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УВОД

Уводна реч председника општине

Млади су наша садашњост и будућност, ресурс инoвација и покретачка снага
друштвеног развоја. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у
развој младих и успостављање партнерског односа младих и локалне заједнице.
На овај начин се подстиче активизам и интеграција младих у друштво и трасира
омладинска политика.
Градска општина Земун тежи обезбеђивању услова који ће омогућити младима
да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у заједници,
доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју друштва. Ми смо позвани да
уважавамо њихово мишљење и подржавамо њихове иницијативе.
Локални акциони план за младе представља кључни механизам остваривања,
координације и унапређења омладинске политике.
Одговорна политика је управо оно што млади очекују од нас. Анализирањем
постојеће климе уверили смо се да су они спремни да се марљиво укључе у друштво у
складу са сопственим избором и способностима.
Стратегија равномерног развоја Општине је полазна тачка и за креирање
омладинске политике како би млади у сопственој средини нашли своје место и сами
одлучивали о правцу развоја Земуна.
Земун са богатим културно-историјским наслеђем, као мултиконфесионална и
мултинационална средина окреће се маладима са очекивањем да буду ''чувари''
културног идентитета и особености сваке заједнице. Упарво су млади та кохезиона
сила нове будућности европског Земуна.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЗЕМУН
ДЕЈАН МАТИЋ
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А

•

Председник:
Александар Шешељ, члан Већа ГО Земун

•

Заменик председника:
Жељко Кларић, координатор Канцеларије за младе ГО Земун

•

Чланови:
Владимир Стојковић, члан Већа ГО Земун
Жарко Дроњак, члан Већа ГО Земун
Александар Грдинић, заменик начелника Управе ГО Земун
Татјана Мијушковић, Национална служба за запошљавање
Др Драгица Трнавац Марковић, члан Савета за здравство, социјалну и
дечију заштиту
Мр Јелена Маринковић, област здравства
Дафина Башановић, Одељење за друштвене делатности и привреду,
послови образовања
Тања Кукобат, Канцеларија за локални економски развој ГО Земун
Никола Медић, професор физичке културе
Јордан Илић, директор ОШ „Гаврило Принцип“
Јасмина Боуали Станојковић, директорка ПУ „Др Сима Милошевић“

У изради Локалног акционог плана за младе учествовали су и запослени у Одељењу за
друштвене делатности и привреду.
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Градска општина Земун је у складу са препорукама Министарства омладине и
спорта Републике Србије (у даљем тексту МОС) основала Канцеларију за младе 2009.
године. Канцеларија за младе (КЗМ) је саставни део локалне самоуправе и представља
мост између локалних актера међусобно (општине, локалних институција и
организација и младих), и Министарства омладине и спорта.
Канцеларија за младе пружа институционални оквир, кроз које млади могу да
утичу на одлуке које се директно тичу њих. Такође, Канцеларија омогућава свим
локалним институцијама да се умреже и кроз максимално искоришћавање постојећих
ресурса унапреде квалитет услуга за младе.

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија Канцеларије за младе Градске општине Земун је да створи најбоље
могуће услове за младе у погледу запошљавања, образовања, као и активног провођења
слободног времена.
Визија Канцеларије за младе је да буде препозната као синоним за Канцеларију
која стално поставља више стандарде у раду са младима, да прати нове тенденције и
навике, али и да их сама предвиђа и креира.

ЦИЉЕВИ
Општи циљ Канцеларије за младе је стварање услова у локалној средини за
квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима
развоја друштва.
Специфични циљеви:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промоција и афирмација младих
Пружање подршке иницијативама и пројектима младих
Промовисање здравих стилова живота
Подстицање економског оснаживање младих
Неформално образовање младих
Информисање младих
Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена
Промовисање толеранције, поштовања људских права и равноправности
Превенција ризичног понашања младих
Промовисање и вредновање волонтерског рада
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

5

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2017-2021
•
•
•

Мобилност младих
Промовисање животне шансе код свих група младих, нарочито
осетљивих група
Подстицање, развијање и промовисање изузетних достигнућа младих

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

Министарство омладине и спорта је, још од свог оснивања од стране Владе
Републике Србије, као стратешки приоритет поставило унапређење квалитета живота
младих и суочавање са проблемима на системски и плански начин. Кроз израду закона
и стратешких докумената створена је платформа за оснивање Канцеларија за младе
(КЗМ) и спровођење омладинске политике на локалном нивоу.
Рад Канцеларије за младе је ближе одређен Законом о младима, Националном
стратегијом за младе, Статутом Града Београда и Статутом Градске општине Земун.

Закон о младима
Законом о младима (Члан 18.) је дефинисано оснивање и финансирање
Канцеларије за младе, као и активности Канцеларије ( да обезбеди услове за активно
укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице, да ради на оснаживању
младих, пружању подршке организовању различитих друштвених активности младих,
да учествује у учењу и креативном испољавању потреба младих).
Национална стратегија за младе
Влада Републике Србије је на препоруку Министарства омладине и спорта
донела Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године.
Национална стратегија за младе (НСМ) утврђује основне принципе деловања,
правце деловања и очекиване резултате деловања свих субјеката омладинске политике
(СОП) ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање
права и интереса младих у свим областима. НСМ се заснива на стратешком
опредељењу државе да ради са младима и за младе, и полазећи од циља постављеног у
Закону о младима (ЗОМ), тежи обезбеђивању услова који ће омогућити младима да у
потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву, доприносећи не
само сопственом развоју, већ и развоју друштва.
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НСМ представља кључни механизам остваривања, координације и унапређења
омладинске политике којим се ствара подржавајућа средина у којој се иницијативе
младих подстичу и уважавају. НСМ представља водич у раду за младе и са младима за
све СОП и платформа je за деловање на локалном, покрајинском, националном и
међународном нивоу.
Министарство омладине и спорта је у оквиру реализације активности
Националне стратегије за младе (НСМ) подржало оснивање Канцеларија за младе
(КЗМ) при јединицама локалне самоуправе и помогло израду локалних акционих
планова (ЛАП).
Статут Града Београда
Статутом Града Београда ( Члан 77. став 16 ), градским општинама је поверено
оснивање и обезбеђивање функционисања Канцеларије за младе, спровођење
стратегије и акционог плана за младе у складу са стретегијом и акционим планом Града
Београда.
Статут Градске општине Земун
Статутом ГО Земун ( Послови градске општине - Надлежност градске општине,
Члан 12, став 16) дефинисане су надлежности Градске општине Земун у омладинском
сектору, као и могућност оснивања Канцеларија за младе. Општина утврђује акциони
план политике за младе на својој територији, а све у складу са акционим планом за
спровођење стратегије за младе Града Београда.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН

Локални акциони план за младе је стретешки документ којим се обезбеђује
планско и дугорочно задовољење потреба младих, креирање иновативних мера и
услуга прилагођених стварним потребама младих у локалној средини, економичније
коришћење постојећих ресурса, умрежавање институција, економичније и ефикасније
трошење општинског буџета и могућност коришћења алтернативних извора
финансирања.
Предмет Локалног акционог плана је дефинисање ставова и мишљења младих и
локалних актера као и исказивање конкретних потреба младих. Кроз Локални акциони
план се подстичу сви заинтересовани и одговорни да одговоре потребама младих.
Утврђује се конкретан план акције у решавању проблема младих са носиоцима,
роковима активности и циљевима.
Акциони план треба да обавеже одговорне и подстакне заинтересоване у
локалној заједници да одговоре на потребе младих, да утичу на решавање проблема
младих, повећају партиципацију младих у друштвеном животу града и заштите
угрожене групе младих.
Градска општина Земун је 2011. године усвојила Локални акциони план за
младе за период од 2011. до 2015. године. Са истеком стратешког документа, покренут
је поступак за израду новог за врeменски период од 2017. до 2021. године. За потребе
израде ЛАП-а, Градска општина Земун је формирала Тим за израду ЛАП-а састављен
од стручних сарадника, представника локалне заједнице.
Тим за израду Локалног акционог плана за младе се водио у току креирања и
израде ЛАП-а универзалним принципима и вредностима који су дефинисани у Уставу
Републике Србије, Универзалној декларацији о људским правима, Конвенцији УН о
правима детета са Протоколима, Конвенцији Савета Европе о људским правима и
основним слободама и Међународним пакетом о грађанским и политичким правима.
Препоручени временски оквир за израду Локалног акционог плана за младе је
од 8 (осам) до 10 (десет) месеци.
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МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Процес израде Локалног акционог плана за младе састоји се од:
1.
2.
3.
4.

Стварања предуслова за реализацију ЛАП-а
Прикупљања релевантних података за израду ЛАП-а
Стратешког и акционог планирања
Усвајања стратешког документа од стране Скупштине Градске општине Земун

Стварање предуслова за реализацију ЛАП-а
Први корак у процесу реализације Локалног акционог плана је формирање Тима
за израду ЛАП-а и дефинисање динамике будућих активности. Дефинисано је и да се
кроз Локални акциони план за младе, планирају активности за наредних 5 (пет) година
(2017-2021). Након сваке године ће се вршити анализа постојећих резултата.
Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а
Као једна од кључних тачака за израду ЛАП-а је прикупљање релевантних
података о младима, информација о активностима и финансијским издвајањима
локалне самоуоправе, као и о активностима и ресурисима локалних институција и
њихове улоге у областима које су предмет интересовања младих.
Стратешко и акционо планирање
Кроз информације и податке прикупљене кроз рад са младима и анализу
могућности локалне заједнице, могу да се дефинишу приоритети у раду са младима као
и могућности развијања програма које имају младе као циљну групу.
Усвајања стратешког документа од стране Скупштине Градске општине Земун
Након завршетка јавне расправе прелази се на следећи корак, а то је усвајање
документа од стране Скупштине Градске општине Земун. Усвајањем документа,
завршава се процес израде Локалног акционог плана за младе 2017-2021.
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ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Земун је једна од седамнаест градских општина Београда, која се налази на
десној обали Дунава, у југоисточном делу Срема, испод сремске заравни. Општину
Земун чине 4 катастарске општине: Земун, Земун поље, Батајница и Угриновци.
Укупна површина Земуна, укључујући Земун поље, Батајницу и Угриновце је 15.027
ha. Године 2004. од дела Општине Земун формирана је Општина Сурчин.
Територијално, историјски, политички, културно, економски, саобраћајно везан је за
Београд, у чијем је саставу од 1934. године.
Смештен на десној обали Дунава, у непосредној близини ушћа Саве у Дунав,
Земун и његова околина у целини имају обележје низије. Као део велике природне
целине – Панонске низије, Земун има панонска природна обележја. Мало која тачка
прелази висину од 100 метара надморске висине. Због свог географског положаја,
Земун поседује велики привредни потенцијал. Значајно је средиште друмског, речног и
ваздушног саобраћаја.
ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ
Ретко погодан природан положај на реци, издигнут на лесни и тако обезбеђен од
поплава, привукао је врло рано праисторијског човека који се настанио на њему.
Трагови најстаријег насеља у Земуну пронађени су на Гардошу, на месту данашњег
гробља. Носиоци културе овог времена, становали су у земуницама.
Прво насеље на месту данашњег Земуна је келтски Таурунум, насеље за које се
сматра да је подигнуто око 85. године п.н.е. У доба владавине цара Августа Римљани
су око 15. године покорили Келте у Срему. Око 10. године основана је римска
провинција Панонија и Дунав постаје северна граница Римског царства коју је
обезбеђивао Таурунум. Продор Хуна сломио је одбрану на дунавској граници 441.
године тако да је цео Земун потпао под њихову власт. После пропасти аварске власти
Земуном су владали Франци, Бугари, Византинци и Мађари. У 11. и 12. веку кроз
Земун су пролазили учесници Другог и Трећег крсташког похода. У истом периоду
повлачећи се из Београда, Мађари су од камења разрушене београдске тврђаве
утврдили земунски град. Тридесет година касније, византијски цар Манојло Комнин
заузео је Земун, наредио да се сруше његови зидови и камен поново узида у београдске
бедеме.
Дванаести век испуњен је ратовима између Византије (источно Римско Царство)
и Угарске које се боре за превласт на овим просторима.У тим сукобима Земун је рушен
и поново грађен. Крајем истог века владавина Византије замењена је влашћу Угарске.
Краљ Бела III је 1182. године освојио Земун, под чијом је влашћу остао све до пада под
турску власт, изузимајући време када се налазио у држави српског деспота Ђурђа
Бранковића. Године 1456. турска војска опседа Београд, а код Земуна хришћанска
флота пробија препреку од турских бродова и у најкритичнијем тренутку под вођством
Јанка Хуњадија стижу у помоћ Београду. После победе над Турцима, услед ратних
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недаћа, у Земуну је завладала куга која је покосила многе становнике. Жртва ове
епидемије био је и Јанко Хуњади. Будући да је Хуњади становао у средњовековном
утврђењу, кулу је народ назвао ''Кула Сибињанин Јанка''. 1521. године Земун је пао у
турске руке.
У турском поседу Земун је био до 1718. године. Аустријско заузимање Земуна
1717. године од стране Евгенија Савојског, потврђено Пожаревачким миром (1718),
трајало је 2 века. Цар Карло VI дао је Земун 1728. године државном вицеканцелару и
бискупу од Бамберга Фридриху Карлу грофу од Шенборна, од чије је породице
откупљен и инкорпорисан у Војну границу 1745/6.
Проглашење Земуна слободним војним комунитетом 1749. и формирање
градске власти на челу са изабраним градским судијом (Stadtrichter) 1751. године,
омогућило је његово напредовање са ослонцем на развијеној посредничкој трговини.
Године 1883. Земун је изградњом пруге повезан са средњом Европом, а 1884.
године изградњом првог железничког моста на Сави са Београдом и истоком. По
попису из марта 1931. године, Земун је имао 28.083 становника. Године 1934. Земун је
административно припојен Београду.

КУЛТУРА

Земун је један од значајнијих културних центара у историји Србије. И данас
представља значајно културно средиште, на понос свих Земунаца. Богатом понудом
традиционалних и нових културних садржаја, Земун свакодневно пружа, не само
Земунцима, већ и гостима, догађаје који оплемењују ум и надахњују уметника који је у
нама.
На територији општине Земун најзначајније установе културе су: „Завичајни
музеј Земун“, Библиотека „Свети Сава“, „Опера и театар Мадленијанум“ и Театар
„Carte Blanche“.
Завичајни музеј Земун - Народни музеј Земуна, основан је 1954. године, а од
1968. године интегрише се у састав Музеја града Београда, под називом Завичајни
музеј Земуна.
Библиотека „Свети Сава“ Земун је најстарија библиотека у Срба. Основана је
још давне 1825. године. Библиотека „Свети Сава“ је установа која се данас налази у
саставу библиотеке Града Београда. Огранци библиотеке: Карађорђев трг, Карађорђева
бр.1, Нови Град, Првомајска бр.8, Горњи Град, Цара Душана бр.123, Нова Галеника,
Косте Драгичевића бр.37, Батајница, Мајке Југовића бр.11 и Земун поље, Душана
Мађарчића бр.1.
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Опера и театар ,,Мадленијанум “ је прва приватна опера и театар не само код
нас, већ у ширем региону и налази се на месту некадашње земунске сцене Народног
позоришта.
Театар „Carte Blanche“ је најмлађи театар у Земуну и Београду, отворен је у
децембру 2015, године. Лоциран је у срцу Земуна, у Карађорђевој 9, на бившој адреси
позоришта лутака „Пинокио“. Својим репертоаром камерних позоришних и
кабаретских форми, као и разноврсних музичких догађаја представља важан и
препозантљив топоним на мапи културне понуде Земуна.
Лепоту културе Земуна обогаћује и прелепих 67 објеката културно-споменичке
баштине који имају статус заштићених споменика културе. Градска општина Земун
тежи да културне манифестације повеже са културним и природним наслеђем, као што
је стари Земун са Тврђавом и Кулом на Гардошу, Земунски Кеј, са прелепим погледом
на Дунав, Земунски парк са дрворедом старим више од 150 година.
Земун је познат и по својим галеријама, као што су: „Стара капетанија“ у
некадашњој пристанишној згради, Галерија „Икар“ смештена у згради Дома
ваздухопловства, Атеље за очување амбијенталне целине „Чубрило“ галерија која се
налази у кули на Гардошу и многе друге, а општина Земун је и оснивач Дома културе
„Угриновци“ у Угриновцима.
Градска општина Земун може да се похвали изузетним богатством
културних манифестација које привлаче пажњу како локалног становништва, тако и
становника других општина и градова. Скупштина Градске општине Земун је Одлуком
о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Земун
регулисала одржавање сталних манифестација на територији општине Земун. Одлуком
је утврђено да су сталне манифестације: Лето на Гардошу, Лето на Kеју, Лето на Лиду,
Земунски међународни салон карикатуре, Међународни фестивал монодраме и
пантомиме и Теслин дан.
Лето на Гардошу је летња манифестација (позорница обновљена 2002. године)
која се сваке године током јула и августа одржава у прелепом амбијенту земунске
тврђаве и видиковца код Куле на Гардошу. За све ове године уназад једна од
најлепших сцена на отвореном постала је бренд Земуна на понос свих Земунаца.
Програм на Гардошу храни душу и представља прави уметнички доживљај за
посетиоце који се осећају добродошли што се огледа кроз велику посећеност
појединачних програма. Програм је конципиран тако да су одређеним данима
представе за децу, а на програму су и концерти, драме, мјузикли, поетске вечери,
позоришне представе, а честа су и гостовања других позоришта из Србије.
Лето на Кеју је манифестација која се сваке године током летњих месеци
одржава на Летњој сцени код ресторана „Венеција“ (одржана први пут 2006. године), а
под покровитељством и у организацији Градске општине Земун. Манифестација је
замишљена као непрофитабилна и бесплатна је за све посетиоце земунског кеја.
Квалитетним програмима, креативним радионицама пружа се могућност млађој
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популацији да својим учешћем поред улоге посматрача уједно буде и креатор
програма.
У оквиру туристичко-рекреативног и мултимедијалног програма „Лето на
Лиду“ реализује се и програм кроз низ спортско-рекреативних активности као што су:
турнири у малом фудбалу на песку, одбојка на песку, рукомет на песку, рвање,
ревијални плесови на песку..., на плажи Лидо, на Великом ратном острву.
Фестивал монодраме и пантомиме, основан је давне 1973. године. Оснивач је
Градска општина Земун. Током година, фестивал монодраме и пантомиме је постао
фестивал од међународног значаја на који долазе уметници из целог света. За учешће
на фестивалу равноправно конкуришу уметници из земље и из иностранства, што
фестивал чини престижним а жири чине највећи стручњаци из области позоришне
уметности. Фестивал додељује престижне награде: златну Колајну за монодраму,
златну Колајну за пантомиму и златну Колајну публике.
Под покровитељством градске општине Земун, одржава се Земунски
међународни салон карикатуре који траје непрекидно од 1996. године и сврстава се
међу три највеће и најпрестижније манифестације сличног садржаја који се одржавају
сваке године у свету. Посетиоци трајања салона карикатуре имају прилику да уживају
у великом броју радова, и да се диве уметничком дару аутора широм планете.
Манифестација ''Теслин дан'', посвећена великом научнику у Земуну се одржава
од 2011. године.
Од 2017. године, установљена је стална манифестација ''Културно лето
Батајнице,која се одржава од априла до септембра сваке године, а има за циљ подизање
културно-уметничког и туристичког живота становника Батајнице. Програм је
намењен свим грађанима, а посебно деци и младима.

Очување културне баштине, која се огледа кроз сакупљање, чување и
презентацију српског културног наслеђа огледа се кроз деловање више културних
поленика, као и културно уметничких удружења и то: Клуб матичне културе Земуна,
Друштво ликовних и примењених уметника Земуна, Удружење уметника и љубитеља
уметности „Широка стаза“, Књижевни клуб „Иво Андрић“, Позориште аматера
батајница ПАБ – склониште у театру, Земунски камерни оркестар и др., као и КУД
„Дом аматера“, „Бранко Радичевић“, Ансамбл народних игара и песама „Таурунум“,
КУД „Батајница“, КУД „Седмица“, КУД „Јана“ , КУД „Ћирило и Методије“ и многи
други.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

13

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2017-2021
ОПИС СИТУАЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Демографски подаци
•

Укупно становништво

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику, а према
попису из 2011. године, укупан број становника у Земуну је 168.170 од чега је 80.138
односно 47,65% мушко, а 88.032 односно 52,35% женско становништво.
Према попису из 2002. број становника у Земуну је износио 152.950, (52,34%
женско и 47,66% мушко). У односу на попис из 2002. године број становника се
повећао за 15.220 становника. Полна структура становника Земуна је остала скоро у
истим процентима. По последњем попису проценат мушког становништва смањен је за
0.01 проценат.
Број становника по пописима 1961-2011.година

Београд
Земун

1961.
942.190
74.851

1971.
1.209.361
111.967

1981.
1.470.073
138.702

1991.
1.602.226
146.101

2002.
1.576.124
152.950

2011.
1.659.440
168.170

Извор Статистички годишњак Београда, 2014. год.

Број становника општине Земун износи 10,13% од броја становника Града
Београда, што је у односу на попис из 2002. године више за 0,43%.
•

Тенденција промене броја становника

Градска општина Земун је са 168.170 становника, четврта општина по броју
становника у граду Београду, иза Новог Београда, Чукарице и Палилуле (статистички
подаци попис 2011.). У периоду од 2002. до 2011. године број становника општине
Земун се повећао од 152.950 (2002.) на 168.170 становника у 2011.години.
Тенденција промене броја становника 2002-2011.
Република, Град,
Општина
Република
Србија
Град
Београд

Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско

Број становнока
Попис 2002
Попис 2011
7.498.001
3.645.930
3.852.071
1.576.124
747.854
828.270

7.186.862
3.499.176
3.687.686
1.659.440
785.826
873.614
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Општина
Земун

Укупно
Мушко
Женско

152.950
72.891
80.059

168.170
80.138
88.032

15.220
7.247
7.973

Извор: Републички завод за статистику

•

Старосна и полна структура становништва

Према званичним статистичким подацима, када је у питању старосна структура
становника општине Земун ( посматран период од 0 до 29 година) по попису из 2011.
године највећи број становника је у групи од 25 до 29 година са 7,33%, затим, од 20 до
24 година са 5,91% и старосној структури од 0-4 година са 5,25%.
Структура становништва према старости и полу у ГО Земун
Категорије
Укупно

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско
Укупно
Мушко
Женско

Попис 2002
Број
%
152.950
100
72.891
47,66
80.059
52,34
7.011
4,58
3.622
2,37
3.389
2,21
7.609
4,97
3.926
2,57
3.683
2,40
8.308
5,43
4.239
2,77
4.069
2,66
9.851
6,44
5.013
3,28
4.838
3,16
11.198
7,32
5.720
3,74
5.478
3,58

Попис 2011
Број
%
168.170
100
80.138
47,65
88.032
52,35
8.823
5,25
4.542
2,70
4.281
2,55
8.416
5,00
4.387
2,61
4.029
2,39
7.758
4,61
4.007
2,38
3.751
2,23
8.746
5,20
4.495
2,67
4.251
2,53
9.941
5,91
5.035
2,99
4.906
2,92

Укупно
Мушко
Женско

11.449
5.518
5.931

12.326
5.954
6.372

7,49
3,61
3,88

7,33
3,54
3,79

Извор: Републички завод за статистику

Учешће младих до 29 година, у укупном броју становника по попису из 2002. године
износи 36,24%, што је мање за 2,93 процената у односу на попис из 2011. године.

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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Становништво према старости и полу по попису 2011. године
Република, Град,
Општина

Укупно

15-29 година

15-64 година

Удео младих у
радној снази

Република Србија
7.498.001
1.322.021
4.911.268
26,92 %
Град Београд
1.659.440
307.698
1.154.948
26,64 %
Мушко
3.499.176
677.110
2.444.801
Општина Земун
168.170
31.013
117.228
26,46 %
Мушко
785.826
153.482
553.425
Извор: Статистички
годишњак
Републике Србије
2015.год
Женско
3.687.686
644.911
2.466.467
Мушко
80.138
15.484
56.442
Женско
873.614
154.216
601.523
15.529Земун износи
60.786
УдеоЖенско
младих у радној88.032
снази у општини
26,46 %, што је приближно

уделу младих у радној снази Београда, и мало нижи од процента у Републици који
износи 26,92%. Када се посматра удео радне снаге у радно способном становништву у
општини Земун, процентуални износ је 81,88 %. За град Београд он је 80,95%, а за
Републику Србију 79,71%.
•

Национална структура становништва у Земуну

Од укупног броја становника Земуна (168.170) национално се изјаснило 160.927
становника. На територији општине Земун огромну већину чине Срби са 87,89 %, а
затим Роми са 3,3%, Хрвати са 0,84%, Југословени са 0,59% , Црногорци 0,44 %, и
остали. Преглед структуре становништва по националном саставу дат је у табели.

Структура становништва
према националном саставу у ГО Земун по попису 2011.
Националност
Срби
Роми
Хрвати
Југословени
Црногорци
Македонци
Муслимани
Горанци
Мађари
Словаци
Бошњаци
Албанци
Неизјашњени неопредељени
Непознато

Број

Удео у укупном
становништву

147.810
5.599
1.411
995
748
557
496
383
205
170
170
165
4.821
2.213

87,89%
3,33%
0,84%
0,59%
0,44%
0,33%
0,29%
0,23%
0,12%
0,1%
0,1%
0,1%
2,87%
1,32%

Извор Статистички годишњак Београда, 2015.
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•

Образовна структура становништва

По попису из 2011. године најчешћи вид образовања (56,72 %) код становништва
општине Земун старог 15 и више година је завршена средња школа, на другом месту је
високо образовање 14,92 %, док је 14,40 % становништва са основним образовањем.
Без школске спреме је 1,47% становништва старости 15 и више година, а са
непотпуним основним образовањем је 4,09% . Већу школску спрему, више и високо
образовање преовлађује код мушкараца.
Становништво старо 15 и више година према школској спреми по попису 2002.
Општина Земун

школска спрема

образовање

без ш.с.

1-3 раз.

4-7раз.

основно

средње

више

високо

непознато

Укупно
Мушко

130.022
61.104

3.540
858

817
163

7.126
1.704

25.170
9.878

69.186
35.632

8.608
4.665

13.242
6.955

2.333
1.249

Женско

68.918

2.628

654

5.422

15.292

33.554

3.943

6.287

1.084

Извор:Републички завод за статистику Општине у Србији, 2009.

Становништво старо 15 и више година према школској спреми по попису 2011.
Општина Земун
Укупно
Мушко
Женско

143.173
67.202
75.971

школска спрема
без ш.с.
непотпуна
2.101
5.852
443
1.308
1.658
4.544

основно
20.624
8.359
12.265

средње
81.208
41.646
39.562

образовање
више
11.603
5.511
6.092

високо
21.358
9.763
11.595

непознато
427
172
255

Извор: Статистички годишњак Београда 2015.

•

Компјутерска писменост
Структура становништва старог 15 и више година према компјутерској
писмености по попису 2011.

Град/
Општина
Град Београд
Укупно
Мушко
Женско
Општина Земун
Укупно
Мушко
Женско

Укупно

Становништво старо 15 и више година
Компјутерски
Лица која делимично
Компјутерски
писмена лица
познају рад на рачунару
неписмена лица

1.426.710
666.315
760.395

685.603
333.192
352.411

198.611
95.980
102.631

542.496
237.143
305.353

143.173
67.202
75.971

66.192
32.247
33.945

21.576
10.734
10.842

55.405
24.221
31.184

Извор: Статистички годишњак Београда 2015.
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На основу података о компјутерској писмености становништва старог 15 и
више година у општини Земун је 46,23% становника компјутерски писмено, 15,07%
се изјаснило као лица која делимично познају рад на рачунару и 38,70% као
компјутерски неписмена лица.

АНАЛИЗА ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА

Институције и организације које се баве младима на нивоу локалне заједнице

Локална самоуправа
•
•
•

Канцеларија за младе
Канцеларија за волонтере
Канцеларија за локални економски развој

Социјална заштита
•

Центар за социјални рад - одељење Земун

Просвета
Данас на територији Градске општине Земун постоји: jедна предшколска
установа са око тридесет објеката и припремним предшколским програмом у шест
основних школа на територији општине, седамнаест основних школа, три школе за
децу са посебним потребама, једна музичка школа (основна и средња), шест средњих
стручних школа и једна гимназија и пет високошколских установа.

•

•
•

Основне школе: ОШ „Мајка Југовића“, ОШ „Светозар Милетић“, ОШ „Лазар
Саватић“, ОШ „Раде Кончар“, ОШ „Сутјеска“, ОШ „Петар Кочић“, ОШ
„Гаврило Принцип“, ОШ „Соња Маринковић“, ОШ „Горња Варош“, ОШ „Илија
Бирчанин“, ОШ „Бранко Пешић“, ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“, ОШ
„Бранко Радичевић“, ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“, ОШ „Станко
Марић“, ОШ „Михајло Пупин“, ОШ „Сава Шумановић“, Музичка школа „Коста
Манојловић“
Школе за децу са посебним потребама: „Сава Јовановић-Сирогојно“,
„Радивоје Поповић“, „Вељко Рамадановић“
Средње школе: Земунска гимназија, Економска школа „Нада Димић“, Средња
медицинска школа „Надежда Петровић“, Електротехничка школа „Земун“,
Саобраћајно-техничка школа „Земун“, Техничка школа „Змај“, Правно
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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•

биротехничка школа „Димитрије Давидовић“, Музичка школа „Коста
Манојловић“
Високошколске установе: Криминалистичко-полицијска академија, „Техникум
таурунум“-висока школа струковних студија, Пољопривредни факултет,
Географски факултет, Висока зравствена школа струковних студија у Београду.

Запошљавање
•

Национална служба за запошљавање - филијала Земун

Здравство
•
•
•

КБЦ „Земун“
КБЦ „Бежанијска коса“
Дом здравља „Земун“

Цивилни сектор
•

Црвени крст „Земун“

Полиција
•

Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Полицијска станица
Земун

Медији
•
•
•

Телевизија „Happy“
Прва српска телевизија
Земунске новине - општинско гласило

Спортске организације и удружења
•

1

На територији општине Земун данас постоји и ради преко деведесет клубова и
спортских удружења. Када се погледа структура клубова, јасно се види да је
извршена подела клубова у складу са чланом 139. Закона о спорту, који се
односи на Националну категоризацију спортова, у оквиру ког се утврђују
критеријуми за категорисање и одређује ранг спортских грана, на основу
остварених резултата, националне и међународне традиције, националне и
међународне медијске заступљености и популарности, здравственог, социјалног
и другог утицаја на учеснике, финансијског значаја и финансијске
самосталности, рекламне атрактивности, приступачности. 1

Програм развоја спорта на територији Градске општине Земун за период 2016-2018.године

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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SWOT АНАЛИЗА

СНАГА
•
•
•
•
•
•
•

Постојање Канцеларије за младе
Велики број младих
Постојање стратешког документа (ЛАП за младе)
Добра сарадња са Министарством омладине и спорта Републике Србије
Добра сарадња са Канцеларијом за младе и сарадњу са удружењима Града
Београда
Велики број институција које се баве младима
Развијен образовни систем

СЛАБОСТИ
•
•
•
•

Недовољно финансијских средстава за решавање потреба младих
Немотивисаност младих
Непрепознавање од стране МОС-а (ЈЛС је Град Београд)
Недовољне ингеренције у области омладинске политике

МОГУЋНОСТИ
•
•
•
•

Боље искоришћење постојећих ресурса
Оснаживање омладинских организација
Унапређење сарадње са Градом Београдом и надлежним Министарством
Сарадња са привредним субјектима

ПРЕТЊЕ
•
•
•
•

Утицај економске кризе на спровођење омладинске политике
Неуједначен развој у окружењу општине
Смањење финансијских издвајања од стране општине
Смањење броја пројеката финансираних од стране МОС-а и Града Београда

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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ПОТРЕБЕ МЛАДИХ
- анализа анкетаТоком септембра и октобра месеца 2016 године, Канцеларија за младе је
спровела анкетирање младих на целој територији Градске општине Земун. Укупно је
анкетирано 2475 младих, између 15 и 30 година. Анкетирање је рађено ради адекватног
планирања мера и активности у ЛАП-у за младе. Упитник на које су млади давали
одговоре се налази у прилогу документа.

ПИТАЊЕ 1 - СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
На питања везана за спорт и активности којима би желели да се баве, млади су
били веома разноврсни. Ипак, спорт који је највише одговора добио је фудбал и то
19%. На другом месту је кошарка са 16%, затим следе екстремни спортови (15%),
одбојка (12%) и борилачке вештине са 9%.

Табела 1: Спорт
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ПИТАЊЕ 2 - УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Младима је из области уметности понуђен велики број могућности, а они су се
изјаснили на следећи начин: Као активност, коју би највише волели да практикују у
слободно време изабрана је филмска и видео радионица (17%), затим следе радионица
графита (15%), школа цртања (14%), костимографија и модни дизајн (10%) и драмска
радионица са 8%.

Табела 2: Уметничке активности
ПИТАЊЕ 3 - ИГРА И ПЛЕС
Као најпопуларније игре, односно плесове, млади су подјенако истакли латино
плес и фолклор и то са 28%. Затим следе џез денс са 17%, школа класичног плеса 12%
и ирски плес са 7%.

Табела 3: Игра и плес
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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ПИТАЊЕ 4 - КУРСЕВИ И ОБУКЕ
Код програма неформалног образовања, млади су истакли да би највише волели
да прођу курс страног језика (20%), затим курс за веб дизајн (17%), обуку за
покретање сопственог бизниса (12%), програме учења (11%), курс из области здравства
(10%) , курс за интернет маркетинг и фејсбук администратора 9%.

Табела 4: Курсеви и обуке
ПИТАЊЕ 5 - РАДИОНИЦЕ И ДРУЖЕЊА
Програми који обухватају радионице и дружења младих су код великог броја
анкетираних изазвале интересовање. Скоро трећина анкетираних (31%) је исказала
потребу за клубом за дружење, психолошке радионице и хуманитарне акције је
подржало 15 % анкетираних, а затим следи оснивање клуба волонтера (10%).

Табела 5: Радионице и дружења
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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ПИТАЊЕ 6 - ИНФОРМИСАНОСТ МЛАДИХ
Након анализе урађених упитника, информисаност младих је питање које
побуђује највише пажње код анкетираних. Као најбитнију информацију, млади су
истакли информације о могућностима за запослење (18%), затим следе информације о
јефтиним путовањима (17%), о концертима, културним и спортским дешавањима (13
%), и информације о могућностима за наставак школовања (9%).

Табела 6: Информисаност младих
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АКТИВНОСТИ
- табела Општи циљеви

Специфични
Циљеви

Повећање
информисаности
младих о
услугама,
правима и
обавезама
Унапређење
мотивисаности
информисања
младих да
користе
постојеће
услуге/сервисе
за младе које
постоји на
територији
Градске општине
Земун
Успостављање
нових
механизама за
мотивисање
младих

Мера/Активност

Индикатор

Континуирано
информисање о
услугама и
активностима
намењених младима
са територије ГО
Земун

Број
активности
Број
корисника
услуга
Број
објављених
садржаја

Формирање
екстерног тима
младих сарадника
задужених за
вршњачко
информисање

Број учесника
Број одржаних
састанака
Број
реализованих
активности

Проширење обима и
структуре акција
кроз мотивацију
младих кроз систем
награде

Број младих
укључених у
програме
Број награда

Информисати младе
о активностима које
су препознали као
пожељне кроз
упитник

Број
попуњених
упитника
Број
реализованих
активности

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Носилац
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Волонтери
Јавна и
приватна
гласила
општине
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана
Средње
школе,
факултети,
институције
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Волонтери
Јавна и
приватна
гласила
општине
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Општи
циљеви

Специфични
Циљеви

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Промовисање и
информисање
младих о
програмима
неформалног
образовања

Број објављених
новости
Број посета
сајту/друштвеним
мрежама

Промовисање
концепта
доживотног учења и
неформалног
образовања

Број објављених
текстова, промо
материјала
Број активности
усмерен ка
подизању свести
код младих
Број корисника

Организовање
трибина, округлих
столова, семинара,
радионица, сајмова,
предавања, обука и
едукација чији је
циљ унапређење
квалитета живота
младих

Број
реализованих
активности
Број корисника
Број учесника на
трибинама
/семинарима/
радионицама

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Локални
медији
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент

Испитивање
потреба наставног
кадра у школама

Број анкетираних
наставника

Промовисање
концепта
неформалног
образовања

Стварање
услова за развој
неформалног и
формалног
образовања на
територији
Организивање
Градске
бесплатних
општине Земун програма
неформалног
образовања

Подршка
наставном
кадру основних
и средњих
школа са
територије ГО
Земун

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
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Општи
циљеви

Специфични
Циљеви
Подршка
наставном
кадру основних
и средњих
школа са
Стварање
територије ГО
услова за развој Земун
неформалног и
формалног
образовања на
Подршка
територији
младим
Градске
талентима
општине Земун

Подизање
свести младих
о важности
учешћа у
доношењу
одлука и
пружање
подршке
волонтеризму и
активизму
младих

Едукација
младих о
цивилном
сектору и
могућностима у
оквиру истог

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Прилагођавање
потреба за
неформалним
образовањем у
школама
организовањем
информативних
састанака

Број одржаних
састанака
Број укључених
партнера
Број укључених
школа, факултета

Промовисање
успешних ученика,
студената и
појединаца

Број објављених
информација(
сајт, новине)
Број
организованих
промоција

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент

Едукација младих о
цивилном сектору и
подстицање младих
на удруживање и
промовисање
друштвено
корисних
активности

Број одржаних
Градска
састанака
општина
Број презентација Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери

Сајам организација/
активности /
промоција услуга
намењених младима

Број учесника
Сајма
Број посетилаца

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери
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Општи
циљеви

Специфични
Циљеви

Мера/Активност

Индикатор

Организација
Број активности
радионица,
Број учесника
спортских и
уметнички садржаји
за младе

Подизање
свести младих
о важности
учешћа у
доношењу
одлука и
пружање
подршке
волонтаризму
и активизму
младих

Јачање
инфраструктурних
и стручних
капацитета
омладинских
организација

Омогућавање
организацијама
веће учешће у
доношењу одлука
везаних за младе

Носилац
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент

Едукација
појединаца,
формалних и
неформалних група
младих

Број
пријављених
учесника
Број одржаних
едукација

Подизање
капацитета
организација
цивилног друштва
кроз разне видове
обука

Број одржаних
обука
Број укључених
организација у
програм

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент

Формирање Савета
Канцеларије за
младе, расписивање
конкурса и одабир
чланова Савета

Расписивање
конкурса
Доношење
решења о
саставу Савета

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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Општи
циљеви

Подизање
свести младих
о важности
учешћа у
доношењу
одлука и
пружање
подршке
волонтаризму
и активизму
младих

Унапређење
здравља
младих на
територији
Градске
општине
Земун

Специфични
Циљеви

Одрживост услова
за развој
волонтерских
програма и
волонтаризма на
територији
Градске општине
Земун и развој
волонтерског
сервиса

Очување и
унапређење
здравља младих
кроз развој
превенције и
стварање услова
за рекреацију

Мера/Активност

Индикатор

Промоција
волонтаризма кроз
презентације

Реализација
волонтерских
активности
Број обучених
волонтера

Подршка
организовању
волонтерских
акција на локалу

Број
волонтерских
акција
Број сталних
волонтера

Информисање
младих о
могућностима
волонтирања

Број објављених
информација о
волонтирању
Формирана база
о волонтерима

Промоција здравих
стилова живота

Број
информисаних
младих
Број акција
Број кампања

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Носилац
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Студентски и
ђачки
парламент
Волонтери
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Дом здравља
Средње
школе
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Општи
циљеви

Унапређење
здравља
младих на
територији
Градске
општине
Земун

Унапређење
слободног
времена кроз
учешће у
спортским
активноситма

Специфични
Циљеви

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Одржавање и
очување
репродуктивног
здравља (трибине,
радионице)

Број
реализованих
програма
Број корисника

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Средње
школе
Дом здравља

Превенција болести
зависности кроз
радионице и
кампање

Број програма
Број корисника

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Неформалне
групе младих
Дом здравља
Средње
школе

Бесплатни спортски
садржаји за младе

Број корисника
спортских
активности

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
КЗМ Београд
Спортски
клубови
Медији
НВО

Очување и
унапређење
здравља младих
кроз развој
превенције

Анимирање
младих на веће
учешће у
спортским
садржајима

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2017-2021
Општи
циљеви
Унапређење
слободног
времена кроз
учешће у
спортским
активностiма

Очување и
унапређење
животне
средине у
Градској
општини
Земун

Специфични
Циљеви
Анимирање
младих на веће
учешће у
спортским
садржајима

Подизање нивоа
свести младих о
факторима
утицаја из
животне средине

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Организовање
спортских
активности за и од
стране младих

Број спортских
догађаја
Број укључених
младих

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
КЗМ Београд
Спортски
клубови
Медији
НВО

Кампања за
унапређење стања
животне средине на
локалном нивоу

Број реалзованих Градска
акција
општина
Број волонтера
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији

Едукација младих у
области заштите
животне средине
кроз разне програме
образовања

Број укључених
младих
Број акција,
програма,
трибина

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији

Развијање
еколошког
активизма и
волонтаризма код
младих

Број
реализованих
волонтерских
акција
Број младих

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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Општи
циљеви

Безбедност и
социјална
равноправност
младих на
територији
Градске
општине Земун

Специфични
Циљеви

Подизање нивоа
знања и
информисаности
младих о значају
безбедности и
социјалне
укључености

Мера/Активност

Индикатор

Израда
публикација,
одржавање
трибина, предавања
на тему
безбедности и
социјалне
укључености

Број издатих
публикација
Број
организованих
трибина
Број присутних
младих

Организовање
кампања на тему
толеранције,
ненасиља,
безбедности и
социјалне
укључености

Број
реализовних
кампања
Број младих
укључених у
програме

Организовање
радионица на тему:
- различитости
- превенције
насиља (вршњачко,
интернет)
- заштите људских
права
- родне
равноправности
- злостављања и
занемаривања деце
и младих

Број
реализованих
радионица
Број директних
корисника

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Носилац
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији,
Полиција
Центар за
социјални
рад
Специјалне
школе
НВО
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији,
Полиција
Центар за
социјални
рад
Специјалне
школе
НВО
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији,
Полиција
Центар за
социјални
рад
Специјалне
школе
НВО
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Општи
циљеви

Подстицање
младих на
активније
учешће у
културним
активностима

Специфични
Циљеви
Информисање и
промоција
културне понуде
за младе

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Промоција
културних садржаја
путем сајта,
друштвених група,
билтена

Број
публикација
Број младих,
директних
корисника

Организација
бесплатних
радионица

Број одржаних
радионица
Број укључених
младих

Сарадња са
појединцима /
институцијама

Број остварених
партнерстава

Подршка младима
приликом
организовања
сопствених
активности

Број
реализованих
активности
Број укључених
младих

Успостављање
услова за стварање
системске подршке
и умрежавање са
партнерима

Број закључених Градска
партнерстава
општина
Земун
КЗМ Земун

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
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Подстицање
развоја културних
програма за младе

Креирање услова
за развој младих у
области културе

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији,
установе
културе
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Удружења
грађана,
институције,
медији,
установе
културе
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Установе
културе

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2017-2021
Општи
циљеви

Специфични
Циљеви

Информисање
младих и
едукација о
могућностима за
даљи развој
каријере
Повећати
могућност за
запошљавање
младих до 30
година

Подршка
запошљавању
младих до 30
година

Мера/Активност

Индикатор

Подела едукативног
материјала младима
Објављивање
релевантних
информација
везаних за
запошљавање

Број подељених
материјала
Број објављених
вести

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ

Информисање
младих о правима и
обавезама

Број подељених
материјала
Број објављених
вести

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ

Помоћ и
саветовању при
одабиру професије
и наставку развоја
каријере

Број
реализованих
програма

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ

Обуке, тренинзи,
радионице чији је
циљ оснаживање /
стицање додатних
вештина и знања

Број
реализованих
програма
Број укључених
младих

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ

Промоција примера
добре праксе

Број
реализованих
промоција
Број учесника

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ
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Општи
циљеви

Специфични
Циљеви

Подршка
запошљавању
младих до 30
година

Повећати
могућност за
запошљавање
младих до 30
година

Подршка научном
развоју

Примена
Стандарда рада
локалне КЗМ и
обезбеђивање
финансијских
ресурса за
реализацију
ЛАП-а

Остваривање
стандарда у
складу са
препорукама
МОС-а и развој
нових механизама
за финансијску
подршку

Мера/Активност

Индикатор

Носилац

Стварање услова за
стуцање радног
искуства кроз
програме
Канцеларије за
младе

Број програма
Број младих на
пракси

Волонтирање у
Градској општини
Земун за студенте и
незапослена лица

Број волонтера

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ
Београдски
универзитет
Центар за
развој
каријере и
саветовање
студената
Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
НСЗ

Реализација
програма који
промовишу науку

Број програма
Број
реализованих
програма
Број учесника

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Образовне и
научне
институције

Повезивање младих
са компанијама /
образовним
институцијама /
научноистраживачким
центрима

Број
склопљених
уговора о
сарадњи

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
Образовне и
научне
институције

Испуњавање услова
МОС-а
Усвојен буџет
Прибављање
средстава из
екстерних извора
финансирања

Проценат
испуњености
услова
стандарда
Годишња
средства за
имплементацију
ЛАП-а

Градска
општина
Земун
КЗМ Земун
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ЕВАЛУАЦИЈА И МОНИТОРИНГ

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАП-а за младе као и стручна
процена остварених резултата у том процесу, један је од кључних сегмената планског
бављења локалном омладинском политиком. У складу са препорукама Министарства
омладине и спорта Републике Србије, процес ревизије ће обезбедити да се наведени
механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе Градске општине
Земун.
Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године ( у периоду
октобар - децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из
ЛАП-а као и о постигнутим резултатима у текућој години. Како ЛАП за младе Градске
општине Земун садржи пројекцију активности за наредних 5 година, процес ревизије
ће обезбедити релавантне податке за детаљну израду плана активности за сваку
следећу годину.

БУЏЕТ

Канцеларија за младе Градске општине Земун ће финансирати своје активности
средствима обезбеђеним из буџета Градске општине Земун, али и путем екстерних
извора финансирања (Министарство омладине и спорта Републике Србије,
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима Града Београда и др).
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