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На основу члана 20. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008)
Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 29.03.2010. године донела је следећи

Закључак

1 Усваја се Стратешки план развоја социјалне заштите Општине Житиште за период од
2010. године до 2014. године са Акционим планом.
2. Стратешки план развоја социјалне заштите Општине Житиште објавиће се у „Службеном
листу Општине Житиште“.
3. Закључак ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-8/2010
Дана: 29.03.2010. године
Житиште

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗА ПЕРИОД OД 2010. ДO 2014. ГOДИНE
Уводна реч председника
Влада Републике Србије усвојила је Стратегију развоја социјалне заштите
01.децембра 2005.год. у којој су одређени правци и приоритети реформе социјалне
заштите у наредном периоду где се акценат ставља на локалну заједницу,полазећи од
тога да грађани већину услуга из социјалне заштите треба да остваре у свом
природном окружењу,својој локалној заједници.
Општина као ниво власти најближа грађанима,има посебну одговорност,да
израдом својих локалних стратешких докумената,у којима ће препознати узроке и
могућа решења за смањење сиромаштва,допринесе бржем подизању квалитета живота
грађана у својој локалној заједници.Општински органи власти као једна од кључних
карика у успостављању новог и ефикаснијег система друштвене бриге у предстојећем
периоду преузимаће кључну улогу у планирању развоја услуга социјалне заштите и
њиховом финансирању.
Стратешки план развоја за социјалну заштиту представља први плански корак
општине Житиште ка приближавању постављеним циљевима Стратегије развоја
социјалне заштите у Србији, Стратегије за смањивање сиромаштва у Србији и
дефинише правце будућег развоја социјалне политике, ради унапређења квалитета
живота у заједници. Документ одражава ставове свих релевантних институција и
организација и садржи визију ефикасне социјалне политике, као и принципе на основу
којих ће се предузимати активности.
Циљ Стратегије је развијање интегралне социјалне заштите Општине Житиште у
којој социјални актери на ефикасан начин користе постојеће и развијају нове ресурсе
ради побољшања квалитета живота рањивих и маргинализованих група и појединаца уз
поштовање људских права и достојанства.
Раскорак између могућности и потреба, налаже активно
учешће свих
релевантних институција и организација у рационалном планирању, како би постојећа
скромна средства, намењена овој области, била најсврсисходније искоришћена.
Идентификовање приоритета, дефинисање акционих планова и реализација
општинских акционих пројеката, указују на могући правац деловања у овој области.
У изради ове стратегије учествовале су све релевантне институције,са
заједничким задатком израде квалитетног и применљивог документа,који ће бити
користан и приступачан свим грађанима под истим условима у средини у којој живе.
Председник Општине
Драган Миленковић
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УВОД
Стратегијa реформе система социјалне политике коју је усвојила Влада Републике Србије
у децембру 2005 године има за основни циљ смањење броја сиромашних и развој ефикасније
социјалне заштите.
Приоритети у домену социјалне политике су смањење сиромаштва и заштита посебно
угрожених група.Локална самоуправа има обавезу да испланира и обезбеди средства за
имплементацију Стратегију реформе и социјалне политике. С обзиром на ограничена буџетска
средства локалне самоуправе, неопходно је јасно и прецизно утврдити приоритетне области
деловања и усмерити активности идентификованим циљним групама и корисницима услуга.
Стратешки план развоја услуга социјалне заштите у општини Житиште заснива се на
реформским опредељењима усвојеним у Стратегији развоја социјалне заштите у Србији,
Стратегији за смањивање сиромаштва у Србији, Миленијумским циљевима развоја и
искуствима општина које су ушле у пилот пројекат „Подршка спровођењу Стратегије развоја
социјалне заштите у Републици Србији“.
Ефикасна социјална заштита захтева стратешко планирање као и доношење мера,
активности као механизама којима се обезбеђују најповољнији исходи за корисника услуга.
Стратешки план за социјалну заштиту представља први плански корак општине Житиште ка
приближавању постављеним циљевима.
Стратешки план за социјалну заштиту општине Житиште дефинише правце будућег развоја
социјалне политике, ради унапређења квалитета живота у заједници. Документ одражава
ставове свих релевантних институција и организација и садржи визију ефикасне социјалне
политике, као и принципе на основу којих ће се предузимати активности.

Вођење процеса стратешког планирања у периоду 2007-2009. вршила је радна група именована
од стране Председника Општине у следећем саставу:
СЕКТОР
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВО

Ред.
Бр.
1
2
3

Члан радне групе
Име и презиме
Институција
Јован МандићОрган управе Општине
Координатор
Житиште
Милош Вујинов

4

Bранислава Јаношев

Центар за социјални рад

5

Bиљана Тодорић

ПРОСВЕТА

6

Светлана Бабић

Дом здравља
Начелник друштвених
делатности

ЦИВИЛНИ
СЕКТОР

7

Игор Аџаип

НВО
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ВИЗИЈА
Општина Житиште је заједница по мери човека, која обезбеђује пуну социјалну
сигурност својих грађана засновану на раду, равноправности, солидарности, једнакости
и хуманости.
МИСИЈА
Очување и унапређење нивоа социјалне сигурности грађана у Општини Житиште кроз
развијање одрживог, ефикасног и свима доступног система социјалне заштите,
заснованог на партнерству јавног, приватног и цивилног сектора као пружаоца услуга
уз подстицање пуног учешћа корисника услуга.
МОТО

У слуга
С оцијална заштита
П артнерство
Е нтузијазам
Х уманост
ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ на којима се заснива стратегија
•
•

•

•

•

•

•

Најбољи интерес корисника – Пружати услуге које су у највећем степену
усаглашене са потребама корисника уз поштовање људских права;
Доступност услуга корисницима – Обезбеђивати услове и развијати услуге да
грађани своје потребе приоритетно задовољавају у средини у којој живе, на
локалном нивоу;
Најмање рестриктивно окружење – Пружати подршку разноврсним услугама
приоритетно у природном окужењу, уз избор услуга које су за корисника најмање
рестриктивне;
Партиципација, одговорност и самосталност корисника – обезбедити учешће
корисника у доношењу одлука о начину задовољавања његових потреба и
одговорност за избор и коришћење сопствених потенцијала; пружати подршку
кориснику за активирање потенцијала за самостално задовољавање потреба,
продуктиван живот у заједници и предупређивање завосности од социјалних
служби;
Континуитет заштите, и могућност избора услуга и пружаоца услуга јавног
невладиног и приватног сектора – Развијати разноврсне услуге у оквиру јавног,
невладиног и приватног сектора. Кориснику се благовремено пружа могућност
коришћења одговарајуће услуга, у континуитету и потребном трајању;
Човек у стању социјалне потребе у фокусу деловања – Стварати услове за
самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалне потребе или за
њихово активирање у складу са способностима;
Сензибилисана средина и корисници – Стварати систем перманентног
информисања и едуковања грађана о правима из области социјалне и породично
правне заштите, систему услуга социјалне заштите на локалном нивоу и
потребама посебно осетљивих група становништва.
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АНАЛИЗА КОНТЕКСТА
Основни подаци о општини :
Општина Житиште обухвата површину од 525км2 (на 16. месту у АП Војводини), на којој
живи 20.399 становника. Тиме она обухвата 2,44% војвођанске територије и 1,0% војвођанске
популације. Просечна густина насељености износи 38,9ст/км2, што је далеко испод војвођанског
просека од 94 ст/км2.
Општина Житиште је општина Средње-банатског округа, која се налази поред обале
Бегејског канала. На југу се граничи са зрењанинском, на истоку са сечањском, на западу са
кикиндском и на северу са општином Нова Црња и државном границом према Румунији. У
састав општине Житиште, поред самог насеља Житиште улазе и следећа насеља: Банатски Двор,
Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни
Тополовац, Торак (Бегејци), Торда, Хетин и Честерег.

Општина Житиште располаже повољним природним условима (земљиште, клима, водни
ресурси) за пољопривредну производњу. Нема развијену прехрамбену индустрију (сем прераде
живинског меса). Општина Житиште је изразито рурална средина, са преко 95% ораница у
структури пољопривредних површина и учешћем од преко 26% пољопривредног становништва у
укупном становништву општине. Пољопривредна производња је екстензивна по структури (велико
учешће житарица, а мало учешће воћњака, винограда, индустријског биља и поврћа), приносима
(углавном нижих од просека Војводине) и заступљености сточарства (која се последњих година
побољшава код говеда, оваца и живине). Значајне су производња сунцокрета, луцерке и живине.
Мало је коришћење водних ресурса за наводњавање, а тиме и коришћења земљишних површина за
пострну и накнадну сетву. Мали поседи, доминантних сељачких газдинстава и њихова
неорганизованост, негативно утичу на ефикасност и конкурентност пољопривреде.
Житиште је познато по производњи и преради живинског меса, Банатско Карађорђево по
производњи семена луцерке, Равни Тополовац по производњи пасуља, Торда по производњи
крупне стоке и стакленичкој производњи поврћа, Банатски Двор по узгоју оваца, Хетин по
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ловном туризму.Остале производне специфичности Општине Житиште су: органска производња
која има обезбеђен пласман у иностранству, производња меда и производња печурака.
Прерађивачка индустрија у Општини Житиште , када су у питању велики капацитети , није
развијена. Присутна је само кланица за прераду живинског меса «Агрожив» у Житишту , погон
за дораду семена луцерке и млинови за жито. Сви остали прерадни капацитети, који се
сировинама снабдевају из Општине Житиште лоцирани су у Општини Зрењанин, којој
гравитира мања и мање развијена Општина Житиште.
У сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у Општини Житиште
доминирају радње, као правни облик организовања. Према подацима објављеним 12.04.2006.
укупан број радњи у општини је 314.
На територији општине Житиште могуће је наћи атрактивности које су делимично
активиране или очекују туристичку валоризацију.У Општини Житиште највише је заступљен
ловни туризам , јер је ово подручје одувек привлачило како домаће тако и стране ловце својом
богатом понудом као и надземна и подземна водена богатства изражена кроз термоминералне
изворе и бање у ближој и даљој средини.Термалне воде којих има на овом терену нису
искоришћене , а постоје изванредни предуслови за њихово коришћење у више праваца.
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Табела 1. Број становника, полна структура;
Подаци/попис
2002
Полна структура
М
Ж
Број становника
9.928
10.471
Укупно
20.399
Од 1828. године до 1948. године број становника са мањим осцилацијама (1900. и 1910.) је
у сталном порасту. Максималан број становника у Житишту је забележен 1948. године када је
регистровано 36.375 становника. Од те године започиње непрекидна депопулација и до 2002.
године број становника општине Житиште смањен је за 15.976 лица или 43,9%. Нешто боља
ситуација у односу на 1971. годину није на жалост резултат повећања становништва природним
путем, већ механичким, услед доласка знатног броја избеглих и прогнанин лица на подручје
Житишта током 1990-тих година.Овакви резултати указују да је социо-економски развој
Житишта веома лимитиран демографским фактором.
Табела 3. Број домаћинстава, просечна величина домаћинства; број породица, структура према
броју деце; број старачких домаћинстава
Подаци/попис
2002
Број домаћинстава
7.415
Просечна величина домаћинства
2,75
Број породица
5.977
Становништво старо 65 и више година 3.995
(број)
Удео стан. старог 65 и више година % 19,58
Табела 4. Природни прираштај на 1000 становника; умрла одојчад на 1000 живорођене деце;
Подаци/попис
2005
Природни прираштај на 1000 становника -12,5
Умрла одојчад на 1000 живорођене
6,4
деце
Очекивано трајање живота живорођене деце
142,77
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Житиште је једна од банатских пограничних општина у којој је долазило до наглих
промена природног прираштаја, тако да је већ осамдесетих година стопа наталитета достигла
вредност од 10,4 ‰, а број рођених је износио 2.526 лица. Апсолутни број умрлих је износио
4.003 лица те је стопа достигла вредност од 16,5 ‰. С обзиром да је наталитет опао, а
морталитет порастао смањен је и природни прираштај, који је у овој декади износио –6,1 ‰.
Деведесетих година је још неповољнија ситуација тако да је и природни прираштај имао пад и
тада је износио –9,2 ‰.
Табела 5. Старосна структура и број
Подаци/попис
Број деце предшколског узраста
Удео деце предшколског узраста %
Број деце школског узраста
Удео деце предшколског узраста %
Радни контигент (15 – 64)

2002
1.234
6,37
1820
9,39
12.407

Табела 6. Становништво према активности
Подаци/попис
2002
Активно: обавља занимање
7.539
Активно: не обавља занимање
1.541
Лица с личним приходом
4.246
Издржавано становништво
7.045
Активност житиштанског становништва веома је слична приликама у Војводини уопште.
Мање разлике се јављају код укупног становништва, него код градског становништва у
Војводини уопште и градског у општини Житиште. Код градског становништва у општини
Житиште јавља се нешто већи удео активног становништва него у Војводини (за 1,3% више),
као и повећан удео издржаваних (за 0,7% више), док је удео лица са личним приходима на рачун
тога мањи за 2% у општини него у градским насељима у Војводини. Родне неједнакости код
становништва Житишта су видљиве код свих категорија становништва. Уочава се да је стопа
активности жена у општини Житиште мања него у Војводини, да је у општини мање женских
лица са личним приходима, али зато се јавља већи број издржаваних жена у општини него у
Војводини уопште.
Уочава се да је највећа стопа издржаваних жена у насељу Торда, док их је најмање у самом
насељу Житиште, док је са друге стране активних највише у насељу Банатско Вишњићево, а
најмање у Новом Итебеју.
Графикон бр. 1: Број незапослених у општини Житиште од јануара 2005. до јуна 2007.године
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Према подацима од 31.05.2007. године у општини Житиште највећи проценат
незапослених лица има И степен стручне спреме (50,5%), потом ИИИ степен (24,8%) и ИВ
степен (16,8%). Преко половине незапослених лица је нестручно, а око 40% је нижих степена
стручности (ИИИ и ИВ).
Подаци о школској спреми показују да су, на територији општине Житиште, међу
становништвом старим 15 и више година, најбројнија лица са завршеним средњим образовањем,
31,3%. Други, према бројности, су они са основним образовањем (30,1%), затим следи
становништво које је завршило од 4 - 7 разреда основне школе (22,6%) итд. Од 17.098
становника старих 15 или више година, 1.215 (7,1%) је без школске спреме. Удео вишег и
високог образовања је веома низак, 2,6 % и 2,1 %. За разлику од Средњо-банатског округа и
Војводине у целини, где је учешће становништва са средњим образовањем знатно веће у односу
на основно образовање, општина Житиште има уједначен удео становништва са основним и
средњим образовањем..Подаци о писмености односе се на становништво старо 10 и више
година. У општини Житиште неписмено је 756 особа, што чини 4,1% од укупног становништва
старог 10 или више година. Међу неписменима доминира старо женско становништво. Од
укупног броја неписмених, 488 је старо 60 и више година, а 418 је женског пола. Учешће
неписмених у општини Житиште (4,1%) је изнад општег просека за Војводину (2,4%) и Средњобанатски округ (2,6%).
Табела 7. Становништво према националној или етничкој припадности
Подаци/попис
2002
Срби
12.628
Мађари
4.017
Румуни
1.837
Роми
765
Хрвати
75
Општину Житиште насељавају махом Срби, којих је 1991. године било 54,2%, да би се тај
удео 2002. повећао на 61,9%. међутим овај пораст се уочава само код становника српске
националности, док се код других јавља пад удела у укупном броју. Ово се јавља као последица
доласка знатног броја избеглих и прогнаних лица српске националности у општину Житиште
током међупописног периода 1991-2002. година. Други народ по бројности су Мађари, чији је
удео опао са 22,3% (1991.) на 19,7% (2002.). Потом следе Румуни са 9,0% (2002.) и Роми са 3,8%
(2002.). поред њих у овој општини живе још Југословени, Црногорци, Македонци, Бугари,
Муслимани, Немци, Албанци, Словаци, а забележени су и Словенци, Чеси, Украјинци и други,
што указује да је Житиште једна мултиетничка средина са преко 15 различитих народа који
живе заједно.
КЉУЧНИ АКТЕРИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА/КИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Општинске структуре које су заинересоване стране за промене, носиоци и помагачи
процеса планаирања социјалне политике у Житиште, поред основних, Општинског Већа,
Скупштине Општине и Председника општине, су:
Стална или повремена радна тела које именују Скупштина општине, Општинско веће и
Председник општине:
• Савет за израду Стратегије одрживог развоја Општине Житиште,
• Радна група за израду Стратегије социјалне заштите Општине Житиште,
• Савет за међунационалне односе,
• Локални савет за запошљавање,
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Кмисија за ученичка и студентска питања,
Комисија за родну равноправност.
ОПШТИНСКА УПРАВА- СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ова служба врши нормативне, стручне и административне послове непосредног
спровођења закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у областима:
друштвене бриге о деци, породиља, предшколског, основног и средњег образовања, ученичког и
студенског стандарда, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, борадчко и
инвалидске заштите, друштвених и хуманитарних организација, култутре, информисања и
верских заједница.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Основна делатност центра за социјални рад има за циљ пружање помоћи лицима када се
нађу у стању социјалне потребе и предузимању мера и облика заштите за спречавање и
отклањање последица таквог стања. У спровођењу делатности социјалне заштите примењују се
закони Републике Србије, правилници, упутства, Статут установе и Одлуке оснивача.На
примени закона о правима из социјалне заштите надзор о раду Центра врши Министарство рада
и социјалне политике.
Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
утврђује права од општег интереса о којима се стара Република,а то су:
1.Материјално обезбеђење породице,
2.Додатак за помоћ и негу другог лица,
3.Помоћ за оспособљавање за рад,
4.Смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
5.Услуге социјалног рада у вршењу јавних овлашћења
Поред овога постоје и проширена права из области социјалне заштите о којима се стара
Општина,а то су:
-Помоћ у кући,
-Дневни боравак,
-привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
Опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу,
-Једнократна помоћ
Општина,односно
град,може
својом
одлуком,у
складу
са
материјалним
могућностима,утврђивати друга права у области социјалне заштите,већи обим права утврђених
овим законом и повољније услове за њихово остваривање,као и друге облике социјалне
заштите,ако је предходно ,у свом буџету,за то обезбедила средства.)трошкови сахране социјално
угроженим лицима,учешће у плаћању превоза деце са сметњама у психофизичком развоју
уколико похадјају школу ван места боравка)
А користећи при овим поступцима
• Закон о општем управном поступку
• Зако о раду
• Породични закон
• Закон о наслеђивању,
• Правилници и упутства Министарства рада и социјалне политике,
• Унутрашња акта Центра:Статут и Правилници,Одлуке СО као оснивача Центра за
социјални рад
Простор за рад Центра обезбедила је општина као оснивач у својој згради, 5 канцеларија.
у којима раде по два стручна радника, што с обзиром на природу послова у установи представља
потешкоће у раду.Овако оскудан простор утиче на квалитет пружања услуга и мера заштите
крајњим корисницима.
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Центар је у претходне четири године у реализацији пројектних активности
учествовао у координацији импламентацији и реализацији пројекта “Различак” у
партнерству са удружењем хранитељки из Александрова и локалним самоуправама СО
Нова Црња и СО Житисте као и анимацијом и сензитизацијом других релевантних
представника друштвене заједнице за подршку деци без родитељског старања и
хранитељима.Пројекат Различак-помоћ и подршка деци без родитеља и хранитељима
финансијски је подржан од ФСИ. Поред овога Центар је импламентирао пројекат помоћи
становништву након елементарне непогоде у насељу Међа. Пројекат је финансијски је
подржао Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политикуСпецифицност овог
пројекта је у томе сто су активности дислоциране из објекта Центра у село Међу како би
на лицу места могли пружати услуге социјалног рада и психосоцијалне подрске
грађанима након поплаве села,обзиром да су примарна циљна група пројекта били
становници села а место се налази на 35км удаљености у једном правцу од седишта
Центра.
Центар за социјални рад припремио је пројекат помоћи и подршке старим лицима уз подршку и
надзор за 24 корисника који би се реализовао у адаптираном простору бивше амбуланте Дома
здраља Житиште у Српском.Пројекат је крајем 2006г предат ресорном Министарству на
конкурсу за финансирање средствима НИПа а како до сада није одобрен спреман је и за конкурс
код других фондова. Сем тога Центар има припремљен предлог пројекта за дневни центар за
старе у општини Житиште и предлог пројекта смањења сиромаштва код Рома.Током 2007 и
2008г Центар је конкурисао и одобрен му је пројекат помоћи у кући и неге старих лица од
стране Министарства економије и регионалног развоја . Центар за социјални рад општине
Житиште током 2008 године предложио је кроз Стратегију развоја социјалне заштите општине
Житиште, развој услуга у домену спречавања насиља у породици и подршке жртвама насиља а
конкретно је иницирао и реализовао едукацију стручних кадрова који се баве овом
проблематиком у локалној заједници, на тему насиље у породици и насиље над женама
децембра 2008год а под покровитељством Покрајинског секретаријата за социјалну политику и
демографију.
У децембру 2007.године у организацији СКГО Општина Житиште укључена је у програм
подршке недовољно развијеним општинама што би требало да резултира израдом Стратегије
развоја социјалне заштите, тако да је формирана радна група која има и представника из Центра
за социјални рад.
Центар за социјални рад има запослених 6 стручних радника за обављање послова
поверених од ресорног министарства што је недовољан број за квалитетно и ефикасно обављање
послова поготово ако узмемо у обзир да је измена породичног закона довела до потребе за
сложенијим приступом у раду са децом без родитељског старања и жртвама трговне људима као
и са посебним захтевима у вези регулисаних породичних односа у случају насиља у породици и
особама са посебним потребама.Сматрамо да овај приступ у раду захтева упошљавање радника
на пословима педагога и пословима психолога обзиром да су укључени у рад са свим
категоријама, како децом, тако и одраслима и старима, што је веома висока фреквенција
корисника а самим тим мања могућност за квалитетно вођење случаја и праћење.
Стручни радници Центра обучени су за пружање стручне помоћи различитим профилима
корисника, који се нађу у стању социјалне потребе или им је потребна супортативна подршка и
помоћ, између осталог, за системску породичну терапију, за пружање подршке породици на
остваривању и унапређивању њене васпитне компетенције и функције, едуковани су за развој
породичног смештаја,за борбу против насиља ,за пружање услуга Медијације. Стручни радници
Центра у претходном периоду прошли су обуке које је организовало ресорно министарство у
циљу практичне римене измењених закона, међутим, то је недовољно и стога је потребно
додатно едуковати раднике за усвајање вештина везаних за регулисање породичних односа,
насиља у породици ,медијације и хранитељства.
Центар је заступљен и активан на свим стручним скуповима,које организује ресорно
Министарство,Асоцијација Центара за социјални рад,Удружења стручних радника,Фамилиа.
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Центар има развијену дугогодишнју сарадњу са неколико хуманитарних организација од
којих
су
најзначајније
Новосадски
хуманитарни
центар,Фондација
Принцезе
Катарине,Аутономни женски центар и Фамилија са којом је и потписник меморандума о
сарадњи.
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ЖИТИШТЕ
Општинска организација Црвеног крста Житиште има једног запосленог радника и то
секретара са сталним радним односом. ОО ЦК Житиште је у складу са јединтвеним програмом
рада Црвеног крста Србије реализовала традиционалне акције Црвеног крста:
1. Недеља Црвеног крста и Светски дан Црвеног крста
2. Дан давалаштва крви – 11. мај
3. Трка за срећније детињство
4. Недеља борбе против туберкулозе
5. Акција солидарност на делу
6. Акција за сунчану јесен живота
7. Један пакетић пуно љубави
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД
У оквиру ових активности организована су предавања у свим школама на разне теме, као
што су: „борба против ТБЦ“, „борба против пушења“, „дрога и млади“, „анти АИДС кампови“,
„болест прљавих руку“ и друга предавања намењена деци и омладини. Организована су и
предавања за одрасле као што су: „рак дојке – рано откривање“, „климакетеријум посебан
период у животу жене“, „правилна исхрана“ и друга предавања. Ове активности спроводимо у
сарадњи са школама, Домом здравља у Житишту и Заводом за здравствену заштиту Зренњанин
који нам обезбеђује предаваче.
БРИГА О ДЕЦИ И СТАРИМА
У оквиру ове активности Одсек спроводи сваке године акцију „један пакетић много
љубави“, када сва деца без родитељског старања и деца погинулих у рату добијају пакетиће за
нову годину или божић и акцију „за сунчану јесен живота“. Акција је посвећена старим, која се
спроводи у сарадњи са удружењима пензионера, где се обилазе болесни и стари и носе им се
пригодини поклон. У оквиру ове активности помажу се: школске кухиње и дечија установа,
обезбеђена је гардероба и обућа како би се што више социјално угрожени снабдели са истом.
ДАВАЛАШТВО КРВИ
ОО ЦК Житиште ради интензивно на организовању акције давалаштва крви, окупљању
давалаца, вођење евиденције о броју давања и додели признања вишеструким даваоцима крви.
Ову активност спроводимо у сарадњи са Регионалним заводом за трансфузију крви из
Зрењанина. Не треба заборавити да је законска обавеза сваке Општине да обезбеди четири
процента давања крви у односу на број становника Општине, како би постојале довољне резерве
крви за потребе редовног лечења и деловања у ванредним приликама.
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Ова је Законом додењена служба организацији Црвеног крста, који врши евидентирање и
тражење несталих особа евидентирање жртава ратних сукоба, преношење порука и спајање
породица раздвојених у току рата. Такође ова служба чува податке везане за ратне заробљенике
и интермирце из другог светског рата.
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ЈЕДИНИЦЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Општа организација Црвеног крста морала би да има у свим местима екипе прве
медицинске помоћи које треба обучити да могу деловати у ванредним условима.
Нажалост, у 2005. години десила се елементарна несрећа у насељеном месту Међа поплава. Поплава се десила 22.04.2005. године и представници Црвеног крста Србије,
Војводине, Зрењанина и Кикинде одмах су изашли на лице места и упућена је прва хуманитарна
помоћ /ћебад, душеци, хигијена, конзерве/. Формиран је прихватни центар у Српском Итебеју
који је прихватио људе којима је вода поплавила или срушила кућу. Црвени крст уз помоћ
волонтера из Међе и Српског Итебеја одрадио је велики посао око снабдевања храном како
колективног центра, тако и саму Међу.
Навешћемо само неке: обезбеђена је одређена количина хране, средстава за хигијену,
половне гардеробе и других потреба које су прошле преко магацина Црвеног крста и то: 50 тона
брашна, 500 пакета хигијене, 1.000 пакета хигијене ринфуз, разне конзерве / месне, са поврћем и
друге/ 25 тона, пасуља 21 тону, половне гардеробе 10 тона, минералне воде 30 хиљада литара,
разних сокова 15 хиљада литара.
У акцији прикупљања хране и гардеробе укључују се све месне организације Црвеног крста
као и Основне школе, Црвени крст Бачка Паланка, Стара Пазова, Зрењанин, Кикинда, Палилула,
Жабаљ, Бела Паланка, Темерин, Инђија, Нова Црња и многи други.
Такође преко Црвеног крста летовало је педесеторо деце на мору у месту Баошић
/донација Немачког Црвеног крста/, група жена из Међе преко Покрајинског Црвеног крста била
је на едукацији на Вршачком брегу и у Кикинди. Ово је само део онога што је Општинска
организација Црвеног крста у том тешку тренутку радила.
БРИГА О ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ ЛИЦИМА
ПРИКУПЉАЊЕ И ПОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА И
ПЕНЗИОНЕРИМА
До фебруара 2005. године страни донатори су обезбеђивали помоћ горе наведеним
категоријама која је након тога укинута. Такође Црвени крст је морао сопственим снагама и
прикупљањем помоћи од домаћих донатора да решава овај проблем од случаја до случаја.
Иначе, све ове године ОО Црвеног крста је сваке године опслуживала 1.600 избеглица, 1.600
социјално угрожених домаћих становника и 2.350 пензионера.
Ово су само неке важне активности и програм који је Организација Црвеног крста
Житиште до сада остварила.
ЗАПОШЉАВАЊЕ
У склопу Националне службе за запошљавање РС функционише Филијала у Житишту
Са стањем на дан 30.06.2007. г. На евиденције службе било је пријављено 2.988 лица.. У
Општини Житиште формиран је Локални савет за запошљавање.
Ризичне групе незапослених обухваћене активним мерама за запошљавање Националне службе
за запошљавање (НСЗ).
• Самозапошљавање:У 2007 години, Покрајинска НСЗ расписала конкурс за доделу
субвенција за запошљавање за припаднике ромске националне заједнице.
Самозапошљавање по конкурсу аплицирало је и добило неколико рома за прикупљање
секундарних сировина.
• Ново запошљавање-Субвенције послодавцима за опремање нових радних места у износу
од 80.000,00 динара с тим што се субвенција увећава за додатних 40.000,00 динара ако
послодавац запошљава:
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Лица са инвалидитетом,
Роме,
Лица старија од 50 година,
Деца без родитељског старања, штићеници Домова за незбринуту децу и из
хранитељских породица, старија од 18 година.
ОБРАЗОВАЊЕ

„У Општини су у равноправној службеној употреби српски, мађарски и румунски језик, са
својим писмима.“ – гласи одредба из члана 9. Статута Општине Житиште. У области образовања
је на репрезентативан начин видљива и мерљива примена овог базичног принципа
На подручју Општине Житиште постоји само програм основног образовања. Према
последњим расположивим подацима, у општини ради 11 основних школа.Програм се спроводи
у 3 централне школе и истуреним тј. издвојеним одењељима: ОШ "Свети Сава" Житиште, ИО
"Алекса Шантић" Равни Тополовац, ИО "Ђорђе Кожбук" Торак, ИО "Ђура Јакшић" Банатски
Двор, ОШ "Никола Тесла" Банатско Карађорђево, ИО "Петар Кочић" Честерег и ИО "Ади
Ендре" Торда, ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј, Нови Итебеј и ИО Међа и ИО Хетин.
Подаци о основном образовању прикупљају се на крају школске године, путем редовних
годишњих извештаја и односе се на редовне непотпуне (четвороразредне, петоразредне,
шесторазредне) и потпуне (осморазредне) основне школе.Предшколске установе прате се преко
годишњих истраживања о предшколским установама. Према методологији пописа, оне
обухватају вртиће и васпитне групе предшколске деце. На територији општине Житиште налазе
се само предшколске установе и основне школе.
На подручју општине Житиште не налази се ни једна специјална школа, ни једна виша
школа нити факултет.
Установе за децу предшколског узраста
Школске 2006/2007. године у општини Житиште ради 11 предшколских установа у које је
смештено 312 деце. Рад се организује на српском, румунском и мађарском језику. Од укупног
броја деце 87 борави бесплатно. Све установе поседују сопствену зграду вртића. Дневни боравак
ограничен је на 5 часова. У предшколским васпитно-образовним организацијама уочава се, с
једне стране, континуирано опадање броја деце и, с друге стране, увећање броја запослених. Од
2000/2001 до 2007/2008 школске године, укупан број деце умањен је с 351 на 284.Уочава се
смањење броја деце код све три етничке групе: српске, румунске и мађарске. Предшколска
установа „Десанка Максимовић“ Житиште организује васпитно-образовни рад у оквиру 13
(тринаест) васпитних група – припремне групе за упис деце у први разред Основне школе и 8
(осам) васпитних група – полудневног боравка.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Дом Здравља Житиште
Основан је 1964.г. има 120 запослених. Дом здрвља образују следеће организационе
јединице:
• Служба за општу медицину са медицином рада и кућним лечењем (11 здравствених
станица)
• Служба за хитну медицинску помоћ и санитетски транспорт
• Стоматолошка служба
• Служба за здравствену заштиту жена и деце и школске деце са поливалентном
патронажом
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Рад Дома здравља почива на примени Закона о здравственој заштити и Закона о
здравственом осигурању усмерен је ка укупном становништву општине.
АПОТЕКА „ЖИТИШТЕ“
Основана је 70-тих година, располаже са 5 огранака, а делатност обавља 10 запослених.
Основни задатак апотеке је да корисницима здравствене заштите обезбеди потребне лекове и
помагала, неопходне информације о примени истих, као и саветодавну улогу у превенцији.
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУШТВА
Невладине организације и друштва су на територије Општине Житиште малобројне и
суфинансирају се из средстава намењених социјалној заштити грађана Општине Житиште.
ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
На целој територији Општине обезбеђује културно-уметничке,социјално-заштитне
садржаје, као и снабдевање огревом и намерницама по повољним ценама.
ПОЛИЦИЈА
Полицијски службеници полицијске станице у Житишту на основу Закона о полицији
обављају следеће полицијске послове:
-

Безбедносна заштита живота, права, слобода и личног интегритета лица, као и подршка
владавини права;
- Безбедносна заштита им овине;
- Спречавање, откривање ирасветњење кривичних дела прекршаја и других кривичних
деликата;
- Откривање и хватање извршиоца КД и прекршаја и др. Лицаза којима се трага и њихово
привођење надлежним органима;
- Одржавање ЈРМ-а, пружање помоћи у случају опасности и пружање друге безбедносне
помоћи којима је неопходна;
- Регулисање, контрола, пружање помоћи и надзор у саобраћају на путевима;
- Обезбеђивање одређених јавних скупова, личности, органа,објеката и простора;
- Извршење других задатака утврђених законом и подзаконским актом донетим на основу
овлашћења из закона;
У погледу наведених социјално интересантних група полицијска станица у житишту
располаже следећим податцима:
Година
2006
2007
Укупно извршилаца кривичних дела
165
234
Кривична дела извршена од стране
37
60
малолетника
Број малолетних извршилаца кривичних дела
37
8
Малолетни повратници у извршењу
12
4
кривичних дела
Предпостављамо да је учешће малолетника у извршењу кривичних дела веће од
приказаног бројног стања с обзиром на постојање следећих чињеница:
- постојање тамне бројке криминалитета( одређена кривична дела никада полицији нису
пријављена)
- да у свом раду Полицијска станица Житиште није успела да расветли сва пријављена
кривична дела.
Малолетници су најчешће извршиоци имовинских кривичних дела, а разлози су најчешће
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- скромне матријалне могућности родитеља
- лош утицај друштва у коме се крећу
- погрешно одабран узор у понашању
- жеља за доказивањем итд.
Податак који је вредан пажње је да постоји одређени број малолетних извршилаца који се
појављују као повратници у извршењу кривичних дела.Забрињавајућа чињеница је да се код
одређеног броја, малолетних повратника, усваја модел криминалног понашања и начина
живљења тј. ове девијације постају саставни део њихове личности.
Полицијски службеници Полицијске станице Житиште се у раду са малолетницима
придржавају посебног протокола о постпању полицијских службеника у заштити малолетних
лица од злостављања и занемаривања. Полицијска станица Житиште има обученог радника који
је похађао семинаре на тему рад са малолетнм лицима .
Кривична дела против
2006
2007
живота и тела
Убиства
2
1
Силовања
0
0
Разбојништва
3
4
Насиље у породици
0
2
Интресантан податак је да су сви случајеви убистава у 2006. и 2007. години извршена у
оквиру породице.Претпостављамо да су у наведеним случајевима највероватније били
нарушени односи у породици а да за лоше породичне односе и постојање одређених девијација
код извршиоца нисмо знали из простог разлога што жртве никада нису пријављивале постојање
одређеног проблема тј. нисмо у потпуности могли да испратимо генезу проблема. је Полицијска
Станица Житиште у току 2007. године поднела 2 кривичне пријаве за извршење кривичног дела
насиље у породици и о постојању оваквих проблема на терену упознала, путем дописа, Центар
за социјални рад Општине Житиште.
Као жртве кривичног дела разбојништва и разбојништва у покушају у два случаја јављају
се стара и изнемогла лица који су управо због наведених особина и били мета извршилаца ових
кривичних дела. Стара и изнемогла лица са јављају као жртве имовинских деликата и по нашим
проценама у раду са овом категоријом лица потребан је посебан приступ од стране полиције.
У погледу извршених прекршаја на подручју полицијске станице Житиште ситуација је
следећа:
Година
2006
2007
Укупно прекршаја
320
247
Прекршаји учињени од стране
17
13
малолетних лица
Малолетни повратници у
3
3
извршењу прекршаја
Прекршаји насиља у породици
52
23
Посебно узнемирава чињеница да се малолетници јављају у извршењу прекршаја са
елементима насиља, да су том приликом испољили агресивност, бруталност и потпуно одсуство
поштовања ауторитета. Већи број прекршаја од стане малолетника извршен је под утицајем
алкохола и у угоститељским објектима. Полицијска станица Житиште је против власника
угоститељских објеката подносила прекршајне пријаве за точење алкохола малолетним лицима.
На подручују Полицијске станице Житиште Роми, као социјално угрожена категорија,
јављају се као најчешћи извршиоци имовинских кривичних дела и тежих кривичних дела против
живота и тела.
Посебно је изражен проблем односа Рома који су у програму реанимисије, јер се јављају
одређене потешкоће у њиховом укључивању у нормалне друштвене токове. Проблеми ове
врсте посебно су изражени у Месним заједницама Торда, Торак и Српски Итебеј где је
незадовољство житеља ових Месних заједница до те мере кулминирало да су житељи Месне
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заједнице Српски Итебеј иницирали одређену петицију путем које су захтевали да се надлежни
органи озбиљније ангажују на решавању ових проблема.
СУДСТВО
Општински орган за прекршаје у Житишту
Према закону о уређењу судова подручје територије Општине Житиште покрива
Општински суд у Зрењанину који обавља послове из своје надлежности према законским
прописима, годишњем распореду послова и судским пословником. Општински суд у Зрењанину
поступа искључиво као првостепени суд у кривичним, парничним и ванпарничним предметима
из своје надлежности. Надлежност се спроводи у овим предметима преко кривичних, парничних
и ванпарничних одељења.
На подручју Општине Житиште од судских органа постоји само Општински орган за
прекршаје Житиште који је по садашњем законском решењу мешавина судског и управног
органа. Овај орган решава све прекршаје почињене на подручју Општине Житиште, а сем тога
указује и правну помоћ другим органима саслушавањем окривљених и сведока који имају
пребивалиште на подручју Општине Житиште, а у вези прекршаја почињених на територији
других општина. Највећи број предмета је из области саобраћаја, јавног реда и мира и привреде.
Ове послве обавља један судија и три радника.
Медији
Општина Житиште пласира све важне информације путем локалне радио
станице ``Радио 216`` и регионалне телевизије ``Сантос`` из Зрењанина на којој има и
закупљен термин за емисију ``Панорама Општине Житиште`` путем које се једном
недељно обавештавају грађани општине Житиште о свим актуелностима у општини,
такође инфорисање грађана се врши и путем локалних новина ``Зрењанин`` из
Зрењанина које такође излазе једном недељно и благовремено информишу грађане
Општине Житиште.
ПРЕГЛЕД СТАЊА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Сва обележја општине од демографских преко привредних као и старосне образовне и
националне
структуре
становништва
неминовно
се
рефлектују
на
КРЕТАЊЕ БРОЈА КОРИСНИКА ИЗ НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ
График 2. Преглед укупног броја корисника ЦСР у периоду 2002-2007
Година
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Број
корисника
1696
1724
1839
2189
2589
4131

Ланчани
индекс
134,50
101,65
106,67
119,03
118,27
159,56
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Кретање укупног броја корисника по старосним групама
Старосна група
Деца и омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА

2007.

785
2847
552
4184

2008.

863
4227
1257
6347

Према старосној структури највећи пораст евидентиран је код деце,омладине и старих
лица.
Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама
Деца и омладина

2007.

2008.

Без родитељског старања
29
44
Социо-материјално угрожена
614
672
Из
породица
са 57
36
порем.пород.односима
Ометена у развоју
26
44
Са поремећајем у понашању
57
69
Остала деца и омладина
0
0
783
УКУПАН БРОЈ
865
Највећи број деце и омладине на евиденцији Центра су из категорије материјално
угрожених породица које остварују право на материјално обезбеђење и деце без родитељског
старања .У структури ове категорије навише је деце чији су родитељи умрли,који су спречени
да врше родитељско старање и родитељи лишени родитељског права.Најчешће примењивани
облици заштите у случајевима деце без родитељског старања су старатељство,хранитељство и
смештај у установу.Вишегодишња афирмација породичног смештаја,како кроз редован рад
Центра, тако и информисањем грађана путем медија– посебно преко локалне ТВ Сантос, о
хранитељству и садржајима рада са децом без родитељског старања ,дала је веома добре
резултате. Укупан број активних хранитељских породица сада је 15 а још 8 породица је
едуковано и може да прихвати децу на породични смештај.На евиденцији Центра у 2008год
налазило се 30 деце на смештају а за 7 деце поступак је у припреми.
Број деце и младих починиоца кривичних дела и прекршаја у општини Житиште је
мањи у односу на претходну годину.Анализом старосне структуре малолетних преступника
издваја се узраст од 14-16 година. Категорије кривично одгворних и кривично недговорних у
видном су опадању али је чињеница да је један мањи број малолетника који су починили више
кривичних дела и тежих кривичних дела тако да је на евиденцији Центра 13 малолетника са
изреченом судском мером Појачан надзор органа Старатеља,за 2 малолетника је изречена мера
притвора а 2 малолетника су упућени у ВПД Крушевац .
Проблем у раду Центра са овом категоријом корисника представља велика разуђеност
терена тако да технички нисмо у могућности да континуирано пратимо случајеве, а са друге
стране често се ради о деци из породица ниског образовно-културног нивоа,социо-материјално
угрожених ,који нису у могућности да плате путне трошкове и одазову се позиву Центра.
У току 2008год забележено је значајно повећање броја деце ометене у психо-физичком
развоју која су користила облике и мере социјалне заштите.Најчешће се ради о деци родитеља
спречених да врше родитељско право и родитеља који су то право неадекватно обављали а
највише примењивани облици и мере су старатељство,смештај у установу и хранитељство.Један
број деце потиче из породица које остварују материјално обезбеђење а 13 деце остварује додатак
за помоћ и негу и увећани додатак.За разлику од суседних општина (Нова Црња и Зрењанин) где
је организована настава за децу ометену у психо-физичком развоју, у општини Житиште ово
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није случај . С обзиром на релативно велики број деце ометене у психо-физичком развоју
проблем њиховог образовања(што изискује одлазак у суседне општине где би се школовали а у
највећем броју случајева то није финансијски изводљиво а такође није могуће ни обезбедити
свакодневну пратњу деце до школе) указује на потребу за организовањем неких облика
ванинституционалне заштите у општини Житиште.У складу са утврђеном Стратегијом развоја
социјалне заштите у општини Житиште за наредни период од пет година предложена је
реализација отварања међуопштинског дневног боравка у сарадњи са суседним општинама.
Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама
2007.

Одрасла лица
Са поремећајем у понашању
Матер. необезбеђена и незбринута

/

2008.

6
3734
30

2468
породичним 51

Са поремећеним
односима
Психофизички ометена
328
457
Остала
/
0
2796
УКУПАН БРОЈ
4227
У 2008 год.значајно се повећао број оних одраслих лица ,корисника непосредне социјалне
заштите ,код којих је примењиван неки од облика и мера заштите услед социјално-материјалне
угрожености и тежих психичких и физичких обољења: признавање права на материјално
обезбеђење,додатка за помоћ и негу и смештај у установу социјалне заштите.
Анализирајући наведену табелу може се видети да је број породица са оствареним правом
на МОП у 2008.години у односу на 2007.годину значајно повећан. Број Рома на територији
општине Житиште, корисника услуга Центра чини 40% од укупног броја корисника ЦСР.
Евидентиране су 683 породице које користе МОП са укупно 3734 корисника Према структури
чланова домаћинства највећи број се односи на незапослена, одрасла,радно способна лица,као и
на децу школског и предшколског узраста. Евидентно је да на овом подручју нема корисника
МОП-а који су пољопривредници нити лица која обављају самосталну делатност, јер су
приходи ових лица већи од нивоа социјалне сигурности, те самим тим не остварују ово право.
Код примене смештаја душевно оболелих и ментално ометених лица у установе
специјализоване за њихово збрињавање, било је великих проблема због недостатка капацитета
таквих установа ,тако да је реализација смештаја у ове установе веома спора а корисници буду
дуже време на листама чекања,из тих разлога на листи чекања имамо лица за смештај
Стручни тим Центра радио је на породично-правној заштити код поремећених
породичних односа и развода брака ,пружањем помоћи родитељима у васпитању деце ,помоћи
око регулисања виђења родитеља и деце и посредовањ код других институција.Евидентиран је
мањи број таквих породица у односу на претходну годину али је зато повећан број породица за
које је процењено да имају проблем унутарпородичног насиља- 11. Углавном се ради о
породицама код којих су жртве насиља деца и брачни партнер.
Кретање укупног броја остарелих лица по основним категоријама
2007.

Остарела лица
Без породичног старања

75
296
и 181

2008.

147
751
359

Без средстава за живот
Теже
хронично
оболела
инвалидна
Остала
0
0
552
УКУПАН БРОЈ
1257
Највише се увећао број старих лица у општини Житиште према којима су примењивани
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облици и мере социјалне заштите. Од 20 399 становника, у општини Житиште живи 5.450 особа
старијих од 65 година (чак 26,7% од укупног становништва), од чега услуге социјалне заштите
користи њих 1257 или 23% од укупног броја старих лица у општини. Већином су то самачка или
двочлана старачка домаћинстава а у Центру су евидентирани као лица без средстава за живот
или теже хронично оболела лица.Примењивани облици и мере заштите већином су признавање
права на материјално обезбеђење,додатка за помоћ и негу и смештај у установу социјалне
заштите.
Број корисника смештаја у установи социјалне заштите
Старосна група
2007.
Деца и омладина
12
Одрасла лица
14
Остарела лица
73
99
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
Број корисника смештаја у другој породици
Старосна група
2007.
Деца и омладина
31
Одрасла лица
0
Остарела лица
4
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
35
Број корисника додатка за помоћ и негу
Старосна група
2007.
Деца и омладина
9
Одрасла лица
32
Остарела лица
53
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
94
Број корисника увећаног додатка за помоћ и негу
Старосна група
2007.
Деца и омладина
9
Одрасла лица
17
Остарела лица
19
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
45

2008.

12
24
82
118
2008.
30
0
4
34
2008.

6
18
41
65
2008.

7
29
37
73
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Права која се финансирају из буџета
општине :
Облик заштите
Привремени
смештај
у
прихватилиште
Приврем.смештај у
прихватну станицу
Једнокр.помоћ
у
новцу-бр.породица
Једнокр.помоћ
у
натури-бр.породица
Помоћ у кући
Дневни боравак
Опрема корисн.за
смешт. у устан.СЗ
или др.породицу

Број корисника
2004 2005 2006 2007 2008
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

124

130

79

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Облик заштите
СОС телефон
Субвенције
Увећана једн.помоћ
Степендије,
школарине
Бесплатан оброк
Превоз
лица
са
инвалидит.
Месечне карте за
превоз
Екскурзије
рекреација
Становање
уз
подршку
Остало
(интерн.смештај)

Број
корисника

2007
0
0
0

2008
0
0
0

44

77

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НЕМА АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ
УСМЕРЕНЕ НА ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОБЛИКЕ ЗБРИЊАВАЊА
ОБРАДА И АНАЛИЗА СТАЊА
У процесу обраде подартака анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у
планирању и спроводјењу стратегије развоја социјалне заштите у Житишту и крајњи корисници
услуга социјлане заштите.
СНАГЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Израда Стратегије одрживог развоја Општине Житиште
Постојање хранитељских породица и специјализованог хранитељства.
Висок степен сарадње служби ЦСР,службе за дечије додатке,борачко-инвалидске
заштите, комесаријата за избеглице, ООЦК и повезаност са Домом здравља
Формирање радне групе за израду Стратешког плана социјалне заштите
Добро познавање локалних прилика и постојање базе података корисика социјалне
заштите
Спремност локалне заједнице да се плански и системски бави социјалном политиком
Развијен НВО сектор (Удружење рома у већини МЗ, Удружење дијабетичара, ООЦК...)
Потписан уговор са војском Србије и ангажовање цивилног војног кадра.

СЛАБОСТИ:
•
•

Недостатак критеријума за доделу општинских средстава у области социјалне заштите
Лоша информисаност како корисника тако и локалних актера - нема протокола
међусекторске сарадње и информисања

Број 4. 29.03.2010. године „Службени лист Општине Житиште“ страна
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22

Недостатак средстава за иновативне програме
Територијална разуђеност општине
Непрестан одлив малдих из општине
Непостојање ванинституционалних облика социјалне заштите
Непостојање међуопштинских услуга социјалне заштите
Непостојање адекватне базе података за ОСИ
Необученост локалних актера да користе алтернативне изворе финансиранја
Генерално сиромаштво становништва општине - велики број корисника МОПа
26 % становништва преко 65 година старости

МОГУЋНОСТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Реформски програми државе
Програми Покрајинског завода за социјалну заштиту
Могућност развоја међуопштинских услуга социјалне заштите
Примери добре праксе из окружења
Могућност афирмације волонтеризма, цивилног војног кадра,НВО
Могућност повезивања здравствене и социјалне заштите
Могућности логистичке подршке код потенцијалних финансијских извора
Понуда програма размене и едукације

ПРЕТЊЕ:
•
•
•
•
•

Велики пораст старих лица у укупној популацији становништва
Осиромашивање становништва општине (свих узраста)
Актуелна светска криза која утиче на буџет оштине
Непрестани одлив младих
Смањење могућности запошљавања услед недовољног привредног развоја

•
•

Пораст броја пунолетних лица корисника социјалне заштите
Недостатак програма за санирање проблема избеглих и интерно расељених лица
Непостојење програма за лица са посебним потребама

Подаци су анализирани уз помоћ технике SWОТ анализе и идентификоване су следеће
снаге, слабости, могућности и претње:
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•
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•
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•

•

Постојање Стратегије одрживог
развоја Општине Житиште
Постојање хранитељских породица и
специјализованог хранитељства.
Висок степен сарадње служби
ЦСР,службе за дечије додатке,борачкоинвалидске заштите, комесаријата за
избеглице, ООЦК и повезаност са Домом
здравља
Формирање радне групе за израду
Стратешког плана социјалне заштите
Добро познавање локалних прилика и
постојање базе података корисика
социјалне заштите
Спремност локалне заједнице да се
плански и системски бави социјалном
политиком
Висок степен сарадња са месним
заједницама и канцеларијама,медијима и
ЦСР Зрењанин на регионалном нивоу
Потписан уговор са војском Србије и
ангажовање цивилног војног кадра.
Развијен НВО сектор (Удружење рома
у већини МЗ, Удружење дијабетичара,
ООЦК...)

МОГУЋНОСТИ
Реформски програми државе
Примери добре праксе из окружења
Могућност афирмације волонтеризма,
цивилног војног кадра,НВО и удружења
грађана
Могућност повезивања здравствене и
социјалне заштите
Могућности логисичке подршке код
потенцијалних финансијских
извора(заступљеност кадрова из општине
Житиште у покрајинским и Републичким
структурама)
Понуда програма размене и едукације
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СЛАБОСТИ
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Нема јасних критеријума у
општинском буџету за подршку раду
установа соц. заштите
Недостатак средстава за иновативне
програме
Нема протокола међусекторске
сарадње и информисања
Територијална разуђеност општине,
лоша путна мрежа и скуп превоз грађана,
корисника соц. услуга и запослених
Непостојање ванинституционалних
облика социјалне заштите
Непостојање базе података лица са
инвалидитетом
Необученост кадрова за писање
пројеката
13% становништва Општине
Житиште корисници МОП-а
26,7 % становништва преко 60 година
старости
Непостојање мобилног тима услед
не дефинисања финансирања истог

•
•
•
•
•
•
•

•

ПРЕТЊЕ
Политичка нестабилност
Непримењивост појединих законских
норматива на мање средине и центре
Не постоје стандарди и нормативи
услуга
Непрестани одлив младих
Велики пораст старих лица у укупној
популацији становништва
Пораст броја пунолетних лица
корисника социјалне заштите
Недостатак програма за санирање
проблема избеглих и интерно
расељених лица
Непостојење програма за лица са
посебним потребама

Број 4. 29.03.2010. године „Службени лист Општине Житиште“ страна

24

Анализом текуће ситуације у области социалне заштите на територији општине
Житиште издвојени су следећи стратешки приоритети:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ
Унапређење постојећих и
увођење нових услуга
социјалне заштите за
осетљиве друштвене групе
грађана

ПРИОРИТЕТИ
Побољшање услова и квалитета живота деце и
младих
Унапређење квалитета живота старих лица
Инклузија особа са инвалидитетом
Побољшање услова и квалитета живота Ромске
популације
Системско и планско бављење социјалном
политиком на међуопштинском нивоу за
општине

Развој међуопштинских
социјалних услуга

Јачање локалних
капацитета за пружање
ефикасне социјалне
заштите на локалном и
међуопштинском нивоу
нивоу

Формирање међуопштинских социјалних
услуга за помоћ социајлно угроженим
категоријама становништва
Обезбеђивање недостајућих финансијских
средтстава за имплементацију стратегије
Едуковање запослених у институцијама и
организацијама које се баве пружањем
социјалних услуга
Информисање и едуковање јавности за
смањење дискриминације посебно осетљивих
група као и корисника о сопственим правима

СТАРА ЛИЦА
У Општини Житиште,која броји 20 399 становника, живи 5.450 особа старијих од
65година (чак 26,7% од укупног становништва), од чега услуге социјалне заштите користи њих
1257или 23%. Број остарелих корисника услуга Центра повећао се значајно у односу на
претходну годину према податцима из годишњег извештаја о рад Центра за социјални
рад.Највише је остарелих лица без средстава за живот-751, а потом следе стара лица без
породичног старања-58 и оболела стара лица-162, од којих је у порасту број хронично
оболелих.Најчешћи вид збрињавања старих у општини Житиште је признавање права на
материјално обезбеђење-132,права на додатак на помоћ и негу другог лица-78 и смештај у
геронтолошку установу-82.
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Број остарелих лица која су користила мере и облике заштите који се финансирају из
републичког буџета
Мере/облици
2007.
2008.
Старателјство
4
2
Привремено старателјство
11
9
Додатак за помоћ и негу
53
41
Увећани додатак за помоћ и негу
19
37
Материјално обезбеђење
382
751
Смештај у установу соц.заштите
73
82
Смештај у другу породицу
4
4
Број остарелих лица која су користила мере и облике заштите који се финансирају из
буџета локалне заједице (општине/града)
Мере/облици
2007.
2008.
Помоћ у кући-"јавни радови"
230
Дневни боравак
Смештај у прихватилиште/прих.станицу
Једнократна помоћ у натуру
27
Једнократна новчана помоћ
42
Помоћ старим ромима-пројекат
76
Као што се може приметити већина облика збрињавања старих лица у општини Житиште
су материјалне природе .Нарочито је повећан број захтева старих или њихових сродника, а у
њихово име, за смештај у дом за старе обзиром да је то за њих најцелисходнији начин да се
адекватно целодневно збрину како у смештају и исхрани тако и по питању хигијене, здравствене
застите и задовољавања психолошких и социјалних потреба.
У општини нема организованих облика ванинституционалне заштите у оквиру
проширених права који би спречавао смештај корисника у установу за смештај старих лица на
пр: дневни боравак за старе или услуга помоћи у кући за чим постоји велика потреба.
Током 2008год Центар је реализовао пројекат помоћи и неге старима у општини Житиште на
основу конкурса за јавне радове и захваљујући томе 230 старих лица је имало обезбеђену ову
социјалну услугу .Овим пројектом је запослено 12 незапослених жена,раније породица
корисника материјалне помоћи и обучено за послове геронтодомаћица .
Планирано је да помоћ и нега у кући ,која је реализована у прошлој години средствима
обезбеђеним преко Јавних радова у десет насељених места у општини, касније путем одрживости
пројекта буде финансирана средствима из општинског буџета и преко пројекта “Подршка
локалном развоју”.Буџет пројекта финансиран се из средстава Краљевине Норвешке, нашим
аплицираним пројектом обезбеђено је теренско возило док би општина Житиште требала да
обезбеди средства за личне доходке две геронтодомаћице.
•

Постојећи
проблеми
код
популације
старих лица

•
•
•
•

Велики број старачких домаћинстава без средстава за живот или
минималним средствима
Непостојање ванинституционалних облика социјалне заштите
Непостојанеј капацитета за смештај старих у установе, у ситуацијама када
је то неминовно
Недостатак социјалних услуга за материјално угрожена старачка
домаћинства где су стари оболели а без сродника
Непостојање адекватне контроле рада агенција за за сервисирање старих
(уговор о доживотном издржавању)
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Постојећи
облици
социјалне
заштите за
стара лица

•

•
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Облици социјално породичне заштите старих (смештај у установе,
материјално обезбеђење, једнократна помоћ, помоћ у натури, огрев. . )
које пружа Центра за социјални рад
Услуге помоћи у кући и неге старих лица финансиран од стране

Министарства економије и регионалног развоја у оквиру јавних
радова до марта 2009године

Закључци:
• 1. Тренутно једну четвртину становништва општине Житиште чине стара лица преко 65г
• 2.Остарело становништво руралног подручја недовољно је обухваћено постојећим
услугама социјалне заштите
• 3. Недостатак системских социјалних услуга на нивоу локалне заједнице, који се не
базирају на пројектима ограниченог трајања

Препоруке:
• 1. Формирање службе геранто-домаћица за помоћ социјално најугроженијим категоријама
становништва како у насењу Житиште тако и у руралним деловима општине
• 2. Формирање дневног боравка за стара лица
• 3. Отварање мини дома за смештај старих уз подршку и надзор

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Евиденција инвалидних лица није свеобухватна пошто ресорне институције (Дом
здравља, Центар за социјални рад,удружења грађана . . ) имају евиденцију само оних инвалида
који имају право на остваривање неког облика здравствене или социјалне заштите у њиховој
ингеренцији. Корисничка удружења имају евиденцију о свом чланству,која није и целокупна
популација инвалида одређене категорије(већ само њихови чланови).
Према податцима Центра за социјални рад о пруженим облицима заштите најчешће су
ОСИ корисници МОП-а, додатка за ТПН, и број смештаја у установу социјалне заштите је
знатно повећан. Велики проблеми су приликом смештаја душевно оболелих и ментално
ретардираних лица у установе социјалне заштите, јер таквих домова има мало, попуњени су им
капацитети, те често корисници буду дуже време на листама чекања.
Одрасла инвалидна лица
У извештајном периоду ,према податцима Центра за социјални
рад у општини Житиште дошло је до повећања броја одраслих
лица са инвалидитетом и то у свим категоријама према врсти
оштећења.Највећи пораст забележен је код теже физички
оболелих лица, а знатно је порастао и број душевно оболелих.

Табела 3: преглед кретања
броја одраслих психофизички
ометених лица
Број
Година
корисника
2003
99
2004
128
2005
154
2006
168
2007
328
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Деца са посебним потребама

Тачни подаци о броју ове деце нису познати. Центар располаже
подацима о броју деце која су евидентирана кроз неки облик
заштите.Проблеми су везани углавном за дијагностику. Породице
у којима живе деца и омладина ометена у развоју, често не знају
која права могу да остваре.У сеоским подручјима проблеми се
јављају тек пред полазак ове деце у школу или у нижем
основношколском узрасту када се специфичне потребе ове деце
испоље у раду у групи. Најчешће примењивани облици социјалне
заштите су МОП, ТПН, смештај у установу. и породицу.
Врста и степен хендикепа
Тешка ментална ометеност
Тежа ментална ометеност
Умерена ментална ометеност
Лака ментална ометеност
Слепа и слабовида
Глува и наглува
Говор и глас
Телесне сметње
Комбиноване сметње
УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ

2007.
1
4
8
6
2
0
0
6
15
42

Табела 5; Деца ометена у
психофизичком развоју
Број
Година
корисника
2003
36
2004
41
2005
44
2006
46
2007
26

2008.
1
0
7
12
1
0
0
4
18
43

За разлику од суседних општина (Нова Црња и Зрењанин) где је организована настава за децу са
специјалним потребама, у општини Житиште ово није случај те је стога велики проблем
образовања ове деце пошто то изискује одлазак у суседне општине где би се школовали а у
највећем броју случајева то није финансијски изводљиво а такође није могуће ни обезбедити
свакодневну пратњу деце до школе.С обзиром на релативно велики број деце ометене у психофизичком развоју у општини Житиште потребно би било организовати неки од облика
ванинституционанле заштите.
У складу са утврђеном Стратегијом развоја социјалне заштите у Србији, Стручни тим Центра је
применио смернице о најбољем интересу детета за смештају у хранитељкске породице тако да је
приметан пораст броја хранитељства код деце са посебним потребама у односу на смештај у
установу.У сарадњи са установама где су деца раније смештена покретани су поступци
рекатегоризације и премештаја деце у адекватне установе које одговарају утврђеној категорији,
а вршио је и услужне радње у вези са оверавањем упута и лечења
•
Постојећи
облици
социјалне
•
заштите за особе •
са
инвалидитетом

Облици социјално породичне заштите с (старатељство,смештај у
установе, материјално обезбеђење,. . ) које пружа Ценатр за социјални рад
Саветодавни рад у оквиру делатности ЦСР
Активности удружења (за своје чланство) на пружању помоћи у
информисању о сопственим правима и њиховом остварењу
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Непостојање јединствене базе података ОСИ у општини Житиште
Недовољна информисаност о сопственим правима и начину
њиховог остваривања
Недоступност институција и постојећих услуга због физичких
баријера
Тешкоће у образовању и запошљавању
Непостојање отворених облика социјалне заштите – клубова,
дневних боравака...

Закључци:
• Непостојање једниснтвене евиденције
• Недовољно архитектонски обезбеђени прилази институцијама за ОСИ
• Недовољан
број
алтернативних
облика
подршке
ОСИ
(преквалификације,
доквалификације..)
• Непостојање специјалног одељења при О.Ш.
• Недостатак адекватне информисаности јавног мњења о могућностима и правима ОСИ
• Сиромаштво ОСИ и њихових породица,
• Недостајућа услуга саветовалишта у општини Житиште и услуга одвожења ОСИ у
саветовалиште у Зрењанину
Препоруке:
•
•
•
•
•
•

Формирати јединствену базу података која ће се редовно ажурирати
Формирање службе за помоћ непокретним и тешко покретним особама са инвалидитетом –
нега и помоћ у кући
Формирање дневног боравка за ОСИ
Снезибилизација локалне заједнице на права и могућности ОСИ
Обезбедити прилазе тј уклонити архитектонске баријере институција код којих ОСИ
остварију своја права
Обезбедити услуге саветовалишта

ДЕЦА И ОМЛАДИНА
Када говоримо о социјално заштити, подаци ЦСР, се односе на следеће категорије деце:
o деца без родитељског старања
o деца жртве злостављанај и занемаривања
o деца из породица са поремећеним односима
o деца и омладина са поремећајем у понашању

Деца без родитељског старања
Структура деце према разлогу одсуства родитељског старања
разлог
2007.
Родитељи умрли
7
Родитељи непознати
0
Родитељи потпуно лишени родитељ. права
2
Родитељи делимично лишени родитељ. права
1
Родитељи спречени да врше родит. дужности
0
Неадекватно родитељско старање
19
УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ
29

2008.
9
1
3
5
0
23
44
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Узроци одсуства родитељског старања су:смрт родитеља, напуштање од стране
родитеља,неадекватно родитељско старање, спреченост родитеља да обављају родитељску
дужност Највећи број деце без родитељског старања се односи на децу чији су родитељи
неадекватно вршили родитељску дужност. и код деце умрлих родитеља.
Према облицима заштите највећи број се односио на смештај деце у хранитељске породице и
старатељство У складу са тенденцијама које подразумевеју давање предности хранитељству као
облику заштите деце без породичног старања у односу на смештај у установе социјалне
заштите, посебан акценат је стављен на ову проблематику.Афирмација
породичног
смештаја,што кроз редован рад Центра, то и кроз средства информисања – посебно преко
локалне ТВ Сантос где је презентован информативно-едукативни садржај рада са децом без
родитељског старања од стране стручног тима Центра као и основне информације о
хранитељству,дала је веома добре резултате. Укупан број активних хранитељских породица сада
је 15 а 8 породица је едуковано али још није активно.
У току 2007.године Центар за социјални рад је био партнер у пројекту “Пут ка центру за
хранитељство” чији је носилац био ЦСР Зрењанин а који је финансиран од стране Фонда за
социјалне иновације.Једна од активности овог пројекта била је едукација потенцијалних
хранитељских породица за спрецијализовано старатељство И наш Центар је упутио 3
хранитељске породице на ову едукацију коју су оне успешно завршиле.Резултат је четворо
смештене деце са посебним потребама у две едуковане породице за специјализовано
хранитељство.

Деца из породица са поремећеним односима
Најчешћи разлози који доводе до поремећених породичних односа и развода брака су
тешка материјална ситуација у породици, немогућност задовољења основних животних потреба
због чега долази до несугласица међу партнерима и неког од облика насиља у породици.
Евидентиран је већи број породица, али је смањен број деце те се закључује да се ради о
породицама са мањим бројем деце у односу на прошле извештајне године.
Разматрајући кретање броја деце по подгрупама утврђено је да је број деце брачног порекла са
поремећеним односима родитеља.
Центар за социјални рад Житиште нема органозовану службу саветовалишта али је
Стручни тим Центра који ради на породично-правној заштити,претходних година радио
саветодавно на санирању конфликтних односа, пружању помоћи родитељима у васпитању деце
,помоћи око регулисања виђења родитеља и деце и стицања одређених права из области
здравствене заштите и посредовање код других институција, итд.

Деца и омладина са поремећајем у понашању
Структура деце и омладине са поремећајем у понашању
Малолетници
2007.
Са асоцијалним понашањем
5
Кривично неодговорни (испод 14 год.живота)
3
Одговорни за кривични преступ
51
Одговорни за прекршај
5
УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА
64

2008.
11
8
27
5
51

Анализом старосне структуре малолетних преступника издваја се узраст од 14-16 година.
Категорије кривично одгворних и кривично недговорних у видном су опадању али
забрињавајућа је чињеница што је повећан број малолетника који су починили више кривичних
дела и тежих кривичних дела.
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Проблем у раду Центра са овом категоријом корисника представља велика разуђеност
терена тако да нисмо у могућности да континуирано пратимо случајеве, а са друге стране често
се ради о деци из социо-материјално угрожених породица који нису у могућности да плате
путне трошкове и одазову се позиву Центра.

Постојећи облици
социјалне заштите
код деце и младих

•
•
•
•
•
•

Бесплатне карте за превоз
Једнократне новчане помоћи
Дечији вртић- субвенције
Новчана помоћ код прворођеног детета
Једнократне новчане помоћи
ЦСР- саветодавни рад са младима

•

Недовољно едукативних,креативних,развојно
подстицајних програма за младе
Недостатак програма за децу са инвалидитетом
Недостаје адекватна подршка младима који стицањем
пунолетства напуштају хранитељске породице
Непостојање специјалног одељења при О.Ш.
Повећана малолетничка деликвенција– агресивност и
асоцијално понашање
Проблеми болести зависности- Повезаност злоупотребе
психоактивних супстанци са различитим облицима
друштвено неприхватљивог понашања младих
Незапосленост
Миграција – одлив младих у веће градове
Немогућност школовања због социјалног стања
Деца и млади су углавном пасивни корисници услуга

•
•

Постојећи
проблеми
код деце и младих

•
•
•

•
•
•
•

Закључци:
• Општина има у свим местима основне школе али не одржава се настава у свим школама за
разреде од 4-8.
• Средњих школа у општини нема
• Непостојање специјалног одељења при О.Ш.
• Недовољно организованих едукативних,креативних,развојно подстицајних програма за
младе
• недовољно садржаја са циљем промовисања здравог начина живота
• Асоцијално понашање деце последица је злоупотребе психоактивних
супстанци,дисфункцијоналних породица,сиромаштва
Препоруке:
•

•
•

Унапређење положаја деце и младих из посебно осетљивих група проширењем
постојећих и увођењем иновативних организационих облика и ванинституционалних
услуга социјалне заштите, са акцентом на превентивном деловању (Саветовалишта и
Клубови за децу и младе)
Организовање едукативних програма за младе
Организовање алтернативних облика подршке у запошљавању младима кроз
преквалификације,доквалификације, подстицање самозапошљавања
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Смањење дискриминације посебно осетљивих група деце и младих кроз информативно –
едукативне програме сензибилизације јавности и активирање свих одговорних
друштвених чинилаца из јавног, приватног и цивилног сектора
Афирмација садржаја са циљем промовисања здравог начина живота
Обезбеђивање адекватне информисаности младих о својим правима и могућностима
РОМИ

У општини Житиште живи око 1.000 Рома међутим овај број није право стање,јер су се
поједине породице и појединци,опредељивали као Срби,Југословени и сл.Овај број се уз све друго
драстично променио,услед подстицаја рађања и популационе политике,те је највећи број
новорођене деце (треће и четврто) управо код РомаСоцијални положај Рома у у општини
Житиште је веома неповољан. Ромске породице се суочавају са озбиљним проблемима
сиромаштва, лоших хигијенских услова становања, недостатком докумената потребних за
остваривање права из области социјалне и здравствене заштите, итд. Број Рома корисника услуга
Центра за социјални рад у општини Житиште је 730, што представља 40% од укупног броја
корисника ЦСР. Овом броју треба додати и оне Роме који, због непоседовања докумената или
неупућености, не остварују социјална права иако су социјално угрожени.
Степен образовања Рома у општини Житиште је веома низак. Из тог разлога, већина је
незапослена. Обузети свакодневним проблемима пуког преживљавања, необразовани родитељи
немају могућности да школују своју децу: у томе их спречава непоседовање потребних
докумената, недостатак новца за куповину школских књига и прибора, одеће, обуће, чак и
аутобуских карти за превоз до школе. Последично, ова деца постају незапослени млади људи и
неквалификовани радници, баш као и њихови родитељи, и тиме се круг сиромаштва затвара.Још
један велики проблем Рома је тај што већина нема социјално и здравствено осигурање. Већина
ромске популације не региструје своје бракове нити пријављује своју новорођену децу, па тако
ни не поседује документе као што су родни лист, уверење о држављанству и сл. Ови су
документи неопходни за остваривање права из социјалне и здравствене заштите, а Роми често не
знају и нису информисани о томе где и како да остваре своја права.
Просветни радници у основним школама општине Житиште такође немају довољно
капацитета да адекватно одговоре на потребе ромске деце са потешкоћама у образовању. Метод
рада који се примењује није одговарајући за ову децу, тако да просветни радници имају велике
потешкоће да ускладе динамику предавања и да постигну приближно једнак ефекат код све
деце. Сиромаштво ромске заједнице у овим општинама директно повећава и продубљује
сиромаштво осталих грађана и целе локалне заједнице. Са становишта интеграције, проблем
сиромаштва ромске популације није само њихов проблем већ један од најзначајнијих
друштвених проблема уопште.
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Обезбеђивање и заштита потреба и интереса корисника
ЦСР Рома не решава све проблеме него долази до
пасивизације корисника у активном обезбеђењу
породичних прихода
здравствена непросвећеност
живот у нехигијенским условима
Превенција карактерног структуирања деликвенције је
отежано због социјалне и материјалне необезбеђности
породице и ниског образовно-културног развоја
Пружање подршке у решавању социјалних проблема
отежано је због социјалне и материјалне необезбеђности
породице и ниског образовно-културног развоја
Пружање бесплатног обавезног основног школовања је
пасивни приступ у укључивању деце у школски систем,
недостатак додатне подршке деци са потешкоћама у
учењу
Облици социјално породичне заштите : смештај у
установе, материјално обезбеђење,додатак за туђу негу и
помоћ, породично-пртавна заштита, које пружа Центра за
социјални рад
Мере општине из проширених права социјалне заштите :
једнократна помоћ, помоћ у натури, огрев. .

Закључци:
•
•
•
•

Програм укључивања представника ромске заједнице у решавању њиховог положаја-кроз
НВО и канцеларију за ромска питања
Додатно подучавање деце која похађају редовне школе
Припрема Рома за полагање разредних испита
Услуге социјалног саветовања и заступања

Препоруке:
• Тим за инклузију ромске деце у образовни систем би требало да ради у континуитету јер
је показао да је својим активностима дао веома добре резултате.
• Треба ангажовати «ромског координатора» у локалној самоуправи Житиште који би
координирао све активности усмерене ка побољшању положаја Рома.
• Континуирано вршити сензибилизацију јавности за потребе ромске популације, односно
деце.
• Оснаживати ромске НВО
• У предшколским оделењима и основним школама, где је већа концентрација ромске
деце, треба ангажовати аситенте васпитачима и учитељима из редова ромске заједнице.

Број 4. 29.03.2010. године „Службени лист Општине Житиште“ страна

33

ПОРОДИЦА

Нови Породични закон забрањује насиље у породици и пружа правну заштиту од насиља.
Закон предвидја строжије мере заштите и санкције поводом тога, те је овај нови систем
охрабрио многе, посебно жене, да насиље пријављују.и да овај проблем и ова циљна група
постану знацајно видљивији. Непостојање организоване и правовремене доступности
социјалних услуга код заустављања свих облика насиља у породици, заштите дечијих права и
спречавања трговине људима, затим немогућност збрињавања жртава насиља након
интервенције као и изостанак комплетне стручне помоћи води у зачарани круг насиља.
Према подацима Полиције, сви случајеви убистава у 2006. и 2007. години у општини
Житиште извршени су у оквиру породице:Узроци ових тешких кривичних дела су нарушени
односи у породици. Такође се из табеле може видети да је Полицијска Станица Житиште у току
2007. године поднела 2 кривичне пријаве за извршење кривичног дела насиље у породици и о
постојању оваквих проблема на терену упознала, путем дописа, Центар за социјални рад
Општине Житиште.
Кривична дела против
живота и тела
Убиства
Силовања
Разбојништва
Насиље у породици

2006

2007

2
0
3
0

1
0
4
2

Као жртве кривичног дела разбојништва и разбојништва у покушају у два случаја јављају
се стара и изнемогла лица. Стара и изнемогла лица са јављају као жртве имовинских деликата.
У извештајној 2008. години у Центру за социјални рад ,у категорији злостављане деце у
односу на претходне године бележи се заначајан пораст и то посебно код емоционалног
злостављања деце, као и занемаривања деце Евидентирано је седморо злостављане и
занемариване деце. Утврђено је да су мајке у 5 случајева злостављале, односно занемариле децу.
Једно злостављање је било са смртним исходом детета, те је покренут кривични поступак
против мајке. Једно дете је бранећи се од насилничког понашања оца извршило кривично дело
убиства, а један малолетник је због занемаривања од стране мајке (разведен брак) покушао
суицид.Забележен је и један случај трговине људима.
Најчешће услуге социјалне заштите које се пружају жртвама насиља су: саветодавне
услуге, давање правних савета, пружање помоћи у новцу или натури али су врло често ове
услуге накнадне тј не у моменту када је то кориснику заиста неопходно обзиром да у локалној
заједници нема организоване доступности услуга 24часа. На нивоу локалне заједнице формиран
је локални тим за заустављање насиља у породици, сачињен од представника различитих
институција и васпитно-образовних установа који ће се бавити овом проблематиком. У
претходном периоду започета је едукација стручних радника у организацији Центра за
социјални рад, а њоме су обухваћени стручни радници центра, полиције, судства , школства,
предшколске установе , дома здравља и општинске управе, међутим због недостатка
финансијских средстава идеја о формирању мреже институција с циљем 24х пружања услуга
заустављања насиља није практично реализована нити је заживела.
Број породица за које је у току 2009.године процењено да имају проблем унутарпородичног
насиља (донет тимски закључак/одлукаброј породица је13
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Структура ових породица према начину откривања породичног насиља
Начин откривања
Број породица
Пријава члана породице
1
Пријава другог лица ван породице
1
Пријава установе (школа, дом здравља, вртић....)
1
Пријава МУП-а
6
Захтев суда
4
Пријава невладине организације
0
Орган старатељства по службеној дужности
0
УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА
13
Укупан број чланова ових породица који су жртве насиља и њихова структура према полу
Чланови – жртве насиља
Женски
Мушки
укупно
Деца
11
12
23
Одрасла лица
10
8
18
Остарела лица
2
1
3
УКУПАН БРОЈ
23
21
44
Центар за социјални рад Житиште нема органозовану службу саветовалишта нити је у
општини развијена услуга мобилног трима за интервентне случајеве .
Центар за социјални рад општине Житиште током 2008 године предложио је кроз
Стратегију развоја социјалне заштите општине Житиште, развој услуга у домену спречавања
насиља у породици и подршке жртвама насиља а конкретно је иницирао и реализовао
едукацију стручних кадрова који се баве овом проблематиком у локалној заједници, на тему
насиље у породици и насиље над женама децембра 2008год а под покровитељством
Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију.
•

•

•
Постојећи
проблеми

•
•
•

•

Постојеће услуге центра за социјални рад нису
довољне да одговоре на све сложеније и обимније
потребе породице.
Заштита и помоћ жртава насиља није потпуна и због
непостојања могућности институцијалног
збрињавања и адекватног саветодавно-терапијског
групног рада са жртвама и насилником.
Непостојање могућности за хитно институционално
збрињавање у општини и окружењу.
Одсуство континуираног превентивног и едукативног
рада са свим категоријама(узрасним) становништва
Недостајућа услуга24х доступности и мобилног тима
Пружање подршке у решавању проблема породице у
кризи отежано је због социјалне и материјалне
необезбеђности породице,често ниског образовнокултурног развоја
Недостајућа услуга саветовалишта у општини
Житиште и услуга одвожења у саветовалиште у
Зрењанину
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Породично-пртавна заштита коју пружа Центра за
социјални рад
Протокол о сарадњи у општини Житиште између
релевантних институција са циљем заустављања насиља
у породици
Омогућена основна здавствена заштита
Мере општине из проширених права социјалне заштите :
једнократна помоћ
Мере општине из СЗНС- општинска комисија за родну
равноправност

Закључци:
•
•
•
•
•

Одсуство континуираног информисања грађана о могућностима заштите и помоћи које
могу добити
Непостојање ефикасног и координираног система помоћи породици у кризи, у случајевима
насиља у породици ,заштите жртава насиља и заштите дечијих права у општини Житиште
Најчешће жртве породичног насиља-жене,деца и стари
Недовољно мобилисани постојећи ресурси локалне заједнице на поштовању и заштити
права цовека ,права детета и пружања помоћи и подршке примарној породици
Недостајућа услуга саветовалишта у општини Житиште и услуга одвожења у
саветовалиште у Зрењанину

Препоруке:
•

•

Едукација стручних радника Центра и сродних институција као и невладиних организација
које се баве овим проблемом за идентификовање и утврђивање насиља,процену степена
опасности,анализу потреба,планирање и спровођење интервенција, писање кривичних
пријава, тужби и поднесака суду, праћење и процену ефеката,организовање
мултидисциплинарне сарадње И конференција слуцаја
Развој сета социјалних услуга у циљу откривања, заустављања и санкционисања
породицног насиља, кроз мобилизацију постојецих ресурса локалне заједнице на пружању
помоћи и подршке жртвама насиља, поштовању и заштити права човека и права детета:

- Формирање локалног моблног тима за интервентно реаговање и заустављање насиља у
породици)
- Формирање СОС телефона, као социјалне услуге за помоћ жртвама насиља
- Обезбеђивање услуге саветовалишта за помоћ жртвама насиља
- Обезбеђивање услуге смештаја у „ Сигурну кућу „
•

Повећање сензибилитета локалне заједнице за проблеме родно заснованог насиља и
насиља у породици,кроз пропагандне активности и подизање нивоа информисаноснти
јавности о неприхватљивости насилничког понашања као и о доступним мерама за
превенцију и подршку жртавама насиља у општини Житиште.
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АРАНЖМАНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ - Аранжмани за имплементацију стратегије развоја
интегралне социјалне заштите у општини представљају локалне структуре, сет механизама и
процедура уз које ће се осигурати успешно спроводјње стратегије, односно реализација
акционих планова.
Управљање процесом имплементације - У оквиру локалних структура које ће управљати
процесом спровођења Стратегије су: - Скупштина општине, председник општине и у
саветодавном смислу радна група за израду.
Структуре за реализацију мера и услуга у оквиру акционих планова у општини Житиште
представљају сви локални актери који су оспособљени да реализују договорене програме и
услуге професионално, благовремено, исплативо и транспарентно.
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА - Циљ мониторинга и евалуације спровођења стратегије
интегралне социјалне заштите у општини Житиште је да се систематично, редовно прикупљају
подаци, прати и надгледа процес имплементације стратешких и оперативних циљева и
процењује успех стратегије.
Сврха мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и успешности
стратегије, али и предлагање измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир: Мониторинг ће се спроводи дугорочно за период (2009-2013) и у
континуитету за сваку пружену услугу која је предмет праћења. Акциони планови ће се
израђивати на годишњем нивоу и биће предмет мониторинга на месечном нивоу, односно
евалуације на годишњем нивоу
Евалуација ће се вршити повремено - периодично и пратиће одређене фазе имплементације
стратегије. Евалуације успешности целовите стратегије обављаће се једном годишње и
извештај о евалуцији је саставни део целовитог извештаја о спроводјњу стратегије .
Тим за мониторинг и евалуацију: Процес мониторинга и евалуације спроводиће општински
мултидисциплинарни тим, састављени од стручних лица из локалних институција и
организација, а по решењу председника општине.

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ - Циљ предвиђених мера овог дела стратегије је адекватно
информиса локалних актера као и корисника о новим социјалним услугама на локалном нивоу,
уједно стварајући неопходну позитивну климу за реформске процесе. План комуникације
обухвата све фазе израде и имлементације Стратегије.
План комуникације ће имплементирати сви локални актери у партнерству са локалним и
регионалним медијима, у складу са својим ингеренцијама и улогом у изради и имплементацији
Стратегије
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АКЦИОНИ ПЛАН
Потребно
време
(број
Постојећи
месеци)

Оперативни
циљ/услуга/пројекат

Одговорне
институције и
организације
(партнери)

Услуге мобилног тима
за децу, одрасле и
старе са СОС
телефоном

ЦСР, МУП, Дом
здравља

1 месец

НВО, ЛС

2 месеца

Клуб за младе
Клуб Рома
Услуге
Саветовалишта за све
циљне групе
Дневни боравак за
децу са посебним
потребама
(међуопштински)
Дневни боравак за
одрасле са
инвалидитетом

Удружење рома и
2 месеца
ЛС

Протокол о
сарадњи и
кадрови
Кадрови,
простор
Простор,
опрема
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Ресурси (навести извор, ЛБ,Б,Д, П)
Потребни

Потребна
средства

Ауто и телефонска линија

ЛБ, Д, 750.000

опрема

ЛБ, П, 400.000

Кадар, додатне едукације

ЛБ, П, 250.000

Ауто и кадар

ЛБ, Д

ЛС

1 месец

ЦСР, ЛС, НВО

30
месеци

Простор и
кадар

Кадар и ауто

ЛБ, Б, П 8.000 по
кориснику

ЦСР, ЛС, НВО

30
месеци

нема

Простор, кадар, простор

ЛБ, Б, П 10.000
по кориснику

Простор, опрема, ауто

ЛБ, Б, П
1.500.000 за
адаптацију и
опрему
ЛБ, Б, П

Дневни боравак за
старе

ЦСР, ЛС, НВО

15
месеци

12
геронтодомаћ
ица и
неговатељица

Превенција за све
циљне групе

Дом здравља,
школа, Црвени
крст

1 месец

Простор и
кадар

Опрема и додатне едукације

Помоћ у кући

ЛС

1 месец

кадар

опрема

Мини дом

ЦСР, ЛС

36
месеци

Простор и
кадар

Опрема и адаптација

ЛБ, Б, П
3.500.000
ЛБ, Б, П
7.000.000
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМАЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ (2010-2014)

Рб

Назив
пројекта/услуге

Приор
итет
(1/2/3)

Пружалац
услуге

Одговорна особа

Трајање
пројекта
/ услуге

Буџет
1

успостављање
услуге дневни
боравак и помоћ у
кући

2

дневни боравак и
помоћ у кући старих
лица

1

служба за
дневни боравак
и помоћ у кући

начелник Друштвених
дел. ЛС /директор
ЦСР

1

служба за
дневни боравак
и помоћ у кући/
удружење
пензионера

руководилац службе
ЦСР

успостављање
услуге клуб за Роме

3

4

Омладински клуб са
програмима
саветовања и
промоција здравих
стилова живота

2

5

Успостављање
услуге
међуопштинског ДБ
за децу ОСИ

2

3

6

Дневни боравак за
децу ОСИ

6месеци

трајно

Координатор/руковод
илац НВО

трајно

НВО

координатор ОИЦ/
руководилац НВО

трајно

међуопштинска
служба за ДБ

начелник Друштвених
дел. ЛС / директор
ЦСР

ЛС/клуб

1 год.

12.000,00
2

ЛС

директор ЦСР

10.000,00

1.200.000

50.000,00

100.000,00

10.000,00

Најзначајнији
ризици

Извори финансирања

Вредност
у ЕУР

Остало
0

1.200.000

10.000,00

0

Партиципација
корисника

донације за посебне
програме

(не)разумева
ње
ЛС
могућности
буџета ЛС

2010

2010
2011

разумевање
ЛС
2010
Недостатак
средстава

10.000,00

донације за посебне
програме

Незаинтересо
ваност младих

2010

2.000,00

донације за посебне
програме

међуопштиска
(не)сарадња,
политчке
промене и сл.

2012

донације

међуопштиска
(не)сарадња,
политчке
промене
Недостатак

20122014

2.000,00
10.000,00
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средстава и сл

7

Развој
опш.канцеларије за
инклузију Рома

8

Програмзаштите
жртава насиља у
породици

9

10

11

3

4

Помоћ у кући за
старе

1

Мини дом

4

Превенција за све
циљне групе

1

ЛС

ЛС

ЛС/ ЦСР

ЦСР/ЛС

Дом здравља,
школа, Црвени
крст

координатор за
ромска питања

Координатор
ЦСР

3 год.

донације

одрживост,
незаинтересов
анност Рома...

2010
2011

(не)разумевање
ЛС
3 год.

5.000,00

1.000,00

2010

донације
Недостатак
средстава
(не)разумевање
ЛС

руководилац службе
ЦСР

1 месец

руководилац службе
ЦСР

трајно

Директори установа

5.000,00

1.500,00

2011
Недостатак
средстава
(не)разумевање
ЛС

7.000.000

1.000,00

донације
Недостатак
средстава

трајно

3.000.000

1.000.000

донације

Недостатак
средстава

20122014

20102014
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На основу члана 20. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/07), члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној
дана 29.03.2010. године донела је следећи

Закључак

1 Усваја се Стратегија и Акциони план за младе Општине Житиште.
2. Стратегија и Акциони план за младе Општине Житиште објавиће се у
„Службеном листу Општине Житиште“.
2. Закључак ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у
„Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-10/2010
Дана: 29.03.2010. године
Житиште

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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СТРАТЕГИЈА
И
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
2010-2013
Општина Житиште, март 2010. године

САДРЖАЈ
Одељак 1

Увод

1.1

Уводна реч Председника

1.2

Канцеларија за младе општине Житиште

1.3.

Радна група за младе и савет за младе

Одељак 2

Принципи и вредности

Одељак 3

Контекст

3.1

Географски подаци

3.2

Демографски подаци

3.3

Анализа кључних актера

3.4

SWОТ анализа

3.5

Пресек стања и положаја младих

Одељак 4

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1

Јачање капацитета КЗМ и оснаживање волонтерског
активизма младих

Приоритет 2

Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања
и предузетништва младих

Приоритет 3

Неговање здравих стилова живота, развијање социјалне
инклузије и унапређење еколошке свести младих

Одељак 5

Повезаност са другим стратешким документима

5.1

Усклађеност са Националном стратегијом за младе

5.2

Усклађеност са стратегијом одрживог развоја општине
Житиште 2008 – 2013. године

Одељак 6

Механизми спровођења стратегије за младе

Одељак 7

Промоција Локалног акционог плана за младе
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АНЕКСИ
Анекс 1

Акциони план за 2010. годину

Анекс 2

Акциони план 2011 – 2013. године

Одељак 1
1.1

УВОД

Уводна реч Председника општине

Имајући у виду значај за младе локална самоуправа у Житишту поклања
пуну пажњу овим питањима у складу са својим могућностима, а у свим
програмским опредељењима настоји да у први план истакне да су млади ослонац
будућег развоја ове недовољно развијене општине.
Због тога је доношење Стретегије и Локалног акционог плана за младе за
наредне три године изузетно значајна и од чије се реализације очекује значајније
ангажовање младе популације у свим сегментима битисања Општине Житиште.
На основу урађених SWOT анализа утврђена су кључна полазишта развоја
омладинске политике усклађена са уставним и законским опредељењима
Републике Србије и утврђеним правцима активностима Општине Житиште, а са
јасним назнакама да је овакво опредељење локалне самоуправе оправдано.
Ове анализе јасно упућују да су оваква Стратегија и Локални акциони план
за младе засновани на оправданим могућностима који су у складу са примерима
добре праксе из окружења, са могућностима логистичке подршке код
потенцијалних финансијских извора.
Једно од полазишта је свакако и постојање Стратегије одрживог развоја уз
оформљену радну групу за израду акционог плана и спремност локалне заједнице
да се плански и системски бави политиком младих.
Развијеност невладиних организација и широка лепеза удружења грађана,
такође, дају значајне могућности за ангажовање младих у разним сферама јавног
живота, за даљу афирмацију волонтеризма, а самим тим и значајније учешће
младих у полугама развоја ове средине.
Локални акциони план за младе Општине Житиште од 2010. до 2013.
године значајан је документа и представља праву прекретницу за значајније
учешће младих у јавном, политичком, привредном, културном и спортском
животу Општине Житиште и као таквог га препоручујем на усвајање.
Драган Миленковић
Председник општине
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- Предговор
Омладинска политика је стратегија коју друштвена заједница и држава
осмишљава у циљу побољшања положаја младих и системског решавања
њихових проблема.
“Акциони план политике за младе” доноси се уз Стратегију за младе и
он представља скуп мера за решавање дефинисаних проблема са којима се
млади најчешће сусрећу у разним областима (образовање, запошљавање,
здравље, култура, слободно време…)
Национална стратегија за младе усвојена је 9. маја 2008. године
од стране Скупштине Србије. Министарство за омладину и спорт је
основано

2007. године,

када

је

и започео процес израде Националне

стратегије за младе. Израда ове стратегије је био први друштвени процес у
Србији у коме су били укључени сви сегменти друштва: држава, привреда,
грађани, невладин сектор, медији. Процес израде стратегије пратила је медијска
кампања под називом “Замисли живот”.
1.2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Канцеларија за младе општине Житиште формирана је 22.03.2010. године
одлуком Општинског већа. Са радом је почела 22.03.2010. године. Свечано
отварање се планира за април 2010. године.
Радна група за младе формирана је 12.02.2010. године на предлог
председника општине Житиште и чине је представници релевантних институција
и организација са подручја општине Житиште.
Канцеларија за младе отворена је средствима локалне самоуправе.
Канцеларија поседује простор укупне површине 38,23 m². Опремљена је
најсавременијом технологијом коју чине три рачунара, ТВ, Адсл конекција.
У оквиру Kанцеларије за младе постоји Омладински инфо центар који ради
сваки дан и у њему су организоване активности за младе, бесплатни интернет, као
и курс фотографије за који су млади показали велико интересовање.
1.3. РАДНА ГРУПА И САВЕТ ЗА МЛАДЕ
Поводом иницијативе Удружења младих „Роки Балбоа“ Житиште,
„ЈАЗАС“ Житиште, Омладински клуб општине Житиште, Торак и Еко Покрета
„Бегеј Свети Ђурађ“ Житиште, Председник општине Житиште донео је одлуку о
образовању радне групе за омладину у општини Житиште.
Задатак радне групе је:
• Израда локалног акционог плана за младе у општини Житиште;
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Праћење и реализација конкурса који се тичу младих;
Сарадња са координатором Канцеларије за младе у Житишту у циљу
побољшавања статуса и унапређења положаја младих у општини;
Сарадња са Удружењима младих у општини;
Пружање логистичке помоћи и подршке иницијативама младих;
Обавештавање Председника општине и покретање иницијатива код
локалних органа власти у вези са питањима која се тичу афирмације и
побољшања квалитета живота младих на територији општине
Житиште.

Скупштина доноси одлуку о формирању Савета за младе, који ће чинити и
поједини чланови радне комисије који су учествовали у изради Локалног
акционог плана. Савет за младе имаће улогу да:
•

•
•
•
•
•

•

•

•

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

Локални акциони план за младе општине Житиште, у току свог рада и у
креирању мера за побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је
рађена Национална стратегија за младе, јер произлазе из вредносног система чији
су основ Устав Републике Србије, Универзална декларација о људским правима,
Конвенција УН о правима детета са Протоколима, Конвенција Савета Европе о
људским правима и основним слободама и Међународни пакет о грађанским и
политичким правима.
Принципи локалног плана акција су:
• Поштовање људских права - Обезбеђује се да сви млади имају иста права без
обзира на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко
опредељење, сексуалну оријентацију, социјални статус, као и функционалне
сметње/инвалидитет. Обезбеђују се равноправне могућности за развој младих
засноване на једнаким правима, а у складу са потребама, властитим изборима и
способностима;
• Равноправност - Омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на
информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са
разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима.
Обезбеђује се поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе,
достојанства, безбедности, личног и друштвеног развоја младих;
• Одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима,
као и одговорност младих у складу са њиховим могућностима;
• Доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног
друштвеног ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима:
млади знају, могу, умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса
младима. Обезбеђују се услови за очување здравља младих и квалитетно
спровођење слободног времена. Афирмише се и стимулише постепено увођење и
развијање инклузивног образовања на свим нивоима;
• Солидарност - Развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у
изградњи демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке
солидарности, подстиче се култура ненасиља и толеранције међу младима;
• Сарадња - Подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са
вршњацима и подстиче интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и
међународном нивоу;
• Активно учешће младих - Обезбеђују се права, подршка, средства, простор и
могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у
активностима које доприносе изградњи бољег друштва;
• Интеркултурализам Омогућава се поштовање различитости у свим
областима људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и
креативних приступа усмерених на неговање и развијање интеркултуралног
дијалога међу младима;
• Целоживотно учење - Промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу
знање и вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање
формалних и неформалних облика образовања и развијање и успостављање
стандарда у образовању;
• Заснованост - Обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности
који се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и
резултатима истраживања о младима.
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КОНТЕКСТ

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ
3.1.1 Општина Житиште
Општина Житиште је општина Средњo-банатског округа. На југу се граничи
са зрењанинском, на истоку са сечањском, на западу са кикиндском и на северу са
општином Нова Црња и државном границом према Румунији.
Погодност положаја се огледа у томе што кроз општину пролази важан пут
М-7 који води ка Румунији (Нови Сад - Темишвар). У центру насеља Житиште
одваја се регионални пут Р 123/1 ка Торку, Вишњићеву, Крајишнику и Сечњу, а
од Торка и регионални пут Р 123/2 ка Итебеју и Међи. Из Житишта полази и
краћи асфалтни пут (3km) за насеље Равни Тополовац. Житиште нема аутобуску
станицу, већ постоје два стајалишта. Железничка пруга Јаша Томић - Међа била је
локалног значаја, али је због нерентабилности укинута крајем 1979. године.
Речни саобраћај је омогућен кроз Бегејски канал за бродове ширине 9m,
дужине 65m и газа 1,7m.
3.1.2 Величина општине Житиште
Општина Житиште обухвата површину од 525km² (на 16. месту у АП
Војводини), на којој живи 20.399 становника (Попис, 2002). Тиме она обухвата
2,44% војвођанске територије и око 1% војвођанске популације.
Просечна густина насељености износи 38,9 ст/km², што је далеко испод
војвођанског просека од 94 ст/km².
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3.1.3 Насеља општине Житиште
Како Житиште има повољан географски положај, 1960. године је одлучено
да постане општинско седиште са околних једанаест насеља. У састав општине
Житиште, поред самог насеља Житиште улазе и следећа насеља: Банатски Двор,
Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј,
Равни Тополовац, Торак (Бегејци), Торда, Хетин и Честерег.
3.1.4 Природно-географске карактеристике
Атар Житишта се налази на зрењанинској лесној тераси на надморској
висини од око 80m, док се мањи део на североисточној периферији пружа по
итебејској депресији која је нижа за 4-5m. На површини лесне терасе јављају се
издужене и плитке депресије у облику напуштених меандара.
Клима у овој општини је као и у осталим насељима источне Војводине
степско-континентална са топлим летима и хладним зимама, са знатним
температурним амплитудама. Просечна годишња температура у општини је
11,1ºC. Најучесталији ветар дува из југоисточног правца (од новембра до краја
априла), а најснажнији је северозападни ветар. По количини падавина општина
Житиште спада у сушније делове Војводине, са просечном годишњом висином
падавина од 574mm.
Општина је богата водама које се јављају у виду подземних и површинских
вода. Подземне се јављају у виду фреатских (лети на 100-150cm, зими 200-250cm)
и артешких вода (водоснабдевање се врши из трећег хоризонта на 93-108m и
четвртог на 120-135m).
Педолошке карактеристике општине условљене су геолошким саставом, јер
матични супстрат чине лес и алувијални наноси. На територији Житишта
заступљена су следећа земљишта: чернозем, ливадска црница, ритске црнице, док
се на мањим површинама јављају слатине (заслањена земљишта).
Претварањем највећег дела степе у оранице, степска вегетација је уступила
место културном биљу. Аутохтоне биљне врсте се могу срести још једино поред
путева и на мањим необрађеним површинама. Пољопривредне површине
захватају 49.333ha, а шуме 234ha.
3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
3.2.1 Број становника – Број
становника општине Житиште,
као и друге војвођанске
општине, од 1991. године,
непрестано прати опадање
броја становника, тако да је
1991. године број становника
био 22.826, док је по попису из
2002. године тај број био мањи
за
4%,
односно
20.399
становника, а у 2005. години
чак
за
15%
(19.383
становника). Када је у питању
полна структура становништва према попису из 2002. године, 48% становништва
чине жене (9.928), док 52% чине мушкарци (10.471)
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3.2.2 Старосна структура - Према попису становништва број старих лица
(старији од 60 година) у укупној популацији за општину Житиште износи 5.450
лица. Док млади емигрирају у оближње градске средине, проценат старих људи
који остају на селу расте. Најчешће су неспособни за потпуно самостално
подмиривање животних потреба, док земља, уколико је поседују, остаје
необрађена.
Табела бр. 1 Становништво према полу и старости (Попис 2002. година)
Старост
Укупно
Мушки пол
%
Женски пол
0–4
874
463
52,97
411
5–9
1.136
536
47,18
600
10 – 14
1.291
680
52,67
611
15 - 19
1.267
640
50,51
627
20 – 24
1.156
601
51,99
555
25 – 29
1.151
617
53,61
534
30 – 34
1.271
670
52,71
601
35 – 39
1.436
729
50,77
707
40 – 44
1.385
747
53,94
638
45 - 49
1.481
822
55,50
659
50 – 54
1.333
658
49,36
675
55 – 59
1.120
523
46,70
597
60 – 64
1.455
649
44,60
806
65 – 69
1.362
594
43,61
768
70 – 74
1.230
493
40,08
737
75 – 79
869
294
33,83
575
80 и више
534
189
35,39
345
Непознато
48
23
47,92
25
Укупно
20.399
9.928
10.471
Број деце предшколског узраста
Удео деце предшколског узраста %
Број деце школског узраста
Удео деце предшколског узраста %
Радни контигент (15 – 64)

%
47,03
52,82
47,33
49,49
48,01
46,39
47,29
49,23
46,06
44,50
50,64
53,30
55,40
56,39
59,92
66,17
64,61
52,08
1.234
6,37
1820
9,39
12.249

3.2.3 Демографска кретања - Ако се изврши анализа кретања броја становника
по насељима у општини Житиште, уочава се константна депопулација у 11
насеља. У периоду од 1961. до 2002. број становника опао је за 13.115 лица, са
33.514 на 20.399 становника, природни прираштај је негативан и износи –11‰.
Општина Житиште, такође има мало становника који су на привременом
раду у иностранству, свега 28 лица је регистровано, тако и да овај потенцијал,
који је у многим општинама велики (посебно у општинама источне Србије) и
позитивно утиче на социјални статус, посебно старих лица и деце и младих, није
ресурс са којим општина Житиште може да располаже.
Табела бр. 2. Природни прираштај
Подаци/попис
2005
Природни прираштај на 1000
-12,5
становника
Умрла одојчад на 1000
6,4
Живорођене деце
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Табела бр. 3. Број и структура домаћинстава
Подаци/попис
2002
Број домаћинстава
7.415
Просечна величина домаћ.
2,75
Број породица
5.977
Становништво старо 65 и
3.995
више година (број)
Удео стан. старог 65 и
19,58
више година %

3.2.4 Етнички састав - Општину
Житиште насељавају махом Срби, којих
је 1991. године било 54,2%, да би се тај Табела бр. 4. Становништво према
удео 2002. повећао на 61,9%. Међутим, националној структури
2002
овај пораст се уочава само код Подаци/попис
Срби
12.628
становника српске националности, док се
Мађари
4.017
код других јавља пад удела у укупном
Румуни
1.837
броју. Ово се јавља као последица
Роми
765
доласка знатног броја избеглих и
Хрвати
75
прогнаних лица српске националности у
општину Житиште током међупописног периода 1991-2002. година. Други народ
по бројности су Мађари, чији је удео опао са 22,3% (1991.) на 19,7% (2002.).
Потом следе Румуни са 9,0% (2002.) и Роми са 3,8% (2002.). Поред њих, у овој
општини живе још Југословени, Црногорци, Македонци, Бугари, Муслимани,
Немци, Албанци, Словаци, а забележени су и Словенци, Чеси, Украјинци и други,
што указује да је Житиште једна мултиетничка средина са преко 15 различитих
народа који живе заједно.

3.2.5 Образовање - На територији општине Житиште налазе се само предшколске
установе и основне школе.
Табела бр. 5: Школска спрема
Пол

Укупно

Без
шк.
спреме

1-3
разреда
основне
шк.

4-7
Основно
разреда образовање
основне
шк.
ВОЈВОДИНА

свега

1.709.778

75.377

34.726

245.663

мушко

819.605

19.578

10.504

женско

890.173

55.799

24.222

Средње
образовање

Више
образова
ње

Високо
образовање

425.564

751.182

73.485

88.596

91.457

192.829

412.616

36.604

47.257

154.206

232.735

338.566

36.881

41.339

СРЕДЊOБAНАТСКИ ОКРУГ
175.602

8.156

4.339

27.788

43.039

76.001

7.529

7.793

мушко

84.295

2.082

1.297

10.196

19.394

42.821

3.751

4.208

женско

91.307

6.074

3.042

17.592

23.645

33.180

3.778

3.585

свега

ЖИТИШТЕ
17.098

1.215

638

3.874

5.146

5.355

447

355

мушко

8.249

323

199

1.576

2.563

3.142

217

188

женско

8.849

892

439

2.298

2.583

2.213

230

167

свега

Подаци о школској спреми показују да су, на територији општине Житиште,
међу становништвом старим 15 и више година, најбројнија лица са завршеним
средњим образовањем, 31,3%. Други, према бројности, су они са основним
образовањем (30,1%), затим следи становништво које је завршило од 4 до 7
разреда основне школе (22,6%) итд. Од 17.098 становника старих 15 или више
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година, 1.215 (7,1%) је без школске спреме. Удео вишег и високог образовања је
веома низак, 2,6 % и 2,1 %. За разлику од Средњебанатског округа и Војводине у
целини, где је учешће становништва са средњим образовањем знатно веће у
односу на основно образовање, општина Житиште има уједначен удео
становништва са основним и средњим образовањем. На низак ниво школске
спреме указује и податак да је више од 3/5 (63,5%) становника старих 15 и више
година са основним образовањем, непотпуном основном школом или без школске
спреме.
3.2.6 Запосленост и радно способно становништво - У општини Житиште
радно способно је 12.249 лица, од тога 6.656 особа мушког пола и 5.593 особа
женског пола. То значи да је у општини Житиште активно 60,0% лица, и то 67,1%
мушкараца и 53,4% жена. Доминира становништво које се бави пољопривредом и
удео овог становништва достиже у општини чак 50,8%, затим становништво које
је запослено у прерађивачкој индустрији (21,1%), док је у Житишту на првом
месту са 36,6%. На трећем месту како у општини (7,1%) тако и у насељу Житиште
(12,1%) је трговина, са пратећим садржајима.
3.2.7 Незапосленост – У 2007. години у општини Житиште је било 2.988
незапослених лица, што чини скоро 15% укупног броја становника ове општине.
Према незваничним проценама, тај број је још већи а разлика настаје пошто се
лица бришу из евиденције незапослених :
1. уколико се не јављају редовно Националној служби за запошљавање;
2. уколико се не одазову на позив Националне службе за запошљавање;
3. уколико се не одазову послодавцу коме су упућени на разговор;
4. уколико одбију посао без оправданих разлога;
5. лица се баве неким послом који није у потпуности легалан и нису
пријављени.
Ако се анализирају подаци о незапосленим лицима према полу и годинама
старости уочава се да је од укупног броја незапослених 52,1% мушкараца и 47,9%
жена.
Према годинама старости доминирају лица у старосним групама 31-40
(25,4%), 41-50 (24,8%) и преко 50 година (20,5%). У Житишту је преко 60%
незапослених старије од 30 година што није охрабрујући податак, јер познато је да
послодавци ређе запошљавају старија лица, а у Житишту је преко 60%
незапослених старије од 30 година.
Уочљиво је да је код мушкараца највећи удео незапослених у старосним
групама од 41 до 50 година (25,3%), преко 50 година (23,9%) и од 31 до 40 година
(22,2%). Уочава се још неповољнија ситуација него када се посматра укупно
становништво, јер је скоро 50% незапослених мушкараца у општини старије од 40
година.
Највећи проценат незапослених лица има I степен стручне спреме (50,5%),
потом III степен (24,8%) и IV степен (16,8%).Као што се види преко половине
незапослених лица је нестручно, а око 40% је нижих степена стручности (III i IV).
На основу напред исказаних чињеница увиђа се да је стање незапослености
алармантно и да је нужно додатно ангажовање свих релевантних актера, на
смањењу незапослености, кроз стратешки приступ запошљавању.
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3.2.8 Незапосленост у 2010. години – НСЗ на својој евиденцији почетком 2010.
године је имала укупно 2.555 незапослених, од укупног броја незапослених 863
незапослених су лица између 15 и 30 година, што чини 33,78%.
Табела бр.6: Млади на евиденцији НСЗ према степену стручне спреме
Степен
стручне Лица од 15 Лица од 18 Лица од 25 Укупно:
спреме
до 18 година до 25 година до 30 година
Лица без занимања 25
221
188
434
Лица са другим 1
3
4
степеном
Лица са трећим 173
110
283
степеном
Лица са четвртим 62
55
117
степеном
лица са вишом 5
8
13
стручном спремом
Лица са високом 3
9
12
стручном спремом
Укупно:
26
467
370
863
Према претходној статистици на евиденцији НСЗ има највише лица без
занимања која имају завршену основну школу или и опште немају школу. Међу
тим лицима највише има лица ромске националности који не похађају школу.
Велики дефицит међу младима је и то што лица не настављају даље
школовање, лица завршавају основну или трећи степен средње школе. Веома мали
број младих завршава више и високе школе, пре свега због социјалног статуса у
породици, јер велики број породица не може да финансира школовање своје деце.

3.3 АНАЛИЗА КЉУЧНИХ АКТЕРА
3.3.1 Општина Житиште – кључни актер развоја омладинске политике
Правни оквир постојања и деловања општине Житиште регулисан је
Уставом Републике Србије, Законом о територијалној организацији РС и
Статутом општине. Органи општине су: Скупштина oпштине, Председник
oпштине, Општинско веће и Општинска управа. Преко својих органа, а у складу
са Уставом и законима, општинска самоуправа реализује послове у интересу
грађана општине. Рад органа општине је јаван. Општина Житиште усвојила је
Стратешки план за социјалну политику Општине Житиште од 2009. до 2013.
године. Тим планом је посебна пажња посвећена деци и омладини у систему
социјалне заштите. Са готово свим релевантним невладиним организацијама
локална самоуправа има добру сарадњу, са некима је сарађивала на заједничким
пројектима, неретко и као партнер.
Општинска управа Житишта броји 61 запослено лице на неодређено време,
осам изабраних лица и шест постављених лица. Од укупног броја запослених лица
на неодређено време, два радника су млађа од 30 година и једно од постављених
лица је млађе од 30 година.
3.3.2 Национална служба за запошљавање (НСЗ) Житиште
Национална служба за запошљавање (НСЗ) је модеран сервис који пружа
услуге незапосленим лицима и послодавцима у Србији.
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НСЗ ради на основу Закона о запошљавању, Закона о раду, Закона о
евиденцијама у области рада, Закона о запошљавању инвалида, Статута,
Правилника о раду, итд. НСЗ усклађује понуду и тражњу на тржишту рада,
посредује између предузећа, центара за обуку и школа, игра активну улогу у
развоју локалних стратегија и програма запошљавања.
НСЗ је институција која организовано брине о незапосленима општине.
Незапослени остварују право на обавештавање о могућностима и условима за
запошљавање; посредовање у запошљавању; додатно образовање и обуку; мере
активне политике запошљавања; новчану накнаду за време незапослености.
НСЗ Житиште има једног запосленог.
3.3.3. Институције социјалне заштите – Центар за социјални рад
На територији општине Житише Центар за социјални рад (ЦСР) је основна
институција која се бави проблематиком социјалне заштите осетљивих група
грађана, док Републичких и Покраjинских установа социјалне заштите нема.
Основна делатност центра за социјални рад има за циљ пружање помоћи лицима
када се нађу у стању социјалне потребе и предузимању мера и облика заштите за
спречавање и отклањање последица таквог стања.
ЦСР има осам запослених стручних радника, располаже од опреме са шест
рачунара, три штампача, фотокопир апаратом и са два аутомобилa. Лоциран је у
згради општине Житиште у пет канцеларија на 90m². У организацији ресорног
министарства, са циљем прилагођавања новом правилнику о раду, стручни
радници су обучени за рад по принципу вођења случаја, посебну обуку за
примену законских новина је имао правник Центра, као и супервизијску обуку, а
два стручна радника Центра су едукована за примену процеса медијације у
социјалној заштити.
У децембру 2007. године у организацији СКГО, Општина
Житиште укључена је у програм подршке недовољно развијеним
општинама, формирана је радна група која има представника Центра за
социјални рад, а целокупан рад је резултирао израдом Стратегије развоја
социјалне заштите крајем 2008. године. Сачињен је и предлог акционог
плана. Аналитичку делатност ове установе карактеришу редовни послови
израде Извештаја о раду и Програма рада ЦСР Житиште, редовни
финансијски извештаји, статистички извештаји и др.
Сва обележја општине од демографских преко привредних као и старосне
образовне и националне структуре становништва неминовно се рефлектују на
кретање броја корисника из непосредне заштите.
"Корисником социјалне заштите сматра се свако лице које се у циљу
решавања социјалног случаја евидентира и чији се случај, потом, обрађује у
центру за социјални рад или у стручној служби скупштине општине. Подаци о
броју и облицима социјалне заштите малолетних и пунолетних лица прикупљају
се путем годишњег извештаја. На подручју општине Житиште налази се значајан
број лица корисника социјалне заштите.
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Табела бр. 7 : Кретање укупног броја корисника по старосним групама

Кретање укупног броја корисника по старосним групама
Старосна група
2006.
Деца и омладина
566
Одрасла лица
1625
Остарела лица
295
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
2589
Старосна група
Деца и омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА

2007.
783
2796
552
4131

2008.

2009.

865
4227
1257
6349

1048
2475
1619
5142

Табела бр. 8: Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама
Деца и омладина

2008.

2009.

Без родитељског старања
Социо-материјално угрожена
Из породица са порем.пород.односима
Ометена у развоју
Са поремећајем у понашању
Остала деца и омладина
УКУПАН БРОЈ

44
672
36
44
69
0
865

47
816
67
47
71
0
1048

Мапирањем социјално угрожених категорија у општини Житиште
издвојене су циљне групе које ће акционим планом развоја социјалне заштите
бити приоритети а између осталог то је и категорија деце и омладине.
Деца и омладина - Највећи број деце и омладине на евиденцији Центра су из
категорије материјално угрожених породица које остварују право на материјално
обезбеђење и деце без родитељског старања. У структури ове категорије највише
је деце чији су родитељи спречени да врше родитељско старање и родитељи
лишени родитељског права. Најчешће примењивани облици заштите у
случајевима деце без родитељског старања су старатељство, хранитељство или
смештај у одговарајућој установи. Вишегодишња афирмација породичног
смештаја дала је веома добре резултате, тако да имамо 14 активних хранитељских
породица, а још 8 породица је едуковано и може да прихвати децу на породични
смештај. На евиденцији Центра у 2009. години налазило се 32 деце на смештају, а
за троје деце поступак је у припреми. Под покровитељством и у организацији
Фондације Принцезе Катарине, и овог Божића деца без родитељског старања била
су гости Белог Двора где су им уручени божићни пакетићи.
Број деце и младих починиоца кривичних дела и прекршаја у општини
Житиште је мањи у односу на претходне године. Анализом старосне структуре
малолетних преступника издваја се узраст од 14 до 16 година. Категорије
кривично одгворних и кривично недговорних су у опадању, али је присутан један
број малолетника који су починили више кривичних дела и налазе се на
евиденцији Центра са изреченом судском мером. Појачан надзор органа
Старатеља одређен је за четири малолетника, за једног малолетника је изречена
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мера притвора, а два малолетника су упућена у ВПД Крушевац.
У току 2008. године забележено је повећање броја деце ометене у психофизичком развоју која су користила облике и мере социјалне заштите. Најчешће
се ради о деци родитеља спречених да врше родитељско право и родитеља који су
то право неадекватно обављали, а највише примењивани облици и мере су
старатељство, хранитељство, право на додатак за помоћ и негу и смештај у
установу. За разлику од суседних општина (Нова Црња и Зрењанин) где је
организована настава за децу ометену у психо-физичком развоју, у општини
Житиште ово није случај. Релативно велики број деце ометене у психо-физичком
развоју и проблем њиховог образовања (а то изискује одлазак у суседне општине
где би се школовали-у највећем броју случајева то није финансијски изводљиво, а
такође није могуће ни обезбедити свакодневну пратњу деце до школе) указује на
потребу за организовањем неких облика ванинституционалне заштите у општини
Житиште као и на потребно организовање наставе адекватну способностима ове
деце. У складу са утврђеном Стратегијом развоја социјалне заштите у општини
Житиште за наредни период од пет година предложена је реализација отварања
међуопштинског дневног боравка у сарадњи са суседним општинама.
Табела бр.9: Постојећи проблеми и облици социјалне заштите младих
Постојећи проблеми код

•

Недовољно огранизованих едукативних програма за младе

деце и младих

•

Недостатак програма за децу са инвалидитетом

•

Непостојање специјалног одељења при Основној школи

•

Повећана малолетничка деликвенција – агресивности и
асоцијално понашање

•

Проблеми болести зависности

•

Незапосленост

•

Миграција – одлив младих у веће градове

•

Немогућност студирања због социјалног стања

Постојећи облици

•

Бесплатне карте за превоз

социјалне заштите код

•

Једнократне новчане помоћи

деце и младих

•

Дечији вртић – субвенције

•

Новчана помоћ код прворођеног детета

•

ЦСР – саветодавни рад са младима

Закључци:
1. Општина Житиште у свим местима има основне школе, али не одржава се
настава у свим школама за разреде од 4. до 8. разреда;
2. У општини Житиште не постоје средње школе;
3. Непостојање специјалног одељења при Основним школама;
4. Недовољно организованих едукативних програма за младе;
5. Недовољно садржаја са циљем промовисања здравог начина живота;
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6. Асоцијално понашање деце последица је дисфункционалних породица и
сиромаштва.
Препоруке:
1. Организовање едукативних програма за младе;
2. Организовање алтеративних облика подршке у запошљавању младима кроз
преквалификације, доквалификације и подстицање самозапошљавања;
3. Афирмација садржаја са циљем промовисања здравог начина живота;
4. Обезбеђивање адекватне информисаности младих о својим правима и
могућностима.
Ромска популација - У општини Житиште живи око 1.000 Рома. Социјални
положај Рома у у општини Житиште је веома неповољан. Ромске породице се
суочавају са озбиљним проблемима сиромаштва, лоших хигијенских услова
становања, недостатком докумената потребних за остваривање права из области
социјалне и здравствене заштите, и сл.
Број Рома корисника услуга Центра за социјални рад у општини
Житиште је 730, што представља 40% од укупног броја корисника ЦСР. Овом
броју треба додати и оне Роме који због не поседовања докумената или
неупућености не остварују социјална права, иако су социјално угрожени. Степен
образовања Рома у општини Житиште је веома низак. Из тог разлога, већина је
незапослена.
Још један велики проблем Рома је тај што већина нема социјално и
здравствено осигурање. Већина ромске популације не региструје своје бракове
нити пријављује своју новорођену децу, па тако ни не поседује документе као
што су родни лист, уверење о држављанству и сл. Ови су документи неопходни
за остваривање права из социјалне и здравствене заштите, а Роми често не знају
и нису информисани о томе где и како могу да остваре своја права.
Просветни радници у основним школама општине Житиште такође немају
довољно капацитета да адекватно одговоре на потребе ромске деце са
потешкоћама у образовању. Метод рада који се примењује није одговарајући за
ову децу, тако да просветни радници имају велике потешкоће да ускладе
динамику предавања и да постигну приближно једнак ефекат код све деце.
Сиромаштво ромске заједнице у овим општинама директно повећава и
продубљује сиромаштво осталих грађана и целе локалне заједнице.
Са становишта интеграције, проблем сиромаштва ромске популације
није само њихов проблем већ један од најзначајнијих друштвених проблема
уопште.
Препоруке: Ангажовати „ромског координатора“ у локалној самоуправи
Житиште који би координирао све активности усмерене ка побољшању положаја
Рома, Континуирано вршити сензибилизацију јавности за потребе ромске
популације, односно деце, Формирати Клуб Рома у општини Житиште – како би
се обезбедила инфраструктура за сензибилизацију Ромске популације за проблеме
здравствене заштите и образовања, Оснаживати ромске НВО.
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Табела бр.10: Постојећи проблеми и облици социјале заштите Рома
Постојећи проблеми

•

•

•

•

Постојећи облици
социјалне заштите и
помоћи

•

•

Обезбеђивање и заштита потреба и интереса корисника
ЦСР Рома не решава све проблеме, него долази до
пасивизације корисника у активном обезбеђењу
породичних прихода
Превенција карактерног структуирања деликвенције је
отежано због социјалне и материјалне необезбеђености
породице и ниског образовног – културног развоја
Пружање подршке у решавању социјалних проблема као
и санирање поремећаја породичних односа отежано је
због социјалне и материјалне необезбеђености породице и
ниског образовно – културног развоја
Пружање бесплатног обавезног основног школовања је
пасивни приступ у укључивању деце у школски систем,
недостатак додатне подршке деци са потешкоћама у
учењу
Облици социјално породичне заштите: смештај у
установе, материјално обезбеђење, додатак на туђу негу и
помоћ, породично-правна заштита које пружа Центар за
социјални рад
Мере општине из проширених права социјалне заштите:
једнократна помоћ, помоћ у натури, огрев

Закључци:
1. Програм укључивања представника ромске заједнице у циљу решавања
њиховог положаја кроз НВО
2. Додатно подучавање деце која похађају редовне школе
3. Припрема Рома за полагање разредних испита
4. Услуге социјалног саветовања и заступања
3.3.4 Образовне установе
У општини Житиште постоји три основне школе, са више издвојених
одељења. Центри основних школа су у Житишту, Банатском Карађорђеву и
Српском Итебеју.
Основна школа „Свети Сава“ у Житишту има издвојена одељења „Милош
Црњански“ у Банатском Двору, „Алекса Шантић“ у Равном Тополовцу и „Ђорђе
Кожбук“ у Торку.
Основна школа „Никола Тесла“ у Банатском Карађорђеву има издвојена
одељења „Ади Ендре“ у Торди и „Петар Кочић“ у Честерегу.
Основна школа „Милош Црњански“ у Српском Итебеју има издвојена
одељења у Међи и Хетину.
Једино насељено место које нема основну школу је Банатско Вишњићево,
због веома малог броја ђака. Ученици из Банатског Вишњићева путују у суседно
место Крајишник.
Подаци о писмености односе се на становништво старо 10 и више година. У
општини Житиште неписмено је 756 особа, што чини 4,1% од укупног
становништва старог 10 или више година. Међу неписменима доминира старо
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женско становништво. Од укупног броја неписмених, 488 је старо 60 и више
година, а 418 је женског пола. Учешће неписмених у општини Житиште (4,1%) је
изнад општег просека за Војводину (2,4%) и за Средње-банатски округ (2,6%).
Табела бр. 11: Становништво старо 10 и више година према полу, а
неписмени и према старости
пол

укупно

неписмени - свега

Старост

учешће у 10-14 15-19
укупном
(%)
ВОЈВОДИНА

број
неписмених

20-29

30-39

40-49

5059

60 и
више

1831574

44090

15008

1021

1007

1796

1879

3040

4013

30769

мушко

881985

8787

1.00

521

508

892

808

1142

976

3781

женско

949589

35303

26359

500

499

904

1071

1898

3037

26988

свега

188294

5000

24139

183

149

259

262

452

491

3151

мушко

90852

1041

42005

86

57

118

105

147

110

403

женско

97442

3959

40333

97

92

141

157

305

381

2748

свега

СРЕДЊЕБАНАТСКИ ОКРУГ

ЖИТИШТЕ
18389

756

40486

24

26

33

35

61

79

488

мушко

8929

179

2.00

14

11

20

16

20

24

70

женско

9460

577

40457

10

15

13

19

41

55

418

свега

Извор: Становништво, књига 4, Школска спрема и писменост - подаци по општинама, Београд,
јул 2003., стр. 90, 91.Напомена: разлику до 100,0 % чини категорија непознато.

3.3.4.1 Основне школе
Према последњим расположивим подацима, у општини ради 11 основних
школа. Школске 1989/1990 године било их је 12, а 1979/1980 године 14. Промене
у броју основних школа условљене су променама у кретању укупног броја деце. У
истом периоду, број ученика је умањен са 2.381 на 1.762 ученика. Број ученика по
наставнику је опао са 16,2 на 11,6. Уочене промене јасније долазе до изражаја на
нивоу појединачних школа. У основној школи "Свети Сава" из Житишта и у
оделењима (у Равном Тополовцу, Торку и Банатском Двору) настава се одржава
на српском, румунском и мађарском језику.
Од 2000/2001. до 2007/2008. школске године број ученика је умањен са 887
на 691. Истовремено, укупан број оделења смањен је за 2, са 49 на 47. У односу на
претходне школске године, број оделења је умањен за по једно оделење у коме се
настава одржава на српском, односно мађарском језику. Број ученика по оделењу
континуирано опада и смањен је са 18,1 на 14,7
Табела бр. 12: Основне школе
Године

школе - свега

ученици

наставници

број ученика по
наставнику

1979/1980

14

2.381

147

16,2

1989/1990

12

1.776

139

11,6

2004/2005

11

1.762

-

Извор: за 1979/80-СГЈ 1981, СЗС, Београд, август, 1981, стр. 673; за 1989/90-СГЈ 1991, СЗС,
Београд, 1991, стр. 701; за 2004/2005-Општине у Србији, Републички завод за статистику,
Београд, март 2007, стр. 266.
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Погодности: настава се одржава на српском, румунском и мађарском
језику;
Непогодности: смањује се број ученика; увећава се број наставника који
немају пун фонд часова; један број наставника ради у две школе; један број
наставника предаје по два или више предмета;

3.3.4.2 Специјалне школе
На подручју општине Житиште не налази се ни једна специјална школа.
Према подацима за 2004/2005 школску годину, на територији Средњебанатског
округа налази се 13 специјалних школа, основних и средњих. Школе су лоциране
у Зрењанину (7), Новој Црњи (2) и Новом Бечеју (4). Школе похађа 314 ученика
који су разврстани у 54 оделења.1
3.3.4.3 Више школе и факултети
На подручју општине Житиште не налази се ни једна виша школа нити
факултет. У целом Средње-банатском округу, једино у општини Зрењанин
регистрована је једна виша школа и један факултет.2
3.3.4.4 Предшколске васпитно–образовне организације
Установе за децу предшколског узраста.
Школске 2005/2006. године у општини Житиште ради 11 предшколских
установа у које је смештено 295 деце. Од укупног броја деце 87 борави бесплатно.
Све установе поседују сопствену зграду вртића.
Табела бр. 13: Деца и запослени у предшколским васпитно - образовним
организацијама
школска
година

укупан
број
деце

укупан број радника

свега

мушки

женски

васпитачи

број деце
на једног
запосленог

број деце
на једног
васпитача

2000/2001

351

30

3

27

18

11,7

19,5

2001/2002

343

30

3

27

18

11,4

19

2002/2003

304

30

3

27

18

10,1

16,9

2003/2004

294

33

3

30

19

8,9

15,5

2004/2005

280

35

3

32

21

8

13,3

2005/2006

295

36

3

33

21

8,2

14

2006/2007

301

37

3

34

21

8,1

14,3

2007/2008

284

37

3

34

21

7,7

13,5

Извор: Предшколске васпитно - образовне организације: "Свети Сава" Житиште, "Алекса
Шантић" Равни Тополовац, "Ђорђе Кожбук" Торак, "Ђура Јакшић" Банатски Двор

•

•

1
2

Погодности: рад се организује на српском, румунском и мађарском језику;
релативно мали број деце на једног васпитача; стручно оспособљени
васпитачи;
Непогодности: континуирано смањење броја деце;

Општине у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2007 : 270
Општине у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2007 : 274
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Здравствена заштита

Стање у области здравства анализирано је на основу карактеристика мреже
здравствених установа, броја здравствених радника и распрострањености
заразних болести.
Подаци о здравству обухватају све здравствене организације, односно
организационе јединице које су радиле у периоду за који се дају подаци. Подаци
се прикупљају путем годишњих извештаја појединих врста здравствених служби.
Број запослених прати се преко стања на дан 31.12. претходне године.
У општини Житиште здравствене установе чине: Дом здравља и апотека.
Према последњим расположивим подацима, а који се односе на 2005. годину,
кадрове Дома здравља чини 119 запослених, 89 здравствених радника и 30
немедицинских радника. Од 2002. до 2005. године није дошло до значајнијих
промена у укупном броју радника. Број запослених увећан је са 114 на 119. У
укупном броју запослених здравствени радници учествују са 74,8%, а
немедицински радници са 25,2%. У односу на Средње-банатски округ, општина
Житиште има већи удео медицинских у односу на немедицинске раднике. У
Средње-банатском округу здравствени радници чине 70,3% кадрова, а
немедицинско особље 29,7%.
Туберкулоза и ХИВ
Испитивање распрострањености заразних болести ограничиће се на
туберкулозу и ХИВ3. Последњи расположиви подаци о новорегистрованим
болесницима на подручју Војводине односе се на 2003. годину када је
евидентирано 614 лица оболелих од туберкулозе и 7 лица оболелих од АИДС-а. У
периоду од 2000. до 2007. године, у општини Житиште није забележен ни један
случај ХИВ-а. У току 2000. године регистроване су 4 особе оболеле од активне
туберкулозе, 2002. године једна и 2007. године евидентирана је, такође, само једна
оболела особа.
Прекиди трудноће
Наглашено демографско старење становништва Војводине, као и ниске
стопе наталитета, захтевају да се посебна пажња посвети испитивању чинилаца
који доводе до прекида трудноће4. Током 2003. године извршено је 7.888 прекида
трудноће. Од 100.000 жена старих од 15 - 49 година 1.570 је прекинуло трудноћу.
Највиша стопа прекида забележена је у узрасту од 30 - 34 године, 2.920 на 100.000
жена ове старости. Значајан број прекида трудноћа, с обзиром на старост, уочен је
и у старосним групама од 15 - 19 (356 прекида) и 20 - 24 године (1.221 прекид).
Ако имамо у виду да се значајан број прекида обави у приватним здравственим
установама, оправдано је претпоставити да су ови бројеви знатно већи.
И поред тога што се о намерним прекидима трудноће не располаже
подацима на нивоу општине Житиште, може се претпоставити да не долази до
значајнијих одступања у односу на општи просек.
3.3.6 Култура
Кретања у области културе прате се преко годишњих, двогодишњих и
трогодишњих извештаја. Годишњим извештајима обухваћени су: биоскопи,
3
4

СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 413, табела 25.11.
СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 414, табела 25.12.
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позоришта, радио-станице, ТВ центри и производња, извоз, увоз и промет
филмова. Двогодишњи извештаји обухватају филхармоније и професионалне
оркестре, а трогодишњи: библиотеке, музеје и уметничке галерије, архиве.
Библиотеке - На подручју општине Житиште налази се једна народна
библиотека која има огранке у свим насељима општине. Број књига се
континуирано увећава. Године 1980. библиотечки фонд чини 31 хиљада књига,
1989. године 44 хиљаде, а 2006 године 60 хиљада књига штампаних на српском,
мађарском или румунском језику. Нажалост, уочава се недовољна искоришћеност
расположивог библиотечког фонда. У највећем броју, кориснике библиотеке чине
деца основношколског и средњешколског узраста. Подаци за 2006. годину
показују да деца чине 47,2% од укупног броја корисника библиотеке. У оквиру
библиотеке организују се књижевни сусрети (четири у 2006. години), изложбе
(осам у 2006. години), предавања (девет у 2006. години) итд. Као посебни
програми реализују се: Литерарни конкурс деце до 15 година, Читалачка значка,
конкурс "Банатско перо" и "Песничка штафета". Током 2006. године реализовано
је 37 програма. Стручни кадар библиотеке "Бранко Радичевић" чине девет
стручних радника: један библиотекар, један виши књижничар и седам
књижничара.
Архиви. Архив је"установа у којој се архивска грађа трајно чува, стручно
обрађује и даје на коришћење"5. Општина Житиште нема свој архив.
Музеји. Музеј је "установа која систематски прикупља, научно обрађује,
чува и излаже предмете из области природе, духовне и материјалне културе"6. На
подручју општине Житиште не налази се ни један музеј.
Листови и часописи. Општина Житиште нема своје штампано гласило,
осим часописа „Зрењанин“ који покрива подручје Средњег Баната.
Биоскопи. Од 1980. године у општини Житиште раде два биоскопа. Исте
године, регистровано је 16 хиљада посетилаца. Десет година касније, 1990. у
општини ради шест биоскопа, али је број посетилаца умањен на осам хиљада.
Према подацима за 2009. годину, на територији општине не ради ни један
биоскоп. Подизање споменика филмском јунаку "Рокију" треба искористити за
подстицање културног туризма, тј. за, поред низа других активности, покретање
рада постојећих биоскопских сала, као и за оснивање биоскопа на отвореном (за
различите узрасте становништва) чији би се садржаји прилагодили актуелним
дешавањима у области филма уопште, филмовима посвећеним "Рокију", као и
другим остварењима.
Радио и ТВ станице. На подручју општине Житиште се налази једна
локална радио станица и то радио „216“ у Банатском Карађорђеву. Осим ове
локалне радио станице општина Житиште има и своју емисију на регионалној
телевизији „Сантос“. То је емисија „Панорама“ општине Житиште, која се емитује
једном недељно.
У области културе издвајају се следеће погодности и непогодности:
• Погодности: мултикултуралност; народне библиотеке у свим насељима
општине; високо развијена библиотечка делатност; богат књижни фонд;
2,5 књиге по глави становника; континуирано обогаћивање књижних
фондова; реализовање разноврсних културно-образовних активности у
оквиру библиотеке "Бранко Радичевић"; постоје Домови културе у свим
5
6

СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, 388.
СГС 2005, Републички завод за статистику Србије, Београд, стр. 388.

Број 4. 29.03.2010. године „Службени лист Општине Житиште“ страна

•

61

насељима општине; постоји већи број КУД-ова; постоји значајна збирка
народних ношњи у КУД-овима; спремност становника на волонтерски рад
у области културе;
Непогодности: у већини насеља, зграде домова културе су у веома лошем
стању; општина Житиште нема свој музеј, позориште, архив, који могу
бити од значаја у оквиру развоја културног туризма; недостаје квалитетна
кабловска ТВ; постојећи биоскопи су престали са радом; недовољна
искоришћеност расположивог библиотечког фонда; недовољна техничка
опремљеност библиотеке "Бранко Радичевић" и огранака; централна
библиотека "Бранко Радичевић" није електронски повезана са огранцима у
насељима општине.

3.3.7 Спорт
Према последњим расположивим подацима, на подручју општине Житиште
регистровани су следећи спортски клубови:
-

12 фудбалских клубова;
3 кошаркашка клуба, два мушка и један женски;
5 одбојкашких клубова, два мушка и три женска;
2 рукометна клуба, један мушки и један женски;
1 карате клуб;
1 теквондо клуб;
1 џудо клуб;
1 атлетски клуб;
1 клуб за стрељаштво;
3 клуба за спортски риболов;
4 шаховска клуба;

Као спортска организација, на подручју општине Житиште регистровано је и
Ловачко удружење које има секције у свим насељима општине.
У периоду од 2000. до 2007. године, број радника у организацијама за
физичку културу умањен је са 21 на 7. Број функционера умањен је са седам на
два. Током целог анализираног периода, сви стручни радници и функционери
преузета задужења обављају у својству аматера. Спортисти општине Житиште
учествују само на првенственим такмичењима у земљи. Од 2000. до 2007. године
највише учешћа забележено је 2001. године - 38, а најмање 2004. и 2007. године 25. Може се претпоставити да је смањено учешће под знатно већим утицајем
материјалних могућности него постојања реалног потенцијала. У истом периоду,
спортисти Житишта не учествују на такмичењима у иностранству.
Спортски савез општине Житиште обједињава рад спортских организација
на територији општине. Савез се финансира из буџета општине, спонзорства и
донаторства. Ако се има у виду да је општина Житиште у категорији недовољно
развијених општина, не треба сумњати да на опремљеност спортских објеката
првенствено утичу неповољне материјалне могућности. Радом Спортског савеза
руководе три лица, генерални секретар и два стручна сарадника. На територији
општине основан је и Фудбалски савез у оквиру кога се обављају
административно-технички послови за фудбалске клубове који су основани у
свакој МЗ општине. Фудбалски савез има само једног запосленог радника,
Генералног секретара, а финансира се приходима из сопствене делатности.
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SWOT анализа

У процесу обраде података анализиране су основне потребе младих у
општини Житиште. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWОТ анализе и
идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње:
Табела бр. 14: „SWOT“ анализа
•
•
•
У
Н
У
Т
Р
А

•

•

•
•
•

•
•
•
•

СНАГЕ
Постојање Стратегије одрживог развоја
Општине Житиште
Формирана радна група за израду
Акционог плана
Постојање хранитељских породица и
специјализованог хранитељства
Висок степен повезаности представника
НВО са локалном самоуправом и
осталим чиновницима у заједници
Спремност локалне заједнице да се
плански и системски бави политиком
младих
Развијен НВО сектор
Вишенационална средина
Могућност учешћа (на регионалном
нивоу) у организовању сајма
запошљавања
Велики број спортских клубова
Постојање Домова културе у свим
насељеним местима општине
Богат књижевни фонд, постојање
библиотеке у свим насељеним местима
Постојање Спортског савеза и велики
број спортских активности

МОГУЋНОСТИ

С
П
О
Љ
А

•
•
•
•
•

•

Реформски програми државе
Примери добре праксе из окружења
Могућност афирмације волонтеризма,
НВО и удружења грађана
Могућност повезивања здравствене и
социјалне заштите
Могућности логистичке подршке код
потенцијалних финансијских извора
(заступљеност кадрова из општине
Житиште у покрајинским и
Републичким структурама)
Понуда програма размене и едукације

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

СЛАБОСТИ
Недостатак средстава за иновативне
програме и предузетничке иницијативе
младих
Територијална разуђеност општине,
лоша путна мрежа и скуп превоз
грађана, корисника социјалних услуга
и запослених
Непостојање базе података лица са
инвалидитетом
Необученост кадрова за писање
пројеката
26,7% становништва преко 60 година
старости
Непостојање саветовалишта за младе
Неприступачност спортских објеката
Непостојање мултикултуралних
прогама размене и неговања
толеранције на различитости
Неразвијен волонтеризам
Незапосленост младих
Значајан удео младих не наставља
школовање након завршене основне
школе
Недовољно развијени капацитети КЗМ
Недовољна информисаност и слаба
мобилност младих
ПРЕТЊЕ

• Политичко-економска нестабилност
• Неприменљивост појединих законских
норматива на мање средине и центре
• Непостојање стандарда и норматива
услуга
• Непрестани одлив младих
• Велики пораст старих лица у укупној
популацији становништва
• Пораст броја пунолетних лица
корисника социјалне заштите
• Непостојање програма за лица са
инвалидитетом
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3.5 ПРЕСЕК СТАЊА И ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ

Катастрофални подаци о позицији младих у нашем друштву показују
неопходност предузимања различитих акција у циљу решавања проблема младих.
Активна партиципација младих у одлукама и поступцима на локалном и
регионалном нивоу од битног је значаја ако желимо да изградимо демократскија,
отворенија и богатија друштва. Партиципација у демократском животу било које
заједнице не своди се само на гласање или истицање кандидатуре на изборима,
мада су и то важни елементи. Грађанска партиципација и деловање подразумевају
да грађани имају права, средства, простор и прилику – а тамо где је то потребно и
подршку – да учествују у одлукама и утичу на њих и да се укључују у поступке и
активности како би доприносили изградњи бољег друштва.
Локалне власти, као власти које су најближе младој особи, играју веома
важну улогу у унапређивању партиципације младих. Локалне и регионалне
власти тиме могу да обезбеде да млади не само чују и уче о демократији и
правима и дужностима грађанина, већ и да добију прилику да их спроводе у дело.
Међутим, партиципација младих не своди се само на развијање активних грађана
или изграђивање демократије за будућност. Уколико партиципација треба да буде
садржајна за младе, од кључног је значаја да они могу да обликују и утичу на
одлуке и поступке када су млади, а не у неком каснијем животном добу.
Подржавајући и подстичући партиципацију младих, локалне власти
доприносе и њиховој друштвеној интеграцији, помажући им да се суочавају не
само са изазовима и притисцима младости, већ и са изазовима савременог
друштва, у којем често превладавају анонимност и индивидуализам. Међутим, да
би партиципација младих у локалном и регионалном животу била успешна, трајна
и садржајна, није довољно само развијати или мењати политичке или управне
системе. Свака политика или акција која је осмишљена како би се подстакла
партиципација младих мора обезбедити да се културно окружење одликује
поштовањем према младима, а мора да узме у обзир и различите потребе,
околности и тежње младих. Таква политика или акција такође мора, у извесној
мери, да укључи и забаву и одмор.
Један од докумената Савета Европе управо говори о нужности развијања
посебних локалних стратегија за укључивање младих у све сфере живота локалне
заједнице. Реч је о документу ''Измењена и допуњена Европска повеља о
партиципацији младих у локалном и регионалном животу'', усвојена од стране
Конгреса локалних и регионалних власти Европе у Стразбуру 2003. године.
Повеља, као један од најрелевантнијих докумената у ЕУ о омладинској
партиципацији, препознаје управо локалне и регионалне власти као најближе
младој особи. Као основна начела истичу се:
- Партиципација младих у локалном и регионалном животу мора да представља
део глобалне политике партиципације грађана у јавном животу, као што је
изложено у Препоруци "Рец (2001) 19" Комитета министара земљама чланицама о
партиципацији грађана у локалном јавном животу.
- Локалне и регионалне власти уверене су да све секторске политике треба да
имају и омладинску димензију. Оне се стога обавезују да се придржавају одредаба
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ове повеље и да спроводе различите облике партиципације, који следе у договору
и у сарадњи с младима и њиховим представницима.
Начела и различити облици партиципације који се заступају у овој повељи
односе се на све младе људе без дискриминације. Да би се то постигло, потребно
је посветити посебну пажњу подстицању партиципације у локалном животу
младих из социјално запостављених сектора друштва, као и из етничких,
националних, социјалних, сексуалних, културних, верских и језичких мањина.
Партиципација стиче своје пуно значење само тамо где се признаје улога
младих у политичким партијама, синдикатима и удружењима и где се, изнад
свега, чине напори да се подрже омладинска удружења која оснивају млади и за
младе.
Активности подразумевају следеће:
-

3.5.1

Едукација о партиципацији младих;
Информисање младих;
Промовисање партиципације младих путем информативних и
комуникационих технологија;
Промовисање партиципације младих у медијима;
Подстицање младих да се баве добровољним радом и да се посвећују
циљевима заједнице;
Подршка пројектима и иницијативама младих;
Промовисање организација младих;
Партиципација младих у невладиним организацијама и политичким
партијама.
Проблеми и план деловања по областима
3.5.1.1 Активизам и друштвени живот

Партиципација младих код одлучивања и креирања активности је
недовољна и занемарљива. Када млади сами иницирају, обликују и почну
спроводити програме осмишљавања слободног времена, локална самоуправа у
Житишту често не налази начина да их у томе подупре и не осигурава им
просторне услове за рад. Зато многе иницијативе и подухвати, суочене с високим
трошковима организације, закупа и слично, поступно се комерцијализују и тиме,
супротно основној идеји, смањују доступност ширем кругу корисника. Многи
покушаји самоорганизовања младих и помоћи локалној заједници својим идејама,
након почетног раздобља ентузијазма, пропадају или се успоравају због
недостатка финансијских средстава и простора за окупљање, али и због
неповерења заједнице.
На плану слободног времена младих осећа се такође и проблем
привилегованости професионалног спорта и то на штету спортске рекреације и
аматерског спорта који имају функцију унапређења квалитетног живљења и
здравља.
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Локалне власти се обавезују да у оквиру спровођења омладинске политике
охрабрују међународне размене младих, као што су успостављања сарадње и
контаката са другим градовима у Србији, југоисточној Европи а и шире, те међу
школама, као и подршка размени омладинских организација и група и сл.
Ваннаставне спортске активности ученика и спортске активности у
слободном времену у школи, најчешће се одвијају у школским секцијама које се
углавном третирају као темељ аматерског и професионалног спорта. Иако је
основна интенција организовања школских спортских секција била укључивање
што већег броја ученика, данас врло мали (чак и занемарив) број основаца
учествује у спортским активностима унутар школе што има значајних последица
на здравствено стање младих. Многе школе (кад и имају одговарајућу спортску
дворану и спортске терене) немају потребан стандард одржавања.
У општини Житиште не постоји информативни медиј за младе или барем
редакција младих унутар медија који постоје - ТВ, радио. Млади су често
препуштени тржишним критеријумима за најаву својих активности, а о редовном
информисању својих вршњака, осим путем интернета, нема говора. Интернет, пак,
није приступачан свим младим људима, пре свега због недовољног
информатичког знања као и због социјалног стања.
Образовна мобилност младих у Житишту испод је пожељне и ограничена
је бројним факторима: социјалним условима живота, застарелим и
нереформисаним системима образовања и високог образовања, неприхватањем
или спором применом и реализацијом бројних међународних образовних аката
(нпр. Болоњска декларација и сл.).
Културна мобилност младих у Житиштеу је у порасту, иако је још увек на
незадовољавајућем нивоу. Број младих посетиоца и претплатника културних
догађања и програма, у сваком случају, расте с отварањем и ширењем нових
културних програма и капацитета, но забрињавајуће је што тај пораст прати тренд
њихове велике комерцијализације.
У основним школама у општини Житиште су рекреативни и матурантски
излети и екскурзије необавезна ваннаставна активност и нису утврђена наставним
планом него се проводе трендовски према комерцијалним критеријумима, без
потребне садржине едукативних елемената.
Међународна сарадња младих је у озбиљном заостатку за потребама и
могућностима. Укључивање младих у програме ЕУ омогућило би већу размену
младих с иностранством у чему Србија па тиме и Општина Житиште тренутно
заостаје.
Младима је потребна информираност о њиховим правима и могућностима,
те о програмима и услугама које им се нуде. Ту се понајпре ради о школским и
ваншколским активностима, облицима допунског и неформалног образовања,
стипендирању, финансирању становања, добровољном раду, мобилности,
спортским и културним активностима, омладинском туризму и другом. Ни Србија
ни општина Житиште не познају класичне информативне центре за младе какви
постоје у осталим европским земљама, а тек неке од њихових функција повремено
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обављају већи Интернет клубови. Постојеће организације младих нису умрежене
нити координирају своје активности.
Анализа проблема
-

-

-

-

Општина Житиште се јавља као издашни финансијер јер издваја значајна
средства за рад спортских клубова. Но, треба једнако улагати у удружења
младих која промовишу спорт, креативне активности и културу, техничку
културу, омладинску политику, заштиту људских и мањинских права,
самозапошљавање и женско подузетништво;
Недовољна је комуникација државних и локалних структура и укљученост
младих људи који креирају, осмишљавају и реализирају програме и
активности за младе;
Недовољна је укљученост младих у процесе доношења одлука о
потребама, стратегији и финансирању програма за културу и слободно
време младих;
Недовољно су развијени механизми друштвене афирмације и промоције
младих талентованих уметника након уметничких школа и академија;
Јасан је недостатак мултифункционалног центра за младе на локалном
нивоу;
У домену смештајне инфраструктуре понуда је изразито мала, а одређени
објекти који су некада били предвиђени за омладински туризам сада се
користе у друге сврхе.
Мали је број специјализованих, едукативних и тематских кампова за
окупљање младих (са образовним, спортско-рекреативним или културним
садржајима), као што се не практикују ни едукативне екскурзије у оквиру
блиских регија;
Неприступачност спортских објеката непрофесионалном спорту младих.

Мере за решавање проблема:
1. Школе треба подстицати на сарадњу с непрофитним организацијама
младих које се баве организованим коришћењем слободног времена,
посебно културом, забавом, промоцијом здравог начина живота,
креативним и волонтерским радом младих, неформалним облицима
образовања, омладинским туризмом, спортом, рекреацијом и сличним.
Надлежни органи треба да пропишу колики део времена школе слободан
простор треба да препусте непрофитним организаторима слободног
времена, а колики део могу попуњавати на тржишту (изнајмљивање
простора).
2. У сарадњи с удружењима младих подстакнути креирање програма праћења
и стимулације талентованих младих кроз стипендирање, укључивање у
јавне манифестације, посебне јавне програме и програме међуградске и
међународне сарадње и размене.
3. Радити на реновирању и подстицати изградњу простора за младе – Дом
омладине, Дом културе, Спортски центар, музичка школа, библиотека,
инфраструктура школа.
4. Покренути издавање малог општинског бесплатног билтена и
информативног интернет програма с информацијама о културним и другим
садржајем од интереса за младе.
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5. Пружити подршку омладинским иницијативама које имају за циљ
испуњавање слободног времена младих квалитетним и конструктивним
садржајем.
6. Рад на побољшању свести о еколошким проблемима у средини.
7. Рад на упознавању младих са појмовима интеркултуралност и толеранција.
8. Израдити и предложити правилник коришћења школских спортских
простора у време када нема наставе. Финансијски помагати спортска
удружења младих. Подстицати и финансирати изградњу и обнову
спортских терена. Организовати годишње спортске игре младих.
9. Покретати израду каталога неформалних образовних програма које нуде
институције, удружења и привредни субјекти са територије општине.
Католог треба бити доступан младима на местима где се они окупљају.
10. Подстицати и развијати аматерски спорт и спортску рекреацију, те боље
деловање школских спортских секција.
11. Подстицајним мерама помоћи успостављање високостандардизованог и
мултифункционалног омладинског хостела/кампа у општини Житиште и
то кроз подстицај предузетницима за развој овог вида туристичке и
угоститељске понуде.
12. Основати Информативни центар младих и информативне пунктове за
младе у општини Житиште. Инфоцентар младих био би средиште у које би
се сливале информације битне за живот младих, а повезао би се и с другим
таквим центрима, а инфопунктови би, према унапред постављеним
функцијама и садржајима, били основани при постојећим месним
заједницама или установама за младе, те у основним школама.
Посредовали би и креирали информације доступне свима, уз сталну
материјалну и финансијску потпору општине. Инфоцентри би били
задужени и за израду и дистрибуцију информативног приручника за
ученике основних, средњих школа и студената. Приручник би обухватио
све релевантне информације о правима и дужностима које проистичу из
законских и других прописа, те о могућностима посебних и допунских
облика образовања, неформалног образовања, ангажовања у невладиним
организацијама, стипендирања, запошљавања, становања, добровољног
рада, спортских и културних активности, превенције зависности и
ризичног понашања, помоћи у кризним стањима, мобилности,
омладинског туризма, европским интеграцијама и сличног.
13. Разрадити систем основношколских, средњошколских и студентских
саветовалишта за младе. Таква саветовалишта пружала би стручну помоћ
ученицима у професионалној оријентацији, тешкоћама у социјалној
интеграцији и учењу, кризним стањима и слично.
14. Успоставити Програм стажирања и размене стажиста („интершип“) са
европским градовима. Потребно је развити програме стажирања за
студенте и омладинске активисте којим би се младима пружила прилика да
упознају рад општинских структура, те стицање радног искуства. Даљи
развој програма била би размене стажиста с градовима пријатељима
Житишта којом би се омогућило стицање нових знања о раду градских
структура у другим земљама, те упознавање страних стажиста с начином
рада структура Општине Житиште.
15. Развити програм стипендирања ученика, студената и младих којим би се
делимично или у потпуности стипендирали боравци младих у европским
земљама с циљем усавршавања или учења страног језика. Посебну пажњу
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при креирању програма треба посветити младима лошијег социјалног
статуса, те ученицима стручних средњих школа и студентима
технолошких факултета где страни језици као предмети или не постоје или
су знатно мање заступљени.
16. Локалне власти требају да подрже оне асоцијације или групе које
фаворизују мобилност младих (млади радници, студенти или волонтери),
кроз политику размене, и које развијају умрежену политику и свест о
европском грађанству.
17. Пружити младима информације о могућностима путовања.
3.5.1.2. Запошљавање младих и борба против незапослености
Одређивање појма - Запошљавање младих треба да постане приоритетни
пројекат, како општине Житиште, тако и целе државе. Проблем запошљавања
младих сложен је проблем који се не може решити парцијалним програмима, већ
захтева мултидисциплинарни приступ, боље речено истовремени ангажман свих
надлежних министарстава, завода и служби. То је најозбиљнији и највећи,
односно најизразитији проблем младе генерације, односно друштвени проблем
који захтева најхитније решавање јер води отуђености и маргинализацији младих.
Због недовољне упућености млади често одабиру занимања за која се
унапред може предвидети бесперспективност запошљавања у нашој средини. Још
увек су младима највеће препреке администрација, порески систем, честе промене
прописа, компликованост и осећај недостатка логистичке подршке младим
предузетницима. Такође, млади из колективног, али и властитог искуства црпе
негативан осећај "намештања", "резервисаних" радних места, "намештених"
конкурса, "бесконачног" рада на црно.
У укупној незапослености удео младих изразито је висок, у чему,
нажалост, пратимо готово све европске земље где је стопа незапослености младих
знатно виша у односу на одрасле. Позивамо се и на истраживање Ресурс центра
спроведено међу младима, које несумњиво потврђује да је незапосленост код
младих проблем бр. 1.
Циљ овог акционог плана је подстаћи побољшање квалитета живота
младих, смањити и спречити високу стопу незапослености, односно повећати
запосленост, сузбити рад на црно, смањити осећај несигурности радног места,
смањити / ублажити последице (психолошке, социјалне) које произлазе из
дугорочне незапослености / искључености младих из света рада, смањити време
чекања на посао, повећати могућност стицања формалног радног искуства,
смањити број младих који прерано прекидају образовање, развијати
предузетнички дух и последње, али једнако важно као и прво, стварати једнаке
могућности за жене и мушкарце. Такође нам је циљ и побољшати информисање
које се односи на тржиште рада.
Битно је сваком приликом нагласити важност улагања у младе људе јер
млади су друштвена група која гарантује вишеструки повраћај уложеног. Исто је
тако важно схватити да млади најлакше прихватају нове идеје и да једини могу
пратити брзину технолошких промена (иновативни потенцијал), која тражи
флексибилну, мобилну и квалификованију радну снагу.
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Истовремено, поред великог броја незапослених младих људи, не постоји
систем вредновања "друштвено корисног" волонтерског рада, како на
индивидуалној, тако и на колективној основи, нпр. удружења. Пример за то је и
потпуно институционално игнорисање волонтерског рада као начина стицања
радног искуства и начина доприноса заједници.
Анализа проблема:
-

-

-

-

-

-

Непостојање перспективе за одређена занимања, те незапосленост
високообразованих, посебно је опасно за општину Житиште због:
o опадања самопоштовања, апатије, фрустрација, губљења поверења у
важне институције система и слично;
o немогућности нормалног заснивања породице и решавања
стамбеног питања;
o одласка "трбухом за крухом" у веће средине или у иностранство.
Млади су традиционално сиромашна група у друштву због кредитне
неспособности, непоседовања некретнина, незапослености итд.
Велики је проблем радно искуство (на конкурсима се увек тражи да млади
имају вишегодишње радно искуство што их одмах на почетку
дисквалификује);
Забрињавајућа је чињеница да велики проценат младих људи не наставља
школовање након завршене основне школе;
Према истраживању које је спровело Удружење грађана „Ресурс центар”
74% младих у општини је незапослено;
Незапосленост води лошем животном стандарду и животу на маргинама
модерног друштва, води опадању квалитета свакодневног живота
(социјална несигурност). Стално запослење - међу младима речено „бити
пријављен“, сан је данас сваког младог човека; Запослење на одређено
време и рад на црно је нажалост наша стварност, јер се младима не нуди
ништа боље;
Међу младима врло је честа повремена, односно сезонска и студентска
запосленост ван општине, односно рад на црно због немогућности
проналажења запослења након завршетка школовања, те све даље трајање
незапослености;
Млади све дуже имају статус издржаваних особа (све касније и теже се
одвајају од родитеља и улазе у свет рада); кључан је проблем младих који
раде на црно тај што су лишени и најосновнијих права из рада и на темељу
рада (пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање и др.);
Образован и најпродуктивнији кадар одлази изван земље у потрази за
запослењем - што је специфична последица незапослености, с
далекосежним последицама за целокупно друштво, јер то је ненадокнадив
губитак за укупан друштвени развој.
Нема задовољавајуће сарадње између креатора политике запошљавања и
носитеља подстицајних мера, те оних који требају посао;
Недостатак информација на тржишту рада - организације послодаваца
немају готово никакав контакт с младима;
Нема поузданих података о броју студената укључених у рад на црно и о
трајању рада на црно за сваку појединачну особу, али се зна да је висока
укљученост младих у неформално тржиште рада;
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Нема задовољавајуће финансијске потпоре за предузетничке иницијативе
младих.

Мере за решавање проблема:
1. Омладински Бизнис Инкубатор. Потребно је организовати Бизнис
омладински инкубатор који би покренуо и укључио младе у
предузетништво. Како се у општини Житиште планира отварање Бизнис
инкубатора, Омладински бизнис инкубатор би функционисао као његов
организациони део.
Општина би осигуравала гарант који би подржао заинтересиране младе
људе за покретање бизниса, те им омогућавала едукацију на ту тему.
Полазници Бизнис школе, њих 40-50 би креирали различите економске
пројекте и програме, а Општина би најинтересантније и самоодрживе
подржала оперативно са по 10.000 евра. Општина Житиште би тим новцем
у периоду од три године плаћала директора и регистрацију предузећа.
Директор би морао запослити у предузећу још двоје или троје полазника
бизнис школе. Општина би додатно требала да осигура простор за 5
канцеларија за пет награђених пројеката и програма који су произашли из
Бизнис школе.
Неопходно би било организовање и канцеларије која би упошљавала две
особе, за вођење финансијских послова и администрацију покренутих
предузећа (за све награђене).
До сада су се Омладински инкубатори показали као озбиљни покретачи
младих у привредама у земљама у транзицији. У пројекту би учествовала и
Национална служба за запошљавање;
2. Разрадити програме друштвеног ангажмана незапослених младих људи
кроз волонтерски рад за добробит заједнице у удружењима, установама и
другим јавним службама где би младима омогућили социјализацију, али и
стицање вештина, знања и искуства;
3. Успоставити посебну кредитну линију за младе (подстицајна средства
морају бити повољнија него на слободном тржишту), а Општина Житиште
би била гарант младим предузетницима према финансијским установама;
4. Оспособљавање младих људи за пословну комуникацију: писање ЦВ,
понашање током интервјуа, писање мотивационог писма;
5. Кроз семинаре, трибине и кампање развијати предузетнички дух (рад на
информисању и мотивацији);
6. Два пута годишње организовати едукацију о развоју пословне идеје,
планирању реализације и изради бизнис плана;
7. Једном годишње организовати конференцију о повезивању локалних
власти, локалног економског сектора у циљу транспарентног запошљавања
и представљања могућности запошљавања;
8. Једном годишње учествовати на регионалним сајамима запошљавања;
9. Радити презентације са представљањем тржишно занимљивих профила у
школама на територији општине;
10. Веб-презентација: Прављење ранг листе младих на основу њихових
резултата са факултета, искуства из одређених области, мотивације,
личних способности, интервјуа;
11. Саветодавно тело при општини са активним учешћем НВО омладинског
сектора: Пружање помоћи пројектима и организацијама младих које
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припремају младе да се укључе у тржиште рада;
12. Програм самозапошљавања младих с циљем да се препознају лични
потенцијали, упознавање метода и техника активног тражења посла,
менаџмента, даље школовање ради налажењу адекватнијег запослења;
13. Семинар - такмичење за најталентованије младе и њихово запошљавање: У
договору са економским сектором, школама и истуреним одељењима
факултета на територији општине, позивање младих на такмичење у
оквиру кога ће се рангирати најбољи који ће директно бити запошљавани у
привреди или локалној самоуправи. Оцењивање на основу: формалног
образовања, ЦВ, интервјуа, тестова интелигенције и способности и
практичних решавања проблема. Смањење "одлива мозгова";
14. Осмислити циљано информисање о могућностима запошљавања и
предузетништва, те подстицати пројекте и програме којима је циљ
побољшање информацијских канала између постојећих институција;
15. Основати сервис повременог и привременог запошљавања младих који ће
омогућити сезонско запошљавање младих и осигурати му адекватан
простор;
16. Развити политике и програме, у сарадњи са младима (укључујући оне који
су незапослени, или пред могућношћу да остану без запослења), локалним
послодавцима, синдикатима, образовним институцијама, ауторитетима из
области обуке и запошљавања, и омладинским организацијама, како би се
пронашли узроци незапослености младих и промовисале могућности
запошљавања младих људи;
17. Разрадити систем саветовалишта за ученике. Таква саветовалишта пружала
би стручну помоћ ученицима у професионалној оријентацији, тешкоћама у
социјалној интеграцији и учењу, кризним стањима и слично.
3.5.1.3. Здрави стилови живота код младих
Одређивање појма – Здравствено стање младе популације у општини Житиште
највише зависи од стила живота и начина понашања. Све значајније место у
патологији младих заузимају поремећаји и болести који се јављају као директна
последица ризичних понашања као што су прекомерна конзумација алкохола,
пушење, употреба психоактивних супстанци, неправилна исхрана, неадекватна
телесна активност. Психосоцијални проблеми као што су суицид и душевни
поремећаји све више постају изражени због данашњег ритма живота
и
непостојања превенција. О стању менталног здравља недостаје потпуна слика због
непостојања истраживања.
Овај акциони план циља ка смањивању ризика од болести које се јављају
као директна последица ризичних понашања као што су прекомерна конзумација
алкохола, пушење, употреба психоактивних супстанци, неправилна исхрана,
неадекватна телесна активност и сл.
Проблем са којим су суочени млади људи у општини Житиште јесте
недовољна подршка и брига од стране друштва, породице и појединца услед
недовољне информисаности и непостојања здравственог образовања у школском
систему.
Постоје два друштвена збивања која ће или су већ довела до промена у
обољевању младе популације: миграције становништва и промене у систему
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здравствене заштите (здравствена реформа).
Младе делимо у две (2) узрасне групе: 15-19 година и 20-30 година које се
разликују по својим биолошким и социолошким обележјима.
Млади од 15-19 година се налазе у раздобљу телесног и психичког раста и
развоја, а велика већина је у процесу организираног система одгоја и образовања,
и везана је уз породицу. Водећи узроци смрти у тој доби су: озледе (укључујући
саобраћајне несреће и самоубиства), тумори, болести крвног и нервног система.
Млади од 20 до 30 година су у процесу високог образовања, рада или
тражења посла, економског осамостаљивања и оснивања властитих породица.
Најчешћи разлози хоспитализације жена из ове групе су трудноћа, болести
мокраћних и полних органа, ендокрине болести, те душевни поремећаји. Код
мушкараца након озледа следе душевне болести, болести дисајног и пробавног
система и заразне болести.
Зависности су врло озбиљан проблем који нарушава психосоцијално
функционисање младог човека. Занемаривање и злостављање младих је, нажалост,
све чешће, те се тражи свеобухватна акција друштва и државе у пружању заштите
најнемоћнијима.
Нарочите проблеме имају млади са инвалидитетом и социјално угрожени,
који се сврставају у посебно рањиве/осетљиве групе, јер им здравствена заштита и
превентивне активности нису физички довољно доступне (проблем немогућности
уласка - баријере).
Млади људи данас нису довољно информисани о сопственом психо–
физичком стању и не постоји адекватан систем информисања у овој области, који
би био свима доступан.
Анализа проблема младих:
-

-

-

Физичка неактивност. Физичка неактивност утиче на неправилан развој
тела и потпомаже настајање одређених деформитета и болести. Млади су
суочени са лошим условима за бављење спортом, или неким другим видом
физичке културе. Не постоје адекватни терени и игралишта, а постојећи су
неретко извор опасности. Бављење одређеним спортом у постојећим
условима подразумева велика новчана улагања, или борбу за место у првој
постави. Ово су најчешћи узроци због којих се млади не баве спортом;
Поремећаји исхране. Пропагирање манекенског изгледа често доводи до
неправилне исхране и последица које се услед тога јављају. Често се
промоција хране врши путем медија. Брза храна је најдоступнија и
најприступачнија. Не постоји адекватна и редовна едукација о овој теми, а
овом проблему се не посвећује довољна пажња ни у школама ни у
медијима. Директне последице су појава разних болести, а нарочито
анорексија, булимија и гојазност;
Злоупотреба психоактивних супстанци. Дроге, алкохол и дуван (никотин),
психоактивне супстанце које могу изазвати зависност, физичке и менталне
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последице, у нашој средини се често поистовећују са разонодом, забавом, а
некад и трендом;
- Репродуктивно здравље:
а) Полни односи
Данас се у нашој средини релативно рано ступа у прве сексуалне односе,
млади се затичу физички и психички неспремни. Сексуална едукација
скоро не постоји. Услед незнања, стида и непросвећености не користе се
заштитна контрацептивна средства при полним односима, што доводи до
појаве разних болести, нежељене трудноће и сл. Младе људе који имају
проблема са импотенцијом и фригидношћу, неповољна друштвена клима
не подржава да о томе причају и затраже стручну помоћ;
б) Полно преносиве болести
Полно преносиве болести појављују се све чешће услед некоришћења
заштите при полним односима. Млади, несхватајући тежину ситуације,
тешко се одлучују да се обрате доктору, што доводи до одлагања лечења, а
тиме и до појаве многих последица по здравље. Едукација је минимална
услед малог броја доктора гинеколога;
ц) Нежељена трудноћа
У адолесцентном добу нежељене трудноће се најчешће дешавају услед
неприпремљености девојака и младића, која се огледа у физичкој или
психичкој неспремности. Последице могу бити тешке и несагледиве за
даљи развој личности. Намерни прекиди трудноће због тога нису реткост.
Порођаји су све бројнији код младих девојака које не знају за
контрацепцију, што може имати за последицу родитеље неприпремљене за
потомство;
- Ментално здравље
а) Синдром сагоревања. Лоше здравствено стање младих услед
нагомиланих обавеза у школи и ван ње и услед нереалних очекивања
породице, школе и самог младог човека;
б) Депресије;
ц) Суицид;
д) Анксиозност;
- Дискриминација младих нарушеног здравља - инвалидност, ХИВ. Млади
који су угроженог здравља срећу се са дискриминацијом средине;
а) У школи. Школска средина прилагођена је само здравој деци, те особе са
инвалидитетом наилазе на препреке;
б) У групи вршњака. Млади људи нарушеног здравља теже склапају
пријатељства;
ц) На улици. Посебно су дискриминисани млади са инвалидитетом самим
тим што стално наилазе на архитектонске баријере, али и услед вербалне
дискриминације.

Мере за решавање проблема:
1. Организовати едукативне кампање о здравственој заштити и
репродуктивном здрављу, штетним навикама и превенцији зависности;
2. Из буџета посебно финансирати пројекте удружења младих које се баве
здравственом заштитом и репродуктивним здрављем, те превенцијом
штетних навика и зависности;
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3. Креирати тимове младих едукатора у средњим школама ради вршњачке
помоћи на тему штетности и последица пушења, конзумације алкохола и
коришћења дрога, те ризичног понашања;
4. Спроводити превенцију саобраћајних несрећа орјентисану искључиво на
младе возаче/ице;
5. Осигурати бесплатне и обавезне систематске прегледе за ученике
основних, средњих и високих школа и факултета укључујући и
стоматолошке једном годишње (тестирање на ХИВ и Хепатитис Ц).
6. Субвенционисати набавке еколошке органске хране школским кухињама и
институцијама Општине Житиште.
7. Израда пилот студије предмета здравствено васпитање у средњим школама
(модули: сексуално и репродуктивно здравље те ризично понашање,
штетне навике и превенција зависности).
8. Иницирати покретање континуираних едукативних програма у медијима,
ради промоције и унапређивања здравља и здравих стилова живота младих
(елеминисање штетних навика, превенције зависности, адолесцентска
трудноћа и сл.);
9. Стриктно спроводити одредбе закона који регулише точење алкохола
малолетним особама.;
10. програм едукације младих, просветних радника, родитеља и старатеља о
проблемима и изазовима одрастања са акцентом на ненасилној
комуникацији и вршњачком насиљу;
11. Промовисати физичко вежбање и здрав начин живота (рекреације) путем
медија;
12. Радити на едукацији наставног особља и стручних сарадника, те опште
популације о менталном здрављу младих;
13. Израдити програм сузбијања дискриминације младих угроженог здравља у
школи, групи вршњака, те у свакодневним ситуацијама на улици, аутобусу,
у продавници;
Неки од наведених програма ће бити објављени путем конкурса, а неки се
већ остварују у референтним здравственим установама. Сви наведени програми
који ће се наћи у конкурсу, садржаће веома детаљна упутства, тј. услове које је
неопходно задовољити како би се конкретан пројекат узео у разматрање.
Предуслов успешне примене наведених програма јесте усклађивање
законодавства из ове области са законодавством ЕУ - нпр. законски утврђена
обавеза укључивања медија у примарну здравствену заштиту.
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ПРИОРИТЕТИ
Јачање капацитета КЗМ и оснаживање
волонтерског активизма младих

Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са представљањем и
разматрањем изнетим у одељку ''Пресек стања и положаја младих'', посебно са
проблемима неразвијености грађанског активизма, партиципације младих у
процесима одлучивања у школама, установама културе и политикама локалне
самоуправе, те са блиским питањима попут некоришћења ресурса којима се млади
укључују у омладинску размену на државном, регионалном и ЕУ нивоу, тј. са
недовољно доступним информаицијама о могућностима за ангажман младих.
Приоритет се, такође, односи и на активирање младих у креирању
квалитетног провођења слободног времена. Разматрани проблеми могу се
груписати на следећа специфична проблемска подручја:
•
•

•
•

•
•
•

•

Недовољно развијени капацитети КЗМ;
Апатија и незаинтересованост младих: непреузимање одговорности,
одсуство препознавања сопствене важности и самопоуздања,
креативности, одсуство осећаја припадности заједници;
Млади немају добар приступ информацијама о могућностима њиховог
учешћа у друштву;
Недостатак простора и мали број организација и удружења са чијим
деловањем би се млади идентификовали: простор за рад и информисање,
одсуство подршке за одрживост организација и иницијатива младих;
Недовољан број омладинских програма и адекватних пројеката који би
заинтересовали ширу друштвену заједницу;
Недовољан број трајних и одрживих волонтерских програма и недовољан
број волонтера;
Слаба мобилност младих и недовољна партиципација младих у
осмишљавању културно-образовних, спортских и других забавнорекреативних програма;
Неадекватан квантитет и квалитет културно-образовних, спортских и
других забавно-рекреативних садржаја за младе.

За решавање уочених проблема локална заједница је себи поставила
следеће специфичне циљеве:
•
•
•
•
•

Јачати капацитете КЗМ и промовисати КЗМ као носиоца локалне
политике за младе;
Развијати остале локалне ресурсе за младе ради активизације младих;
Повећати ниво информисања младих о могућностима омладинског
активизма и програмима за младе и развити активнизам младих;
Укључити младе у програме омладинске размене у земљи, региону и
ЕУ;
Развијање нових видова културних, спортских и забавнорекреативних активности, атрактивних за младе и у складу са
њиховим потребама;
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Укључивање младих у креирање и реализовање културних, спортских
и забавно-рекреативних садржаја.

Приоритет 2.

Унапређивање свих облика запошљавања,
самозапошљавања и предузетништва младих

Овај приоритет за развој заједнице у директној је вези са представљањем и
разматрањем изнетим у одељку ''Пресек стања и положаја младих'', посебно са
проблемима незапослености и недостацима образовног система и система
неформалног образовања.
Разматрани проблеми могу се груписати
на следећа специфична
проблемска подручја:
•

•

•

•
•
•

•

Недовољан број подстицајних мера за запошљавање младих – недовољно
информисање о могућности запошљавања, могућностима усавршавања,
потребама тржишта;
Недовољна подршка развоју предузетништва младих – неизграђен систем
подстицања предузетничког духа и недовољно информисање о могућностима
развоја предузетништва младих;
Недовољна развијена међуинституционална сарадња – недовољна сарадња
образовних институција, привредних субјеката и Националне службе за
запошљавање;
Недостатак практичног радног искуства;
Непостојање организоване понуде за учешће у програмима волонтирања и/или
стажирања кроз које би млади могли да стекну радно искуство;
Млади са ресурсима да се баве пољопривредом недовољно су подржани од
локалних и регионалних стручних служби које треба да им олакшају приступ
знањима и информацијама и контактима потребним за успех на
компетативном тржишту;
Недовољна оснаженост за професионално остваривање (низак ниво знања и
мотивисаности). Посебно се истиче недовољна понуда неформалног
образовања којим би незапослени млади стекли додатне вештине
(информатичке, страни језици...) неопходне за добијање посла.

За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће
специфичне циљеве:
•
•

•
•
•
•

Подстицати програме за активно тражење посла, преквалификацију и
доквалификацију;
Унапредити конкурентност младих на тржишту рада путем унапређења
формалног и подстицањем различитих облика неформалног образовања
младих;
Развијати предузетништво кроз мере подршке младима који почињу
сопствени бизнис;
Подстицати програме волонтирања и/или стажирања кроз које би млади
могли да стекну радно искуство;
Промовисати и подржати развој пољопривредног домаћинства на
компетативном тржишту;
Подстакнути развој туризма кроз развијање стручних и практичних
вештина у овој области.
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Неговање здравих стилова живота, развијање
социјалне инклузије и унапређење еколошке
свести младих

Суочени са убрзаном деградацијом животне средине и експлоатацијом природног
богатства, млади људи, у жељи да утичу на своју будућност, одлучили су да
сложно наступе, тражећи да даљи економски и привредни напредак буде у складу
са одрживим развојем. Активно учешће младих у стварању здраве и незагађене
животне средине примаран је циљ. Улагање у еколошку едукацију младих и
образовање високо стручних еколошких кадрова довело би до стварања одлучног
јавног мњења које поштује, разуме и штити своју животну средину и природна
богатства.
Тренутно стање животне средине општине Житиште указује на потребу да
приоритет буде решавање нагомиланих проблема. Приоритет је повезан и са
неопходношћу унапређења социјалне заштите, путем едукације и директним
ангажовањем младих.
Разматрани проблеми могу се груписати
подручја:
•
•
•

•

•
•
•
•

•

на следећа специфична проблемска

Недовољна партиципација младих у области социјалне заштите;
Недовољна информисаност младих по питањима здравља и социјалне
заштите;
Недовољна организованост и континуитет рада на превенцији: болести
зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија), сексуално преносивих
болести и ХИВ-а, менталних проблема у развојном добу, агресивног
понашања и насиља;
Недовољно развијена свест младих о здравим стиловима живота и
недостатак подршке правилном психо-физичком развоју младих у
областима: развој здраве и стабилне личности код младих, рекреација,
исхрана и репродуктивно здравље;
Поремећено понашање младих због неконтролисаног конзумирања:
алкохола, цигарета и психоактивних супстанци
Релативно висок број социјално угрожених младих
Низак ниво знања везан за екологију и очување животне средине: низак
ниво еколошке свести, недостатак неформалног еколошког образовања
Недовољна оснаженост цивилног сектора у области екологије и
одрживог развоја: недовољан број младих активиста, недостатак
стратешког приступа и заједничке визије, недовољна подршка
програмима и сарадња, недостатак конкретних решења и акција
Недовољна подршка институција и осталих субјеката у ангажовању
младих у области екологије: недовољно укључивање младих у процесе
доношења одлука о еколошким питањима, недовољно поштовање закона,
недовољна финансијска подршка програмима, недовољан број младих
квалификованих стручњака у области екологије који се запошљавају у
институцијама

За решавање уочених проблема локална заједница поставила је себи следеће
специфичне циљеве:
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•
•
•
•
•
•
•

Унапређивати социјалну одговорност заједнице према младима и
одговарајуће ресурсе за социјалну заштиту младих
Подстицати партиципацију младих у области социјалне заштите
Унапређивати рад на превенцији здравља младих и психофизичког
развоја младих
Развијати свест о здравим стиловима живота
Развијати свест о унапређењу животне средине
Подстицати укључивање младих у процесе доношења одлука о
еколошким питањима
Подстицати рад на изради локалног еколошког акционог плана
(ЛЕАП)

Одељак 5

5.1
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ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ
ДОКУМЕНТИМА

УСКЛАЂЕНОСТ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ
ЗА МЛАДЕ

Акциони план за младе општине Житиште у потпуности је усклађен са
Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства
омладине и спорта, усвојила Влада Србије. Национална стратегија за младе
усклађена је са Националном стратегијом Србије за приступање Европској Унији,
Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне заштите у
Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања, Националном
стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. године,
Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја здравља младих,
Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања,
Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији,
Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и др, као и са
одговарајућим међународним документима. Сваки национални документ
предвиђа мере подршке и дефинише акције на локалном нивоу, јер је јасно да
само јасна повезаност и усклађеност акција на оба нивоа, националном и
локалном, може да доведе до унапређења друштвене заједнице у целини.
Тако и Акциони план за младе, који директно претаче принципе и
вредности и стратешке и специфичне циљеве дефинисане Националном
стратегијом за младе у конкретне акције на локалном нивоу, повезује све
принципе дате у наведеним националним документима, а који се тичу младих.
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша
положај младих, општина Житиште полази од општих стратешких циљева
дефинисаних Националном стратегијом, а то су:
1. Подстицање младих да активно учествују у друштвеном животу;
2. Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у
доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу
потреба младих и у партнерству са младима;
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3. Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим
областима;
4. Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у
друштву, а посебно младих који живе у тешким условима;
5. Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у
различитим областима;
6. Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена
младих;
7. Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система
формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и
који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом
образовања у Републици Србији;
8. Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања
и предузетништва младих;
9. Унапређивање безбедности младих;
10. Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене
младима;
11. Оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са
основним циљевима одрживог развоја и заштите животне средине.
За сваки општи циљ дефинисани су специфични циљеви и мере за њихово
остварење.
Остваривање ових циљева биће усклађено са наведеним принципима и
вредностима и препорукама датим у Националној стратегији за младе,
континуирано праћено и вредновано, како би се, у случају евентуалних
потешкоћа, благовремено и на одговарајући начин реаговало. Спознајући
унапређење положаја и услова за развој младих, који чине темељ напретка сваког
друштва као један од кључних задатака локалне заједнице, биће учињени
максимални напори како би се наведени стратешки циљеви остварили у задатом
временском оквиру, а у складу са реалним друштвеним околностима.

5.2

УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРАТЕГИЈОМ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2008 – 2013. ГОДИНЕ

Локални акциони план за младе општине Житиште је у потпуности
усаглашен са Стратегијом одрживог развоја општине Житиште 2008–2013.
године. Стратегију одрживог развоја општине Житиште 2008-2013. године
Скупштина је усвојила на Свечаној седници дана 11.12.2008. године, а објављена
је у Службеном листу општине Житиште број 20 у 2008. години.
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МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Управљање у процесу спровођења Акционог плана за младе – Главни актер у
спровођењу (а претходно у изради) Акционог плана за младе јесте Канцеларија за
младе, док главне активности и њихово спровођење надгледа Радна комисија до
формирања Савета за младе. Локални координатор/ка чини спону између
Канцеларије и надлежних из локалне самоуправе, Савета за младе, јавности и
свих осталих учесника у послу који првенствено треба да буде партнерски и
резултат сталног консултативног процеса међу свим заинтересованим
друштвеним чиниоцима. Под осталим кључним актерима подразумевају се, пре
свега, институције и организације које спроводе програме за младе под окриљем
општинске управе, а уз подршку релевантних владиних и невладиних
институција и организација са републичког нивоа.
Резултати рада Канцеларије за младе, кроз извештаје за чију је израду
задужен локални координатор/ка, биће презентовани председнику општине и
члановима Савета за младе, који ће својим одлукама обезбеђивати предуслове да
се планиране активности реализују у усвојеним роковима. Административнотехничка подршка локалном координатору/ки биће обезбеђена кроз ангажовање
лица која ће заједно са координатором/ком чинити Тим Канцеларије за младе, са
јасно дефинисаним описом послова и задатака за сваког члана/чланицу Тима.
Праћење и евалуација - Процес праћења (мониторинга) и евалуације спровођења
Акционог плана за младе врше:
Тим за мониторинг – прати реализацију пројеката који су конкурсно изабрани и
финасирају се из општинских средстава. Тим за мониторинг чине три
представника, следеће структуре:
• локална самоуправа, стручни сарадник/ца из службе за
финансије (финансијски мониторинг)
• представник/ца локалне самоуправе (Канцеларија за младе)
• представник/ца Савета за младе
Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања
формулисаће Савет за младе у сарадњи са Канцеларијом за младе. Тим за
мониторинг своје извештаје на месечном нивоу доставља Председнику општине,
Одељењу за буџет, Локалном координатору/ки и Савету за младе.
Тим за евалуацију – прати и оцењује активности и резултате пројеката у
реализацији и извештава Савет за младе тромесечно.
Тим за евалуацију чини 3 представника/ца следеће структуре:
1. Представник/ца локалне самоуправе
2. Представник/ца Тима за мониторинг
3. Стручно лице из институције, која се бави пројектном тематиком
Извештај Тима за евалуацију доставља се Председнику општине и Савету
за младе, преко Канцеларије за младе. Овај Извештај је основни документ на
основу којег ће се радити ревизија Акционог плана.
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ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
МЛАДЕ

Јавна расправа – Процес јавне расправе има за циљ да поспеши дијалог
најширег обима у локалној средини и да буде завршна фаза широког
консултативног процеса израде Акционог плана за младе. Јавна расправа
представља механизам који омогућава најширем кругу грађанства да утиче на
будуће мере намењене бризи о младима, а чију ће примену координирати
локална самоуправа.
Наведени процес подразумева јавно представљање општинских приоритета
у вези са питањима и проблемима младих, као и мерама за њихово решавање, кроз
све расположиве медије на локалном и/или регионалном нивоу.
Поред промотивних активности, јавна расправа треба да представља и
механизам којим грађани могу да доставе своје коментаре, допуне или измене.
Интегрални текст Акционог плана за младе треба да буде изложен на
огласној табли Опшине и на званичној општинској интернет презентацији, а
грађани могу да у одређеном временском периоду доставе своје коментаре
Канцеларији за младе.
После јавне расправе, Канцеларија за младе, у сарадњи са
релевантним општинским телом/органом разматра пристигле коментаре,
допуне или измене и одлучује да ли ће бити измена у Акционом плану, или
је потребно додатно објаснити поједина питања грађанима.
Локални акциони план биће промовисан и на следећи начин:
- На огласној табли Канцеларије за младе;
- На огласној табли Локалне самоуправе Житиште;
- На сајту општине Житиште;
- На постојећим медијима.
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АНЕКС 1 - АКТИВНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Приоритет

Активности

Рокови

Очекивани резултати

Индикатор

Реализатори

1. Јачање
капацитета
КЗМ и
оснаживање
волонтерског
активнизма
младих

1. Организовање пет промотивних емисија у
локалним медијима за промоцију КЗМ и
локалне политике за младе

Током 2010.
године

Број реализованих
емисија

КЗМ, Локалне НВО

2. Организовање превоза за посете важнијим
културним и спортским догађајима

Зависно од
понуђених
догађаја
2010.
Континуирано

Запажена промоција рада и
деловања КЗМ и задатака
локалне политике за младе
Унапређена културна и
спортска понуда

Број учесника на
културним и спортским
приредбама
Број реализованих
едукација

КЗМ

3. Континуирана едукација координатора
КЗМ и омладинских радника
4. Организовање више омладинских јавних
тематских догађаја (Рок вече неафирмисаних
младих бендова, манифестација Чикен фест
2010, манифестација „У Житишту на
Житници“, Обележавање дана борбе против
сиде).
5. Организовање две трибине у циљу обуке
за писање пројеката и учешћа у ЕУ
програмима
6. Формирање омладинског Инфо пулта у
циљу бољег информисања младих у
заједници (успостављање мреже
омладинских сарадника који ће прикупљати
и обликовати информације значајне за
младе)
7. Организовање две едукације за младе о
безбедности у саобраћају
8. Организовање пет састанака локалних и
регионалних НВО у циљу унапређења
сарадње
9. Израда и конкурисање са најмање четири
предлога пројекта (Весела бегејска регата,
Екоквиз „Шта знамо о екологији“, Техничко
опремање и побољшање рада КЗМ и
афирмација стоног тениса у општини

Мај - Децембар

Јун - Децембар

2010.
Континуирано

Мај - Децембар
Током 2010.
године
Мај - Децембар

Унапређење вештина

Финансијска
средства
10.000

100.000
Локална
самоуправа,
организације
КЗМ, НВО, Локална
самоуправа

Активисти који могу развити
своје идеје и допринети
побољшању стања младих

Број активности и
акција, број
мотивисаних младих

Креирање младог тима
обученог за израду писања
пројеката
Боља информисаност,
повећана свест код младих
људи, боља сарадња,
маркетинг и промоција
канцеларије за младе.

Број укључених младих
људи

КЗМ, Стручне
организације

Број укључених младих
људи

КЗМ, локална
самоуправа, НВО

Едукација и неформално
образовање младих
Унапређење сарадње и
умрежавање

Број укључених младих
људи
Број укључених младих
људи

Полицијска управа,
КЗМ
КЗМ, НВО

Активисти који могу развити
своје идеје и допринети
побољшању стања младих

Број укључених младих
људи у реализацији
пројеката

КЗМ, НВО, локална
самоуправа

30.000

525.000

45.000

90.000

25.000
10.000

580.000
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Житиште).
10. Покретање иницијативе за оснивање
истуреног одељења средње школе у општини
Житиште

Током 2010.
године

11. Израда веб портала за младе

Број иницијатива и
медијска заступљеност
иницијативе

КЗМ, волонтери,
локална самоуправа,
медији, НВО

Август 2010.
године

Скретање пажње на
неопходност постојања
средње школе у општини
Житиште
Боља информисаност младих
људи и сарадња са КЗМ

Број посета веб портала
на месечном нивоу

КЗМ, НВО

15.000

25.000

АНЕКС 1 - АКТИВНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Приоритет

Активности

Рокови

Очекивани резултати

Индикатор

Реализатори

2. Унапређење
свих облика
запошљавања,
самозапошљавања и
предузетништва
младих

1. Покретање информативних
програма у оквиру Канцеларије за
младе, прикупљање и дистрибуција
информација о постојећим
програмима усавршавања,
прекалификације и
доквалификације, приправничког
рада, привремених, повремених и
сезонских послова.
2. Семинари о омладинском
предузетништву

Током 2010.
године

Повећана информисаност
младих о могућностима у вези
са запошљавањем

Број младих који су
прошли програме
усавршавања,
преквалификације...

КЗМ, НВО, локална
самоуправа

Током 2010.
године

Извршена припрема за
увођење омладинског
предузетништва

Број младих полазника
семинара

3. Организовање семинара за
самозапошљавање и активно
тражење посла (писање
мотивационог писма, биографије,
бизнис плана, припрема за интервју
за посао...)

Током 2010.
године

Млади са стеченим
вештинама успешнији на
тржишту рада

Број младих полазника
семинара

КЗМ, Удружење
предузетника,
Привредна комора,
Локалне НВО
КЗМ, НСЗ,
Удружење
предузетника

Финансијска
средства
Текућа средства

50.000

10.000
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АНЕКС 1 - АКТИВНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Приоритет

Активности

Рокови

Очекивани резултати

Индикатор

Реализатори

3. Неговање
здравих
стилова
живота,
развијање
социјалне
инклузије и
унапређење
еколошке
свести младих

1. Организовање две едукације за младе
о здравом начину живота

Током 2010.
године

Организоване две
волонтерске акције

КЗМ, Дом здравља,
Основне школе,
Локалне НВО

2. Кампања за промовисање постојећих
превентивних програма

2010.
Континуирано

Подизање свести омладине
о неоходности бављења
физичком активношћу и
здравствене превенције
Повећана информисаност
младих о ризичним
понашањима

Број организованих
догађаја, израђених
промо материјала, ТВ
спотова, радио
џинглова.
Број турнира, број
младих учесника

КЗМ, локалне НВО

3. Подршка и учешће на спортским
рекреативним турнирима и акцијама

2010.
Континуирано

Повећана свест младих о
значају спорта и рекреације

4. Превоз ученика

2010.
Континуирано
Мај – Октобар

Обезбеђен редован превоз
ученика
Подизање еколошке свести
омладине о значају очувања
здраве животне средине

5. Организовање омладинских
еколошких акција

Број ученика који
користе превоз
Број укључених младих
особа

Финансијска
средства
20.000

100.000

КЗМ, Спортски
савез општине,
спортски клубови,
НВО
Локална самоуправа
КЗМ, еколошке
НВО, локална
самоуправа

550.000

25.000.000
120.000
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АНЕКС 2 - АКТИВНОСТИ ОД 2011 – 2013. ГОДИНЕ
Приоритет
1. Јачање
капацитета КЗМ и
оснаживање
волонтерског
активнизма младих

2. Унапређивање
свих облика
запошљавања,
самозапошљавања и
предузетништва
младих

Активности
1. Обезбеђивање и опремање просторија у
пет насељених места намењених младима
општине Житиште
2. Повећавање међусобне сарадње месних
НВО и канцеларија за младе путем
семинара и заједничких састанака
3. Набавка техничке опреме за потребе
организовања културних манифестација
4. Стипендирање најбољих студената
основих, мастер, специјалнстичких и
докторских студија
5. Одржавање културно–забавних
програма намењених широкој популацији
(Весела бегејска регата, Чикенфест, Рок
вечери...)
6. Гостовање и учешће у радио и ТВ
емисијама о могућностима младих у
општини Житипте.

1. Организовање трибина посвећених
запошљавању младих у општини Житиште
минимум једном годишње у току трајања ЛАПа
2. Понуда слободних радних места и
могућности запошљавања кроз веб портале и
огласне табле
3. Информисање младих о могућностима
развоја предузетништва у општини Житиште
путем семинара, састанака и штампаних
материјала минимум једном годишње у току
трајања ЛАП-а
4. Информисање младих о могућностима
бављења пољопривредом као основном
делатношћу путем медија, трибина и семинара.

Рокови

Очекивани резултати
1.Повећавање корисног
простора намењеног
младима општине Житиште
2. Већа сарадња
организација младих и КЗМ
3. Побољшавање техничких
услова за организовање
манифестација

2011-2013
4. Више младих стипендиста
у општини Житиште
5. Побољшање слободног
времена младих
6. Побољшање
информисаности младих у
општини Житиште

2011-2013

Индикатор
1. Број отворених
канцеларија за рад
омладинских
организација. Износ
добијених средстава за
опремање
канцеларија.
2. Број дефинисаних
заједничких циљева.
3. Обезбеђени
технички услови за
организацију
постојећих и нових
манифестација.
4. Број студената који
користе стипендије
5. Број младих који
учествују на културнозабавним програмима
6. Број емитованих
емисија о
могућностима младих

1.Побољшавање
информисаности младих о
могућностима запошљавања у
општини Житиште

1.Број одржаних трибина
посвећених
запошљавању

2. Већа информисаност младих
о слободним радним местима

2.Унапређење понуде
слободних радних места

3. Повећавање
заинтересованости младих за
развој предузетништва у
општини

3.Број одржаних
семинара и састанака о
могућностима развоја
предузетиштва

4. Повећање заинтересованости
младих за бављење
пољопривредом

4.Број младих који је
почео да се бави
пољопривредом

Реализатори

Фин.средства
150.000,00

213.500,00
Канцеларија за
младе, постојеће
НВО, Локална
самоуправа,
медијске куће

300.000,00

100.000,00

500.000,00

40.000,00
20.000,00

Национална служба
за запошљавање,
КЗМ, локалне НВО,
Локална самоуправа,
Агенција за развој
малих и средњих
предузећа

Текућа
средства

20.000,00

20.000,00
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Приоритет

Активности

3. Неговање здравих
стилова живота,
развијање социјалне
инклузије и
унапређење
еколошке свести
младих

1. Развијање свести о здравим
стиловима живота
2. Организовање предавања у
школама, едукативни програми из
свих области примарне здравствене
заштите, организовање тзв. мини
прегледа у школама у циљу
профилаксе малигних и хроничних
болести, медијска промоција значаја
превенција
3. Прилагодити установе и јавне
површине за кретање особа са
инвалидитетом, сарадња организација
особа са инвалидитетом и
институција које су одговорне за
реализацију програма за особе са
инвалидитетом
4. Јачање еколошке свести младих
путем еколошких едукативних
програма и радионица (Еко-квиз,
Весела бегејска регата и сл.)

Рокови

Очекивани резултати

Промовисање здравих
стилова живота код младих

2011-2013
Приступачно окружење за
особе са инвалидитетом

Промовисање еколошке
свести код младих

Индикатор

Реализатори

1.Број младих који су
били на едукативним
програмима

1.Дом здравља,
НВО, Канцеларија
за младе

2.Број одржаних
предавања, број
превентивно
прегледаних
малигних, дијабетес
мелитус и других
болести,
број новооткривених
раних стадијума
болести, број
информисаних и
обавештених младих

2.Службе примарне
здравствене
заштите (диспанзер
за гинекологију и
акушерство,
диспанзер опште
праксе, зубни
диспанзер, хитна
помоћ, патронажна
служба)

3.Број прилагођених
установа, институција
културе, спорта и свих
јавних простора и
јавних површина које
су приступачне
особама са
инвалидитетом
4.Број одржаних
семинара, трибина и
предавања о екологији

Финансијска
средства
22.000,00

100.000,00

3.Организације
особа са
инвалидитетом,
КЗМ, локална
самоуправа

100.000,00

4. Еколошке НВО,
локална
самоуправа

700.000,00
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