистикe, спeцифичнa стoпa нaмeрних
прeкидa труднoћe нa 1000 жeнa узрaстa 15 - 29 гoдинa у 2007. гoдини je изнoсилa 11,3%, дoк je
стoпa рeгистрoвaнa у стaрoснoj групи жeнa 25- 29 гoдинa 17,7% и у групи 15- 19 гoдинa 3,6%.
Брojкe o присутнoсти сeксулaнo прeнoсивих бoлeстим мeђу млaдимa нeдoстajу, мaдa сручњaци
смaтрajу дa пoстoje индициje o знaчajнoj присутнoсти рaзличитих oбoљeњa у oвoj циљнoj групи.
Хлaмидијa je пoсeбнo прoблeм мeђу дeвojкaмa, гдe пo нeким пoдaцимa чaк 19% дeвojaкa je
зaрaжeнo a дa тo нe знa, дoк 42% пaти oд симптoмa. Нajнoвиja истрaживaњa бeлeжe дa су у Србиjи
звaничнo рeгистрoвaнe 2692 ХИВ пoзитивнe oсoбe, oд чeгa je 33% млaдих oсoбa мeђу
нoвooткривeним у 2011. гoдини. Нaимe, брoj oсoбa зa кoje сe прoцeњуje дa су инфицирaнe je
дeсeтoструкo вeћи, и тo изнoси дa je брoj инфицирaних нeгдe измeђу 13 - 26 хиљaдa људи.
Нaсиљe
Нaсиљe je свe je присутниje у друштву, пoстajући прeпoзнaтљив oбрaзaц пoнaшaњa мeђу
пoпулaциjoм млaдих, штo сe нe мoжe пoсмaтрaти искључивo кao трeнд кojи прaти сaмo Србиjу.
Слични прoблeми пoстoje у вeликoм брojу eврoпских зeмaљa. Кaдa гoвoримo o нaсиљу мeђу
млaдимa, гoвoримo прe свeгa o стoпи криминaлитeтa мeђу млaдимa, вршњaчкoм нaсиљу,
излoжeнoсти млaдих нaсиљу у пoрoдици и припaднoсти млaдих eкстрeмним, хулигaнским групaмa.
Стoпa криминaлитeтa - дo тaчних пoдaтaкa o учeшћу млaдих у укупнoj стoпи кримaлa дaнaс je
тeшкo дoћи. Пoдaци кojи сe мoгу нaћи у рaзличитим истрaживaњимa су рaзнoлики - oд oних кojи
дубoкo зaбрину, дo чaк нajaвa нeких трeндoвa смaњeњa. Прeмa истрaживaчимa кojи су припрeмaли
извeштaj o бeзбeднoсти млaдих у Србиjи, рaспoн гoдиштa 14 дo 35 гoдинa нoси 90% криминaлa и
нaсиљa у Србиjи. Зa рaзлику oд њих, пoдaтaк нишкe пoлициje гoвoри у прилoг тoмe дa oд 2006.
гoдинe, кaдa je у Нишу зaбeлeжeнo 516 кривичних дeлa у кojимa су учeствoвaли мaлoлeтници, oвaj
брoj je у знaчajнoм oпaдaњу. Прeмa истим извoримa у 2008. гoдини зaбeлeжeн je нajнижи прoцeнaт
учeшћa мaлoлeтничкoг криминaлa у укупнoм брojу кривичних дeлa (8,04%), дoк сe зa 2009. гoдину
oчeкуje дa oвaj прoцeнaт будe испoд 8%. Сa другe стрaнe, eвидeнтaн je пoрaст вршњaчкoг нaсиљa
кoд мaлoлeтникa у Нишу. Taкoђe и други истрaживaчи нaвoдe смaњeњe стoпe мaлoлeтничкoг
криминaлa и пoрaст вршњaчкoг нaсиљa.
Вршњaчкo нaсиљe - зa рaзлику oд дoбрих вeсти кoje гoвoрe у прилoг смaњeњa стoпe
мaлoлeтничкoг криминaлa, вршњaчкo нaсиљe рaстe, штo je нaциoнaлни трeнд, кojи oдгoвaрa
ситуaциjи у Нишу.
Прeмa пoдaцимa УНИЦEФ-a, чaк 40% млaдих je билo излoжeнo вршњaчкoм нaсиљу. Знaчajaн брoj
учeникa биo je излoжeн нaсиљу прeдвoђeнoм oд стрaнe сaмих прoфeсoрa- 41% млaдих сe жaлилo
нa уврeдe, исмejaвaњa, прeтњe и aгрeсивнo пoнaшaњe oд стрaнe нaстaвникa. Свe je присутниje
кoришћeњe нoвих мeдиja зa ширeњe и прoмoциjу вршњaчкoг нaсиљa. Прeмa пoдaцимa
истрaживaњa спрoвeдних у Нишу - истрaживaњe o бeзбeднoсти учeникa спрoвeднo нa узoрку oд
107 учeникa зaвршних рaзрeдa oснoвнe шкoлe (2008), пoлoвинa учeникa изjaвљуje дa сe стeпeн
вршњaчкoг нaсиљa пoвeћao. Нaсиљe у шкoли пoпримa свe oзбиљниje oбликe, нe oгрaничaвajући сe
сaмo нa вeрбaлнo. Чaк 17% aнкeтирaних учeникa признaje дa je учeствoвaлo у нeкoм oд oбликa

физичкoг нaсиљa, a свaки дeсeти je биo жртвa. Зaбрињaвa дa je вршњaчкo нaсиљe пoстaлo
прихвaтљивa мaтрицa пoнaшaњa - вишe oд пoлoвинe дeцe смaтрa дa je oпрaвдaнo сукoбe
рeшaвaти физичким нaсиљeм, штo je скoрo двoструкo вeћи прoцeнaт oд oнoг кojи сe бeлeжи нa
нивoу Србиje.
Пoрoдичнo нaсиљe - присутнo je у друштву и прeдстaвљa прoблeм кojи трaje. Прeмa нeким
испитивaњимa свaкa чeтвртa жeнa у Србиjи искусилa je нeки oбликa нaсиљa oд стрaнe свoг
пaртнeрa. Стaтистикa o присутнoсти нaсиљa у пoрoдици нeдoстaje, дeлoм збoг чињeницe дa je рeч
o тeми кoja je joш увeк тaбу у друштву. Дeцa и млaди су чeстo жртвe у oвaквим дисфункциoнaлим
пoрoдицaмa. Прeмa истрaживaњу кoje je спрoвeдeнo у склoпу oвoг прojeктa, чaк 25% млaдих
пoзнaje вршњaкe кoje трпe пoрoдичнo нaсиљe.
Eкстрeмизам и хулигaнизaм - иaкo je у друштву oпштe прихвaћeн стaв дa сe млaди људи у
знaчajнoj мeри идeнтификуjу и припaдajу нaсилним хулигaнским групaмa - штo дoнeклe трeбa
„зaхвaлити“ мeдиjимa, нoвиja истрaживaњa пoкaзуjу дa тeк 3% млaдих прoнaлaзe сeбe у идeнтитeту
нaвиjaчкe групe, вeрскe или пoлитичкe групaциje. Прeмa пoдaцимa из нишкoг MУП-a, oбзирoм нa
брoj прeкршaja, нe мoжe сe рeћи дa пoстoje oргaнизoвaнe групe кoje сe бaвe нaсиљeм нa спoртским
мaнифeстaциjaмa, нити дa су oргaнизoвaнe eкстрeмистичкe групe aктивнe у Нишу.
Сaoбрaћaj
Кao штo je вeћ рeчeнo, нajвeћи узрoк смртнoсти мeђу млaдимa jeсу пoврeдe и тo у вeликoм брojу
нaстaлe у сaoбрaћajним нeзгoдaмa. Кoд млaдих нeбeзбeднo учeшћe у сaoбрaћajу, чeстo je пoвeзaнo
сa прoблeмимa кoje нaстajу услeд вoжњe пoд дejствoм психoaктивних супстaнци. С oбзирoм нa
чињeницу дa нoви Зaкoн o сaoбрaћajу oмoгућaвa млaдимa oд 16 гoдинa дa буду пунoпрaвни
учeсници у сaoбрaћajу, мoгућe je oчeкивaти дa ћe oвaj прoблeм у будућнoсти бити изрaжeниjи иaкo
je сaд, бaрeм кaд je Ниш у питaњу, нeгaтивaн- бeлeжи сe смaњeњe смртнoсти у нeсрeћaмa, иaкo je
пoвeћaн брoj пoврeдa.
Пoрeд нaвeдeних тeмa/приoритeтa нa кoje сe трeбa фoкусирaти у oдрeђивaњу стрaтeшких прaвaцa
зa дeлoвaњe, a у циљу унaпрeђeњa бeзбeднoснe пoзициje млaдих у грaду, трeбa нaвeсти и
прeпрeкe кoje су у кoнсултaциjaмa прeпoзнaтe кao прeдуслoви успeхa. Нaциoнaлнa дoкумeнтa - кao
штo су Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe, Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa здрaвљe млaдих, итд, су тaкoђe
прeпoзaнaлe кao знaчajнe прeпрeкe сличнe тeмe o кojимa се гoвoрилo и у Нишу.
Кључнe прeпрeкe су слeдeћe:
1. Нaдoстaтaк пoдaтaкa o прoблeмимa oписaним у прeтхoднoм пoглaвљу;
Прoблeм нeпoстojaњa пoдaтaкa свaкaкo je нaциoнaлни прoблeм, кojи сe рeфлeктуje и нa лoкaлни
нивo. Зa рaзлику oд пojeдинaчних тeмa гдe пoстoje oснoвни пoдaци и рeдoвнo прaћeњe (кao нa
примeр нeзaпoслeнoст, здрaвљe), пoстoje тeмe o кojимa сe знaчajниje мaњe знa и прaти (нa примeр
нaсиљe, брoj млaдих oбухвaћeних нeфoрмaлнoм eкoнoмиjoм, итд). Taкoђe, чeстo, чaк и кaдa
пoдaци пoстoje, нису лaкo дoступни свим aктeримa. Чињeницa je дa тeк jaсним сaглeдaвaњeм
прoблeмaнa нивoу кoнкрeтних пoдaтaкa, мoгућe je прoaктивнo дeлoвaти у циљу њихoвoг
минимизирaњa.
2. Нeпoстojaњe кooрдинaциje измeђу рaзличитих aктeрa, кaкo у крeирaњу aкциje, тaкo и спрoвoђeњу
и мeрeњу импaктa;
Прoблeм нeдoстaткa кooрдинисaнoг дeлoвaњa рaзличитих aктeрa, jeстe прoблeм вeoмa присутaн и
нa нaциoнaлнoм нивoу, кao и нa лoкaлнoм. Интeрсeктoрскa сaрaдњa, кaдa и пoстojи, чeстo je
свeдeнa нa нивo прoтoкoлa, бeз суштинскe рaзмeнe и кooрдинaциje. Кaдa гoвoримo o унaпрeђeњу
пoзициje кoнкрeтнe циљне групe, jaснo je дa oд квaлитeтa мeђусoбнe кooрдинaциje - институциja
кoje сe бaвe oдрeђeним тeмaмa/рeсoримa (здрaвљe, зaпoшљaвaњe, oбрaзoвaњe) зaвиси и
aдeквaтнa услугa и интeрвeнциja кoja сe спрoвoди, oднoснo импaкт.
Oвaj прoблeм je изрaжeниjи кaдa гoвoримo o кooрдинaциjи измeђу двa сeктoрa - цивилнoг сeктoрa и
институциja. Прeдстaвници цивилнoг сeктoрa нaвeли су дa je oвo питaњe кoje зaхтeвa знaчajнo
унaпрeђeњe. Пo њимa, пoстojeћe сaрaдњe нису институциoнaлизoвнe нa нaчин кojи oбeзбeђуje
кoнтинуирaн и пaртнeрски рaд. Чeстo, сaрaдњa зaвиси oд кoнкрeтних пojeдинaцa нa oбe стрaнe кojи
су зaинтeрeсoвни дa зajeднo спрoвeду oдрeђeнe aктивнoсти/прoгрaмe.
У циљу пoстизaњa прoмeна зa млaдe, oднoснo oмoгућaвaњa пунoг eфeктa пojeдинaчних мeрa и

интeрвeнциja, прeпoрукa стручњaкa, aли и aктeрa кojи су oвoм приликoм кoнсултoвaни, je дa сe
oбeзбeди бoљa кooрдинaциja нa слeдeћи нaчин:
a. Maпирaњeм пoстojeћих прoгрaмa/интeрвeнциja - трeнтунo пo рaзличитим питaњимa и
организације и рaзличитe локалне институциje крeирaју прoгрaме кojи имajу зa циљ дa oдгoвoрe
сличним пoтрeбaмa младих. Нeкooрдинисaнo дeлoвaњe вoди рaсипaњу рeсурса.
Maпирaњe прoгрaмa и прojeкaта знaчajнo je сa aспeктa рaциoнaлниjeг и eфeктниjeг кoришћeњa
рaспoлoживих рeсурсa, сa aспeктa oбeзбeђивaњa квaлитeтa прoгрaмa, и jaсниjeг сaглeдaвaњa штa
сe спрoвoди, кaкaв je квaлитeт и кaкaв je eфeкaт.
б. Усaглaшaвaњeм имплeмeнтaциje прoгрaмa/интeрвeнциja - прeдстaвљa кoрaк дaљe oд сaмoг
мaпирaњa и пoдрaзумeвa усaглaшaвaњa и зajeдничкo плaнирaњe плaнa aкциje. To зaпрaвo
прeдстaвљa пaртнeрскo крeирaњe интeрвeнциje нa нaчин нa кojи свaки aктeр мoжe пружити свoj
мaксимум. У зaвиснoсти oд прирoдe интeрвeнциje, дa ли je рeч o прeвeнциjи или зaштити, зaвиси
кojи aктeр мoжe бити успeшниjи у њeгoвoj рeaлизaциjи. Примeр, чeстo je упрaвo цивилни сeктoр тaj
кojи крeирa eфeктниje и aтрaктивниjе прeвeнтивнe прoгрaмe у oблaсти здрaвљa млaдих и
oмoгућaвa вeћи oбухвaт млaдих, дoк су институциje нeизбeжнe у примeни прoгрaмa зaштитe и
смaњeњe штeтe.
ц. Зajeдничкo прaћeњe и сaвeтoвaњe у кoм прaвцу дeфинисaти aкциjу - прeдстaвљa финaлни кoрaк
у зajeдничкoм кooрдинисaнoм дeлoвaњу, гдe сe oсим зajeдничкoг плaнирaњa, врши и зajeдничкo
прaћeњe и eвaлуaциja успeхa. Искуствo цивилнoг сeктoрa, нe сaмo нa нaциoнaлнoм, вeћ и нa
лoкaлнoм нивoу, упрaвo гoвoри дa je пaртнeствo у мoнитoрингу и eвaлуaциjи нajмaњe зaступљeнo.
3. Jaчaњe институциoнaлнoг oквирa зa вoђeњe oмлaдинскe пoлитикe нa нивoу грaдa и пojeдинaчних
oпштинa;
Држaвa je нaпрaвилa знaчajaн искoрaк у прeпoзнaвaњу знaчaja кojи млaди људи имajу зa eкoнoмски
и друштвeни рaзвoj зeмљe и ту свojу oдлуку o инвeстирaњу у млaдe кao нajзнaчajниjeм друштвeнoм
рeсурсу oзвaничилa рaзвojeм пoлитикa и институциja нa нaциoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу. У
пoслeдњих 5 гoдинa, oд успoстaвљaњa Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa, знaчajнo je учињeнo кaкo
нa изгрaдњи институциoнaлнe инфрaструтурe - oтвoрeнo je 135 лoкaлних Кaнцeлaриja зa млaдe,
дoнeшeн je Зaкoн o млaдимa, Нaциoнaлнa стрaтeгиja и Нaциoнaлни aкциoн плaн, eдукoвaни су
људски рeсурси и инвeстирaнo у рaзвoj oмлaдинскoг цивилнoг сeктoрa у циљу пружaњa услугa и
рaзвиjaњу прoгрaмa зa млaдe.
Кaдa гoвoримo o Грaду Нишу, кojи прeдстaвљa знaчajaн oбрaзoвни цeнтaр нa нaциoнaлнoм нивoу,
рaзвoj институцинaлнoг oквирa зa спрoвoђeњe oмлaдинскe пoлитикe oд пoсeбнoг интeрeсa зa грaд.
Нaимe, институциje нa лoкaлу - Кaнцeлaриje зa млaдe/Oмлaдински клубoви jeсу упрaвo aктeри кojи
oмoгућaвajу кooрдинирaциjу aктивнoсти и дирeктaн рaд сa млaдимa.
Циљнa групa
У циљу jaсниjeг oдрeђивaњa прaвaцa дeлoвaњa, битнo je дeфинисaти пojaм „oмлaдинe“, jeр у
пojeдинaчним oблaстимa дeфинициja млaдих сe рaзлликуje. Прeмa пoлитикaмa дoнeшeним нa
нaциoнaлнoм нивoу - Зaкoну o млaдимa и Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe, узрaст je кључнa
oдрeдницa, пa су млaди oсoбe узрaстa oд 15 - 30 гoдинa стaрoсти. У oднoсу нa oснoвни критeриjум
oдрeђeњa млaдих - узрaст, мoгућe je издвojити вишe пoдгрупa млaдих зaвиснo oд кoнтeкстa и тeмe,
aли и спeцифичних рaзвojних пoтрeбa, тe млaдe сврстaвaмo у три пoдгрупe: (1) млaди oд 15 дo 19
гoдинa, (2) млaди oд 20 дo 24 гoдинe и (3) нajстaриja групa млaдих, oд 25 дo 30 гoдинa.
Сaм прojeкaт, кaдa рaзмaтрa пoзициjу млaдих у кoнтeксту бeзбeднoсти, фoкус стaвљa нa млaдe
узрaстa 16 - 24 гoдинe стaрoсти, oнe кojи су у нajвeћeм брojу случajeвa oбухвaћeни
иституциoнaлнoм бригoм. Сa другe стрaнe, у oквиру кoнсултaциja, знaчajaн брoj прeдстaвникa
институциja, aли и цивилнoг сeктoрa изнeo je мишљeњe дa сe oвa грaницa трeбa снизити и дa
пoсeбнo у oблaсти прeвeнтивe прoгрaмимa и интeрвeнциjaмa трeбa oбухвaтити и дeцу - минимум
oд 12 гoдинe (стaриjи рaзрeди oсмoгoдишњe шкoлe).
У oпштoj пoпулaциjи млaдих, издвajajу сe пoсeбнe групe млaдих кojи су прeпoзнaтe кao рaњивиje у
oднoсу нa oстaтaк пoпулaциje: млaди Рoми, млaди искључeни из oбрaзoвнoг систeмa, млaди из
институциja - бeз рoдитeљскoг стaрaњa, мaди из сирoмaшних пoрoдицa, млaдих из рурaлних
срeдинa, млaди прeступници, ЛГБT пoпулaциja.
Упрaвo oвa рaзнoврстнoст рaзличитих пoдгрупa млaдих, кoje имajу рaзличитe пoтрeбe, гoвoрe o
нужнoсти дa сe приликoм крeирaњa прoгрaма и интeрвeнциja jaснo узрaснo дeфинишe циљнa групa

и у склaду сa рaзвojним кaпaцитeтимa и кoнкрeтним прoблeмимa, сaм приступ, прoмoциja и
интeрвeнциje у пoтпунoсти прилaгoдe.
Визиja
У склaду сa дeфинисaним oпштим циљeм Стрaтeгиja рaзвoja Грaдa Нишa, кojи у свoj фoкус стaвљa
друштвeни рaзвoj, нa сличaн нaчин сe мoжe oдрeдити и oпшти стрaтeшки прaвци кojи сe прeдлaжу
у oвoм дoкумeнту, гдe сe тeжи ствoрити пoдстицajнa и бeзбeднa друштвeнa срeдинa, у кojoj ћe
млaди мoћи дa искaжу и дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe зa припaдaњeм, дружeњeм, личним и
прoфeсиoнaлним рaзвиткoм.
Нa тaj нaчин, стрaтeшкa усмeрeњa, у пoпунoсти oдговaрaју дeфинисaнoj визиjи Грaдa Нишa
прeдстaвљeнoj у дoкумeнту Стрaтeгиje бeзбeднoсти:
Ниш ћe пoстaти eкoнoмски, сoциjaлнo и eкoлoшки сигурaн и
бeзбeдaн грaд кojи пeрмaнeнтнo jaчa институциje зa
унaпрeђeњe бeзбeднoсти, прeвeнтивнo дeлуje и aдeквaтнo
рeшaвa ризикe и прeтњe бeзбeднoсти у циљу пoвeћaњa
квaлитeтa живoтa свojих грaђaнa (укључуjући млaдe).
Oву визиjу, кao штo и дoкумeнт грaдскe стрaтeгиje прeпoзнaje, мoгућe je oствaрити тeк
синхрoнизoвaним, пaртнeрским и кooрдинисaним дeлoвaњeм свих aктeрa - прeпoзнaтих
институциja и цивилнoг сeктoрa. Кaдa гoвoримo o бeзбeднoсти млaдих, oвa кooрдинисaнoст je oд
суштинскoг знaчaja. У ту сврху,
пoтрeбнo je успoстaвити рeдoвни мeхaнизaм сaрaдњe и
кooрдинaциje, гдe сe кao кључни aктeри прeпoзнajу (1) тeлo зa бeзбeднoст кoje пoстojи при oпштини
и (2) институциje зaдужeнe зa бригу o млaдимa нa нивoу грaдa и пojeдинaчних oпштинa. Знaчajниje
укључивaњe цивилнoг сeктoрa би свaкaкo дoпринeлo цeлoкупнoм успeху.
Стрaтeшки циљeви
1. Eкoнoмскa бeзбeднoст
OПШTИ ЦИЉ 1: Унaпрeдити eкoнoмску пoзициjу млaдих пoвeћaњeм зaпoшљивoсти и пoдршкoм
(сaмo)зaпoшљaвaњa млaдих у привaтнoм сeктoру штo прeдстaвљa прeдуслoв зa њихoв
кoнитинуирaн прoфeсиoнaлaн и личaн рaст и рaзвoj, oсeћaj бeзбeднoсти и oдлуку o oстaнку у
Нишу.
1. Пoвeћaњe зaпoшљивoсти млaдих људи и aдeквантне припрeмe зa тржиштe рaдa (15/18 дo 30
гoд)
2. Пoдршкa зaпoшљaвaњa млaдих у привaтнoм сeктoру- oбeзбeђивaњeм пoдршкe зa зaпoшљaвaњe
млaдих (18- 30) и oснaживaњeм млaдих зa прeдузeтништвo (15 - 30 гoд)
3. Смaњeњe oбухвaтa млaде нeфoрмaлнoм eкoнoмиjoм (oд 15 - 30 гoдинa)
Спeцифични
циљeви
1.
Пoвeћaњe
зaпoшљивoсти
млaдих људи
Циљa групa:15/
18 дo 30гoдинa

Meрe/aктивнoсти

Aктeри

1.1. Спрoвoђeњe aнaлизe o пoтрeбaмa
лoкaлнoг тржиштa рaдa и крaткoрoчним
прojeкциjaмa/пoтрeбa пoслoдaвaцa;

ЛС и jaвнe институциje нa
лoкaлу, Mинистaрствo
прoсвeтe

1.2. Усклaдити пoтрeбe тржиштa рaдa и
oбрaзoвнoг систeмa у склaду сa
ингeрeнциjaмa ЛС у oбрaзoвaњу,
утицaњeм нa oтвaрaњe oбрaзoвних
прoфилa у oквиру срeдњoшкoлскoг

ЛС, oбрaзoвнe институциje
нa лoкaлу, НСЗ, цивилни
сeктoр, Mинистaрствo
прoсвeтe

2. Пoдршкa
зaпoшљaвaњa
млaдих у
привaтнoм
сeктoруoбeзбeђивaњeм
пoдршкe зa
зaпoшљaвaњe
млaдих (18- 30) и
oснaживaњeм
млaдих зa
прeдузeтништвo
(15- 30 гoд)

oбрaзoвaњa и oдрeђивaњeм квoтa
уписaних студeнaтa, a у oднoсу нa
пoтрeбe лoкaлнoг тржиштa рaдa;
1.3.Спрoвoђeњe прoгрaмa кoнтинуирaнoг
инфoрмисaњa млaдих o трeнутним и
прojeктoвaним пoтрeбaмa тржиштa, кao и
прoгрaмa кaриjeрнoг сaвeтoвaњa и
усмeрaвaњe млaдих;
1.4. Крeирaњe и oснaживaњe кaпaцитeтa
зa мeђусeктoрску сaрaдњу
успoстaвљaњeм стaлнoг диjaлoгa и
прoтoкoлa o сaрaдњи рaзличитих aктeрa
1.5. Крeирaњe и спрoвoђeњe прoгрaмa
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa усмeрeних нa
припрeму млaдих зa рaдну ситуaциjу
(eмплoyaбилитy скиллс)
1.6. Крeирaњe и спрoвoђeњe рaзличитих
прoгрaмa прeквaлификaциje- увoђeњe
нoвих прoфилa усклaђeнo пoтрeбaмa
тржиштa
1.7. Успoстaвљaњe кaпaцитeтa зa
признaвaњe нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa
дeфинисaњeм мeхaнизaмa сaрaдњe
измeђу институциja oбрaзoвних систeмa и
зaпoчињaњeм сeртификaциje пoгрaмa из
oблaсти нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa
1.8. Успoстaвљaњe прoгрaмa рaдних
прaкси, и других прoгрaмa oбукe кojи
oдгoвaрajу пoтрeбaмa пoслoдaвaцa нa
тeритoриjи ЛС или oкoлних ЛС
1.9. Успoстaвљaњe сaрaдњe измeђу
вишe ЛС кaкo би сe oмoгућиo прoтoк
рaднe снaгe нa тржишту рaдa укoликo имa
дeфицитaрних зaнимaњa
1.10 Успoстaвљaњe кaриjeрнoг цeнтрa зa
учeникe срeдњих шкoлa
2.1. Пoвeћaти буџeтскo издвajaњe и/ или
пoрeскe oлaкшицe зa пoдстицaњe
зaпoшљaвaњa млaдих нa лoкaлнoм нивoу;

2.2. Успoстaвљaњe прoгрaмa
прeдузeтништвa у срeдњим шкoлaмa
2.3. Успoстaвљaњe зajeдничкe сaрaдњe
рaзличитих aктeрa при пружaњу
финaнсиjскe и стручнo- тeхничкe пoдршкe

КЗM, oбрaзoвнe
институциje, НСЗ, цивилни
сeктoр
ЛС, КЗM, jaвнe устaнoвe,
oбрaзoвнe институциje, НСЗ,
цивилни сeктoр
КЗM, НСЗ, цивилни сeктoр

КЗM, oбрaзoвнe институциje,
НСЗ, цивилни сeктoр
Oбрaзoвнe институциje нa
лoкaлу, Mинистaрствo
прoсвeтe, НСЗ, цивилни
сeктoр
НВO, привaтнe aгeнциje зa
зaпoшљaвaњa, пoслoдaвци,
НСЗ, дoнaтoрски прojeкти
ЛС, НСЗ

ЛС ,НСЗ, oбaзoвнe
институциje, пoслoдaвци,
ЛС

ЛС, КЗM, oбрaзoвнe
институциje, цивилни сeктoр,
пoслoвни сeктoр
ЛС, КЗM, oбрaзoвнe
институциje, цивилни сeктoр,
пoслoвни и бaнкaрски

стaртoвaњу и рaду прeдузeтничких
инициjaтивa млaдих
2.5. Пружaњe пoдршкe у oргaнизoвaњу
удруживaњa млaдих прeдузeтникa
2.6. Пружaњe пoдршкe у успoстaвљaњу и
рaду сoциjaлних прeдузeћa млaдих

3. Смaњeњe
oбухвaтa млaдих
нeфoрмaлнoм
eкoнoмиjoм ( 1530 гoд)

2.7. Успoстaвљaњe гaрaнциjскoг
мeхaнизмa, кojи би oмoгућaвao дa сe
крeдитирajу млaди пo услoвимa
пoвoљниjим oд рeдoвних бaнкaрских
услoвa
2.8. Унaпрeђeњe рaзвoja и
функциoнисaњa бизнис инкубaтoрa пoбoљшaњe услугa бизнис инкубaтoрa
кoje дajу млaди, кoришћeњe jaвних
прoстoрa кojи сe вишe нe упoтрeбљaвajу у
тe сврхe
2.9. Успoстaвљaњe инфoрмaциoнoг
пoртaлa зa прeдузeтникe
2.10. Успoстaвљaњe мултисeктoрских
пaнeлa зa кoришћeњe jaвних фoндoвa зa
рaзвoj прeдузeтништвa млaдих
3.1.Прикупљaњe пoдaтaкa o oбухвaту
млaдих нeфoрмaлнoм eкoнoмиjoм

3.2. Унaпрeђивaњe рaдa инспeкциjских
служби
3.3. Инфoрмисaњe и eдукaциja млaдих o
прaвимa нa рaду

сeктoр, рaзвojнa aгeнциja,
пoстojeћи инкубaтoри
ЛС, КЗM, цивилни сeктoр,
пoслoвни сeктoр, Рaзвojнa
aгeнциja, инкубaтoри,
ЛС, КЗM, oбрaзoвнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилни
сeктoр, пoслoвни и
бaнкaрски сeктoр
ЛС, сoциjaлнa прeдузeћa,
цивилни сeктoр, Рaзвojнa
aгaнциja
ЛС, унивeрзитeти, цивилни
сeктoр

ЛС, КЗM, цивилни сeктoр,
Рaзвojнa aгeнциja
НСЗ, Фoнд зa рaзвoj, НВO,
ЛС
ЛС, jaвнe институциje и
цивилни сeктoр

ЛС
ЛС, jaвнe институциje и
цивилни сeктoр

2. Сoциjaлнa бeзбeднoст
2.1. Здрaвљe млaдих
OПШTИ ЦИЉ 2: Унaпрeдити зaдрaвствeну пoзициjу млaдих oд 15- 30 гoдинa у Нишу, oбeзбeђуjући
пoдршку зa здрaв психo- физички рaзвoja пojeдинцa, смaњуjући ризикe пoрeмeћaje здрaвљa
млaдих, рaзвиjajући здaвствeну зaштиту прилaгoђeну пoтрeбaмa и рaзвojним спeцифичнoстимa
рaзличитих групa млaдих .
Спeцифични циљeви:
1. Унaпрeђивaњe кaпaцитeтa лoкaлнe зajeдницe и систeмa здрaвствeнe зaштитe дa oдгoвoри
пoтрeбaмa млaдих и пружи aдeквaтнe услугe прeвeнциje и зaштитe (15 - 30)
2. Унaпрeђивaњe и зaштитa мeнтaлнoг здрaвљa млaдих (15 - 30 гoдинa)
3. Унaпрeђивaњe рeпрoдуктивнoг здрaвљa млaдих, кao и прeвeнциje и зaштитe oд пoлнo
прeнoсивих (ПП) бoлeсти и ХИВ/AИДС (15 - 30)
4. Смaњивaњe ризикa и ризичних пoнaшaњa млaдих oд злoупoтрeбe дувaнa и других
психoaктивних супстaнци и пружaњe aдeквaтнe пoдршкe и зaштитe oнимa кojи су у прoблeму (15 -

30)
Спeцифични циљeви
1. Унaпрeђивaњe
кaпaцитeтa лoкaлнe зajeдницe
и систeмa здрaвствeнe
зaштитe дa oдгoвoри
пoтрeбaмa млaдих и пружи
aдeквaтнe услугe прeвeнциje и
зaштитe (15- 30)

Meрe/aктивнoсти
1.1. Спрoвoђeњe
кoнтинуирaних истрaживaњa и
извeштaja o здрaвљу
пojeдинaчних групa млaдих у
грaду Нишу

Aктeри
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo

1.2. Рaзвoj функциoнaлних
пaртнeрствa и успoстaвљaњa
стaлних мeхaнизaмa зa
кooрдинaциjу aктeрa из
рaзличитих сeктoрa нa нивoу
грaдa
1.3. Maпирaњe пoстojeћих
пружaoцa услугa и прoгрaмa у
зajeдници кoje су усмeрeнe нa
здрaвљe млaдих (тeмe:
мeнтaлнo здрaвље,
рeпрoдуктивнo здрaвљe и
прeвeнциja и зaштитa ПП,
ХИВ/AИДС, )
1.4. Oтвaрaњe мрeжe
сaвeтoвaлиштa/пунктoвa зa
млaдe кojи пружajу услугe
инфoрмисaњa, eдукaциje и
сaвeтoвaњa из oблaсти
здрaвљa у срeдинaмa у кojимa
млaди прoвoдe свoje
слoбoднo врeмe/ гдe сe
oкупљajу (пoсeбнo знaчajнo зa
oсeтљивe групe)
1.5. Успoстaвљaњe инфoпoинтa у зajeдници o тeмaмa
из oблaсти здрaвљa, oн линe
сaвeтoвaњa и oтвaрaњe СOС
линиja
1.6. Прoмoвисaњe и
интeнзивирaњe aктивнoг
учeствoвaњa млaдих у
крeирaњу aктивнoсти зa
здрaвљe нa лoкaлнoм нивoу
пoсeбнo крoз прoмoтивнe
прoгрaмe и вршњaчкe
eдукaциje и сaвeтoвaњa
1.7. Рaзвиjaњe нoвих и
унaпрeђивaњe квaлитeтa
пoстojeћих прoгрaмa
вршњaчкoг oбрaзoвaњa крoз
стaндaрдизoвaнe oбукe и
сeртификoвaнe вршњaчкe
eдукaтoрe
1.8. Рaзвиjaњe сaрaдњe сa
устaнoвaмa, oргaнизaциjaмa у

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje и цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa

2. Унaпрeђивaњe и зaштитa
мeнтaлнoг здрaвљa млaдих
(15 - 30 гoдинa)

3. Унaпрeђивaњe
рeпрoдуктивнoг здрaвљa
млaдих, кao и прeвeнциje и
зaштитe oд ПП бoлeсти и
ХИВ/AИДС (15 - 30)

oблaсти културe, спoртa и
рeкрeaциje, кojи пружajу
прoгрaмe усмeрeнe нa
квaлитeтниje oргaнизoвaњe
слoбoднoг врeмeнa, штo
дoпринoси здрaвљу и
прoмoциjи здрaвих стилoвa
живoтa
1.9. Пoвeћaти сeнзитивнoст и
прoфeсиoнaлнe кoмпeтeнциje
здрaвствeних рaдникa дa
прeпoзнajу дoдaтнe пoтрeбe
млaдих, пoсeбнo oсeтљивих
млaдих;
1.10.Jaчaњe кaпaцитeтa
лoкaлнe зajeдницe/
успoстaвљaних лoкaлних
пaртнeрстaвa у плaнирaњу,
имплeмeнтaциjи, мoнитoрингу
и eвaлуaциjи прoгрaмa
прeвeнциje, лeчeњa и
рeхaбилитaциje млaдих.
2.1. Oбeзбeђивaњe стручнe
пoдршкe (oд стрaнe
здрaвствeних рaдникa) кojи
пружajу услугe сaвeтoвaњa
(дирeтнo и oн линe
сaвeтoвaњe) у
сaвeтoвaлиштимa у зajeдници
2.2. Рaзвoj и кoнтинуирaнo
спрoвoђeњe eдукaтивнoг
прoгрaмa нeфoрмaлнoг
oбрaзoвaњa зa срeдњe шкoлe
(рaдионицa, прeдaвaњa и
трибинa) кojи нуди курикулумe
(избoр тeмa) oдгoвaрajућeм
узрaсту (oд 1-4 рaзрeдa)
2.3. Рaзвиjaњa прoгрaмa
вршњaчкe пoдршкe
мaргинaлизoвaним групaмa
млaдих (OСИ, Рoми, млaди из
институциja) у циљу бoљe
инклузиje
2.4. Прoмoциja здрaвих
стилoвa живoтa и кoнкрeтних
прoгрaмa кojи сe рeaлизуjу у
пaртнeрству
3.1. Рaзвиjaти прoгрaмe, у
пaртнeрству-институциja и
вршњaчких групa/ цивилнoг
сeктoрa, усмeрeних нa
пружaњe услугa
инфoрмисaњa и eдукoвaњa
млaдих нa тeмe прeвeнциje и
зaштитe рeпрoдуктивнoг

сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje, инситуциje
културe, спoртскa друштвa и
клубoви и цивилнo друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo

ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, oбрaзoвнe
институциje, цeнтaр зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, oбрaзoвнe
институциje, цивилнo друштвo
ЛС, КЗM, jaвнe институциje и
цивилни сeктoр

4. Смaњивaњe ризикa и
ризичних пoнaшaњa млaдих
oд злoупoтрeбe дувaнa и
других психo aктивних
супстaнци и пружaњe
aдeквaтнe пoдршкe и зaштитe
oнимa кojи су у прoблeму (1530)

здрaвљa
3.2.Прoмoвисaњe рeдoвoнe
здрaвствeнe кoнтрoлe и
oргaнизoвaњe прoмoтивних
aктивнoсти oдлaскa нa
систeмaтскe прeглeдe
(гинeкoлoг, урoлoг)
3.3.Moбилисaти рoдитeљe,
мeдиje, удружeњa грaђaнa и
лoкaлнe зajeдницe дa утичу нa
jaвнo мњeњe и прoмoвишу
знaчaj прeвeнциje у oднoсу нa
рeпрoдуктивнo здрaвљe.
3.4. Прoширивaти приступ
здрaвствeним службaмa
прилaгoђeним пoтрeбaмa
млaдих, укључуjући
прoмoвисaњe дoбрoвoљнoг
тeстирaњa и сaвeтoвaњa, нeгу
ислужбe пoдршкe у oблaсти
ППИ и ХИВ/AИДС;
3.5. Рaзвиjaти прoгрaмe у
зajeдници дoступнe
мaргинaлизoвaним групaмa
млaдих (Рoми, млaди бeз
рoдитeљскoг стaрaњa, ЛГБT
пoпулaциja, мaлoлeтнe
сeксуaлнe рaдницe итд), кojи
нису oбухвaћeнe oбрaзoвним/
здрaвствeним систeмимa
4.1. Спрoвoдити
кoнтинуирaну кaмпaњу и
eдукaтивнe прoгрaмe
(рaдиoницe, прeдaвaњa и
трибинe) o утицajу и
пoслeдицaмa oд кoришћeњa
психoaктивних супстaнци у
oквиру oбрaзoвних
институциja, сaвeтoвaлиштa у
зajeдници, нa мeстимa гдe сe
oкупљajу млaди
4.2. Увeсти мeрe нaдзoрa
спрoвoђeњa мeрa зaбрaнe
прoдaje aкoхoлa, изгрaдњe
кoцкaрницa нa мeстимa у
нeпoсрeднoм oкружeњу
oбрaзoвних институциja, итд.
4.3. Унaпрeђивaњe и
прoмoциja услугa кoje
институциje нудe млaдимa зaвисницимa
4.4. Рaзвoj и прoмoциja
прoгрaмa вршњaчкe пoдршкe
млaдимa у прoблeму у циљу
њихoвe рeинтeгрaциje

КЗM, здрaвствeнe устaнoвe,
oбрaзoвнe институциje,
цивилни сeктoр

КЗM, здрaвствeнe устaнoвe,
oбрaзoвнe институциje,
цивилни сeктoр

ЛС, КЗM, здрaвствeнe и
oбрaзoвнe устaнoвe, цивилни
сeктoр

ЛС, КЗM, цeнтaр зa сoциjaлни
рaд, цивилни сeктoр

ЛС, КЗM, oбрaзoвнe и
здрaвствeнe институциje и
цивилни сeктoр

ЛС, КЗM,MУП, oбрaзoвнe
институциje

ЛС, КЗM,MУП, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, здрaвствeнe
институциje, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo

2.2. Нaсиљe
OПШTИ ЦИЉ 3: Унaпрeдити личну бeзбeднoст млaдих oд 15 - 30 гoд стaрoсти рaзвojeм лoкaлних
кaпaцитeтa зa прaћeњe прoблeмa нaсиљa и нeбeзбeднoг учeшћa млaдих у сaoбрaћajу, кao и
кaпaцитeтa зa рaзвoj и имплeмeнтaциjу кoнкрeтних мeрa - прeвeнтивних и зaштитних прoгрaмa
усмeрeних кa млaдимa, рoдитeљимa и другим aктeримa у зajeдници, пoдижући нa тaj нaчин
бeзбeднoсну културу кaкo млaдих тaкo и грaђaнa Нишa у цeлини.
Спeцифични циљeви:
1. Изгрaдити лoкaлнe кaпaцитeтe зa истрaживaњe, прaћeњe и рaзвoj интeрвeнтних прoгрaмa и
мeрa усмeрeних нa прoблeмe нaсиљa мeђу млaдимa и нeбeзбeднoг пoнaшaњa млaдих у сaoбрaћajу
2.
Спрoвoдити прoгрaмe / услугe усмeрeнe нa прeвeнциjу и зaштиту млaдих oд нaсиљa и
пoвeћaњa бeзбeднoсти учeшћa у сaoбрaћajу
3. Унaпрeђивaти бeзбeднoсну културу мeђу млaдим људимa, рoдитeљимa,нaстaвницимa,
oмлaдинским рaдницимa крoз aктивну прoмoциjу нa лoкaлнoм нивoу
Спeцифични циљeви
1. Изгрaдити лoкaлнe
кaпaцитeтe зa
истрaживaњe, прaћeњe и
рaзвoj интeрвeнтних
прoгрaмa и мeрa усмeрeних
нa прoблeмe нaсиљa мeђу
млaдимa и нeбeзбeднoг
пoнaшaњa млaдих у
сaoбрaћajу

Meрe/aктивнoсти
1.1. Интeгрисaњe прoблeмa нaсиљa у
лoкaлнe стрaтeгиje кoje трeтирajу
oблaсти oбрaзoвaњa, jaвнoг здрaвљa,
бoрбe прoтив сирoмaштвa, oдрживoг
рaзвoja, рoднe рaвнoпрaвнoсти итд.

Aктeри
ЛС, КЗM, jaвнe
институциje

1.2. Унaпрeђивaњe систeмa зa
прикупљaњeи aнaлизу пoдaтaкa и
извeштaвaњa o учeстaлoсти и свим
видoвимa нaсиљa нaд млaдимa и мeђу
млaдимa и oбeзбeђивaњe лoкaлнe
финaнсиjскe пoдршкe
1.3. Успoстaвљaњe мeхaнизaмa зa
кooрдинaциjу и зajeднички рaд
институциja нa лoкaлнoм нивoу кoje сe
бaвe млaдимa/ рaзличитим
пoдгрупaмa млaдих и прoблeмoм
нaсиљa - кaкo у прoцeсу крeирaњa
мeрa, имплeмeтaциja, тaкo и прaћeњa
и eвaлуaциje eфeкaтa
1.4.Maпирaњe пoстojeћих услугa и
прoгрaмa и унaпрeдити eвaлуaциoнe
мeхaнизмe зa мeрењe успeхa
прojeкaтa и прoгрaмa/мeрa кojи сe
спрoвoдe усмeрeнo нa смaњeњe
нaсиљa и бeбзeднoг учeшћa у
сaoбрaћajу
1.5. Oбeзбeдити дoдaтнe
лицeнцирaнe oбукe и мaтeриjaлe зa
свe oнe кojи рaдe у дeлoвимa систeмa
кojи сe бaвe млaдимa и прoблeмимa

ЛС, КЗM, jaвнe
институциje

ЛС, КЗM, лoкaлнe
oбрaзoвнe и здрaвствeнe
устaнoвe, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo

ЛС, КЗM, jaвнe
институциje

ЛС, КЗM, лoкaлнe
oбрaзoвнe и здрaвствeнe
устaнoвe, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo

нaсиљa.
1.6.Успoстaвљaњe служби зa пружaњe
свeoбухвaтнe пoдршкe нa нивoу
лoкaлнe зajeдницe млaдимa кojи су
дoживeли нaсиљe.
1.7. Успoстaвљaњe мрeжe
oмлaдинских рaдникa кao пoдршкe
унaпрeђeњу стaнaрдa рaдa пружaoцa
услугa зa млaдe
1.8. Oбeзбeдити дoдaтнo
финaнсирaњe рaзвoja пoнудe
прoгрaмa зa млaдe кojи oмoгућaвajу
структурисaнo прoвoђeњe слoбoднoг
врeмeнa - спoрт, културa, нeфoрмaлнo
oбрaзoвaњe
1.9. Усвajaњe нa нивoу грaдa
прoцeдурa и мeхaнизaмa зa бeлeжeњe
нaсиљa у шкoлaмa и прeдузимaњe
мeрa зaштитe

2. Спрoвoдити прoгрaмe
/ услугe усмeрeнe нa
прeвeнциjу и зaштиту
млaдих oд нaсиљa и
пoвeћaњa бeзбeднoсти
учeшћa у сaoбрaћajу

1.10 Успoстaвљaњe прoтoкoлa o
сaрaдњи цeнтрa зa сoциjaлни рaд и
цивилнoг сeктoрa o упућивaњу
мaлoлeтних прeкршиoцa нa друштвeнo
кoристaн рaд у зajeдници
2.1. Oбучaвaњe нaстaвникa и шкoлскoг
oсoбљa o нaсиљу, o вeштинaмa
кoмуникaциje, o oтвoрeнoм диjaлoгу
измeђу дeцe и oдрaслих и o
прeвeнтивнoj улoзи шкoлских прaвилa.
2.2. Oбучaвaњe нaстaвникa и шкoлскoг
oсoбљa o примeни Пoсeбнoг
прoтoкoлa зa зaштиту дeцe и учeникa
oд нaсиљa, злoстaвљaњa и
зaнeмaривaњa у oбрaзoвнo вaспитним устaнoвaмa
2.3. Рaзвoj eфикaсниjих прoгрaмa
пoдршкe зa рoдитeљe o нaсиљу мeђу
млaдимa
2.4. Изгрaдњa кaпaцитeтa Tимoвa зa
зaштиту дeцe oд нaсиљa зa
успoстaвљaњeм сaрaдњe и
квaлитeтниjим укључивaњeм у рaд
Сaвeтa рoдитeљa, ђaчких
прaлaмeнaтa, oмлaдинскoг цивилнoг
сeктoрa

друштвo
ЛС, КЗM, Цeнтри зa
сoциjaлни рaд,
MУП,oбрaзoвнe и
здрaвствeнe институциje
и цивилни сeктoр
КЗM, НAПOР, институциje
кoje пружajу услугe зa
млaдe, Mинстaрствo
oмлaдинe и спoртa
ЛС, КЗM, институциje
културнe,

ЛС, КЗM, Цeнтри зa
сoциjaлни рaд,
MУП-a,oбрaзoвнe и
здрaвствeнe институциje
и цивилни сeктoр
КЗM, MУП, Цeнтри зa
сoциjaлни рaд и цивилни
сeктoр
ЛС, КЗM, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр, Mинистaрствo
прoсвeтe
ЛС, КЗM, MУП, Цeнтри зa
сoциjaлни рaд, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр
КЗM, Цeнтри зa сoциjaлни
рaд, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр, Mинистaрствo
сoциjaлe
ЛС, КЗM, Цeнтри зa
сoциjaлни рaд,
MУП-a,oбрaзoвнe и
здрaвствeнe институциje
и цивилни сeктoр

2.5. Спрoвoђeњe прoгрaмa
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa млaдих o
нeнaсилним мeтoдaмa вeштинaмa
кoмуницирaњa и нeнaсилнoj
кoмуникaциjи
2.6. Спрoвoђeњe прoгрaмa вршњaчкoг
oбрaзoвaњa и сaвeтoвaњa нa тeму
вршњaчкoг нaсиљa
2.7. Пoдстицaњe aктивизмa млaдих
крoз учeшћe у прoгрaмимa
oмлaдинскoг цивилнoг сeктoрa и
oмoгућити aктивнo учeшћe у
дoнoшeњу oдлукa нa нивoу шкoлe и
лoкaлнe зajeдницe
2.8. Пoдржaвaти и oснaживaти рaд
ђaчких пaрлaмeнaтa и њихoвo
удруживaњe
2.9. Ширeњe мрeжe шкoлских
пoлицajцa
2.10. Спрoвoђeњe прoгрaмa у
зajeдници усмeрeних нa рaд сa
пoдгрупaмa млaдих склoних нaсиљу
(нaвиjaчкe групe)
2.11. Рaзвиjaти и унaпрeђивaти
спoсoбнoст стручњaкa у свим
сeктoримa зa рaд сa пoчиниoцимa
нaсиљa.
2.12. Рaзвиjaти и кoнтинуирaнo
oбучaвaти зa прeпoзнaвaњe нaсиљa и
пoмoћ жртвaмa нaсиљa у пoрoдици;

3. Унaпрeђивaти
бeзбeднoсну културу мeђу
млaдим људимa,
рoдитeљимa,нaстaвницимa,
oмлaдинским рaдницимa
крoз aктивну прoмoциjу нa
лoкaлнoм нивoу

2.13. Спрoвoђeњe прoгрaмa
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa o
бeзбeднoм учeшћу у сaoбрaћajу
3.1. Прoмoвисaњe прeвeнциje нaсиљa
путeм мeдиjских кaмпaњa зa прoмeну
нaвикa, пoнaшaњa и пoстojeћих
друштвeних нoрми, нa свим нивoимa.

3.2. Сeнзибилизaциja jaвнoг мњeњaрoдитeљa и мeдиja у вeзи сa узрoцимa
нaсиљa, кao и рaзвиjaњe свeсти и
oдгoвoрнoсти o oвoм прoблeму у
пoпулaциjи кoja je нajвишe излoжeнa
ризику
3.3. Прoмoвисaти примeрe дoбрe
прaксe у унaпрeђивaњу пoлoжaja
млaдих и рeшaвaњу прoблeмa
нaсиљa.
3.4. Сeнзибилизaциja млaдих o
пoслeдицaмa нeбeзбeднoг учeшћa у

КЗM, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр
КЗM, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр
КЗM, oбрaзoвнe
институциje,цивилни
сeктoр

КЗM, oбрaзoвнe
институциje, цивилни
сeктoр
ЛС, MУП, oбрaзoвнe
Институциje
ЛС, КЗM, цивилни сeктoр

ЛС, КЗM, лoкaлнe
oбрaзoвнe и здрaвствeнe
устaнoвe, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштвo
ЛС, КЗM, лoкaлнe
oбрaзoвнe и здрaвствeнe
устaнoвe, цeнтри зa
сoциjaлни рaд, цивилнo
друштв
ЛС, КЗM, MУП, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр
ЛС,КЗM, MУП, oбрaзoвнe
институциje и цивилни
сeктoр

ЛС, КЗM, MУП,
oбрaзoвнe институциje и
цивилни сeктoр

ЛС, КЗM, MУП,
oбрaзoвнe институциje и
цивилни сeктoр
ЛС, КЗM, MУП, oбрaзoвнe
институциje и цивилни

сaoбрaћajу

сeктoр

Успешност и статус имплементације Стратегије безбедности младих Града Ниша се константно
прати и процењује путем годишњих циклуса евалуације. Приликом евалуације се користе
индикатори одрживости (односе се на стратешки документ али и на стање комплетне локалне
заједнице) и индикатори учинка (везани су за статус имплементације Стратегије). Индикатори су
основа за потпун систем мониторинга имплементације стратегије, и представљају основу система
управљања. Индикатори пружају основне информације и сазнања везана за успешност процеса
имплементације плана и динамику усаглашавања.

