Обавештење за новинаре

Скупштина општине Врачар
УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ
Оснива се Канцеларија за младе

Одборници Скупштине општине Врачар на седници одржаној 11. децембра 2007. године, донели су
Акциони план за унапређење положаја младих градске општине Врачар. Млади од 15 до 30 година, који су
циљна група овог плана, чине 20 одсто популације Врачара. Руководећи тим општине Врачар свестан је да
млади морају имати прилику за испуњен, слободан и остварен живот, као и да их треба обучити да такве
прилике искористе на прави начин. Полазни основ за доношење овог плана јесте једнакост у приступу
правима тј. недискриминација; могућност остваривања слободног личног, породичног и професионалног
развоја; поштовање достојанства, способности и доприноса свих младих људи и оснаживање активног
учешћа младих у друштвеним процесима.
Основни мотив за доношење Плана јесте системска брига о младима и жеља да им се омогући да стичу
знање, вештине и способности, да се охрабри концепт активног учешћа у цивилном друштву међу младима,
да се подрже омладинске иницијативе и креативност, промовише поштовање људских права и култура
једнаких могућности.
Сигурно је да Акциони план самим својим постојањем не може решити многе изазове са којима се млади у
нашем друштву суочавају. План је нужан, први корак који идентификује проблеме и спремност за
започињање процеса њиховог решавања. Акциони план дефинише:
* утврђивање тренутног стања и анализу проблема са којима се млади најчешће суочавају,
* предлагање мера за решавање уочених проблема младих.
Акциони план обухвата најважније области живота младих људи: образовање, запошљавање, здравље,
социјалну политику, културу и слободно време, екологију, мобилност и информисаност, активно
укључивање младих у друштво, изградњу цивилног друштва и волонтерски рад.
За реализовање Акционог плана предвиђено је формирање Канцеларије за младе градске општине Врачар,
чији су задаци:
* истраживање и идентификовање потреба младих на општини Врачар,
* покретање и реализација пројеката намењених младима на Врачару,
* реализација Локалног омладинског акционог плана.

Поред Канцеларије за младе биће формиран одлуком председника општине, Саветодавни одбор младих,
који покреће истраживање о проблемима и потребама младих на Врачару.
Поред председника општине, Општинског већа и других органа општине Врачар предвиђено је да се у
спровођење Акционог плана укључе и друге институције као што су: ДЗ "Врачар", НУ "Божидар Аџија",
Центар за физичку културу "Врачар", Народна библиотека, Завод за трансфузију крви, Национална служба
за запошљавање, Београдски универзитет, Завод за болести зависности, Завод за статистику, као и невладин
сектор.
Одборници су такође допунили Одлуку о утврђивању закупнине за пословни простор, дали сагласност на
Програм пословања ЈП "Пословни простор Врачар" за 2008. годину и именовали члана Надзорног одбора
Центра за физичку културу "Врачар".
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