НОРМАТИВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР
МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА (1)
Закон о младима, 2011.
Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Закон о спорту, 2016.
Стратегија развоја спорта за период 2014. до 2018. и Акциони план
за спровођење Стратегије

НОРМАТИВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР (2)

НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЈА
ЗА МЛАДЕ
2015-2025
Квалитетно
провођење
слободног
времена

Опремање и реновирање простора за
младе
канцеларије за младе
омладински клубови
теретане на отвореном
културни центри
Јавни простор за младе:
превенција ризичног понашања
болести зависности, насиља
и социјалне искључености
Образовање:
Развијање здравих стилова живота,
активно учешће младих
волонтерски програми

НОРМАТИВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР (3)

СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА СПОРТА
ЗА ПЕРИОД
2014-2018
Квалитетно
провођење
слободног
времена

Простор за младе
активности спортских савеза (спортски
тренинг) у школама
спортски кампови
Спорт у функцији развоја личности
сарадња и комуникативност,
поштовање других, самопоуздање,
способност решавања проблема,
социјализација и солидарност

Образовање и промоција
укључивање Савеза за школски спорт
Србије (професора физичке културе)
/Спорт у школе, већа заступљеност
физичког васпитања, медијска
промоција спорта као здравог начина
живота

МЕХАНИЗМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
Канцеларије за младе
Омладински клубови
Удружења младих, удружења за младе и њихови савези
Фонд за младе таленте РС
Спортски савези

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
И ОМЛАДИНСКИ КЛУБОВИ
Oснивају се од стране јединица локалне самоуправе
Канцеларија за младе: планирање, спровођење и праћење развоја
омладинске политике на локалном нивоу; успостављање сарадње са
свим релевантним партнерима, умрежавање и међусобна координација;
подстицање активизма младих, комуникација са младима, удружењима
младих и удружењима за младе, заговарање и обезбеђивање учешћа
младих у процесима доношења одлука...
Омладински клуб: место за окупљање младих, подржавање њихових
иницијатива, спровођење активности неформалног образовања,
информисања младих, организацију активности, повезивање младих са
институцијама, подржавање и спровођење програма усмерених на
волонтеризам и мобилност младих, место окупљања и креативног
изражавања младих и промоције омладинског стваралаштва
У Србији је активно 135 канцеларија за младе и 65 омладинских клубова

ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПОДРШКУ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Од оснивања Министарства омладине и спорта, подржано је око 1 850 пројеката
удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и канцеларија за младе
неформално образовање (обуке, радионице, школе рачунара, језика, дизајна...)
подршка запошљавању/самозапошљавању младих
формирање интернет клубова
организација спортских и културних догађаја
подстицање младих на волонтеризам и активизам
организација међународних и домаћих скупова и манифестација
програми за квалитетно провођење слободног времена (кампови, такмичења,
радионице)
промоција здравих стилова живота (теретане на отвореном, трим стазе, мали
спортски терени, обуке...)
кампање (здравље, толеранција, безбедност, животна средина)

ПРОГРАМ „МЛАДИ СУ ЗАКОН”
У циљу промоције волонтеризма и пружања подршке младима да
допринесу бољем животу у месту у коме живе, а имајући у виду да већи
део популације волонтера чине млади, Министарство омладине и спорта
је 2010. године покренуло програм „МЛАДИ СУ ЗАКОНˮ
Од 2010 до сада
финансирано 1420 омладинских волонтерских пројеката
27 омладинских радних акција
више од 1.100 различитих удружења младих и неформалних удружења
младих прошло обуку за писање пројеката и управљање пројектним
циклусом.
Од 2014 до сада
127 омладинских волонтерских кампова
2000 волонтера из земље и иностранства
88.500 волонтерских сати

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Образован од стране Владе РС / ради под окриљем Министарства
омладине и спорта од 2008. године
Стипендирање младих талената који студирајуу земљи или иностранству
Награђивање ученика средњих школа за постигнуте успехе у земљи и
иностранству
Пружање подршке у професионалном развоју стипендиста
Учење, труд и резултати се подржавају /до сада награђено и
стипендирано 24.400 ученика и студената

СПОРТ И МЛАДИ
подршка
међународна такмичења
спортски кампови за перспективне младе спортисте
активности надлежних националних спортских савеза (86)
један од важнијих пројеката - спортски рекреативни камп Караташ (учествују
млади перспективни спортисти из 20 надлежних спортских савеза). Годишње
кроз кампове прође око 1500 талентованих спортиста свих узрасних
категорија, од пионира до јуниора
надлежни национални грански спортски савези, у складу са Законом о спорту,
подносе предлоге програма за реализацију редовних годишњих програма,
програма међународних такмичења и програма организације спортских
кампова за младе перспективне спортисте

СПОРТ И МЛАДИ
подршка
Савез за школски спорт Србије,преко средстава МОСа, организује школска спортска
такмчења ученика основних и средњих школа. У систему такмичења укупно је укључено
око 123.000 ученика
Ученици се такмиче у 15 различитих спортова, кроз школска, општинска, градска,
окружна, међуокружна и државна првенства
Сваке четврте године организују се Олимпијске спортске игре које окупљају неколико
хиљада ученика који се такмиче у атлетици, кошарци, малом фудбалу, одбојци, рукомету,
пливању, стоном тенису, стрељаштву, гимнастици, тенису, џудоу, каратеу
У посебном програму „Спорт у школе“ за ученике од 1-4 разреда основних школа
укупно је укључено око 6.000 ученика који се бесплатно баве спортским активностима
Овај програма се реализује у 100 основних школа широм Србије

РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА
-наредни корациучинити програме за превенцију болести зависности младих доступнијим
подржати информисање младих у сврху превенције болести зависности
подржати програме едукације родитеља , наставника и спортских стручњака и
стручњака у спорту за превенцију болести зависности
унапредити могућности младих за квалитетно провођење слободног времена
и учешће у спортским и рекреативним активностима за развој здравих
стилова живота
подржати развој програма спортских секција и других ваннаставних
активности усмерених на развој здравља кроз животне вештине
подржати активности увођења наставе физичког васпитања у курикулуме
високошколских установа

Слободно време
програми креирани са младима и за младе
у сарадњи са канцеларијама за младе и удружењима
доступни и у безбедном окружењу !

