Почетак примене ЗАКОНА О МЛАДИМА

Закон о младима
ступио је на снагу 16. јула 2011. године,
почиње да се примењује
данас 16. јануара 2012. године.
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1.Следи ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ УДРУЖЕЊА
- спроводи Министарство омладине и спорта
- бесплатно је
- број младих чланова одређује врсту удружења (младих / за
младе)
- циљеви или област остваривања циљева удружења усмерени
на младе (статут)
2. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
- до сада су средства додељивана на основу Уредбе Владе РС, а
од почетка 2012. године биће додељивана на основу Закона о младима и
Правилника
Само удружења евидентирана у Министарству омладине и спорта
моћи ће да буду финансирана!
(биће смањена количина пратеће документације која се подноси на конкурсе)
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ШТА РЕГУЛИШЕ
ЗАКОН О МЛАДИМА?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ко су млади?
Омладинска политика
Омладински сектор
Субјекти омладинске политике
Омладинске активности
Омладински рад
Неформално образовање
Национална стратегија за младе
Савет за младе
Канцеларија за младе
Агенција за младе
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ШТА РЕГУЛИШЕ
ЗАКОН О МЛАДИМА?
Удруживање младих
•
•
•
•
•

Удружења младих
Удружења за младе
Савези удружења
Кровни савез
ЕВИДЕНЦИЈА удружења код
Министарства омладине и спорта!!!
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ШТА РЕГУЛИШЕ
ЗАКОН О МЛАДИМА?
Механизми за финансирање
• Финансирање младих талената
• Финасирање програма и
пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора

Удружења и
савези

ЈЛС

Установе,
институти,
итд.
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ШТА РЕГУЛИШЕ
ЗАКОН О МЛАДИМА?
Јавни интерес у областима
омладинског сектора
Подстицање младих и омладинских удружења
• Информисање, каријерно вођење и саветовање, самозапошљавање и
предузетништво младих

Неформално образовање, квалитетно провођење слободног времена,
здрави стилови живота и задовољавање потреба младих у области културе
• Подстицање волонтеризма и омладинског рада, изградња капацитета
удружења младих
Подстицање активности младих на локалном нивоу кроз реализацију ЛАП
• Истраживања о положају и потребама младих
Међународна сарадња

• Подршка младим талентима кроз награђивање, стипендирање и
усавршавање ученика и студената
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ЗАШТО ЈЕ ДОНЕТ
ЗАКОН О МЛАДИМА?
да створи услове за подршку младима у
организовању, друштвеном деловању, развоју и
остваривању потенцијала на личну и друштвену
добробит;
да пружи свеукупну подршку младима, њиховом
друштвеном и личном оснаживању, као и да
пружи подстицај на активно учешће у друштву;

да створи одржив институционални оквир за
подршку младима;
да дефинише облике удруживања младих;
да
пружи
стабилност
у
финансирању
омладинских активности и постигнућа младих.
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КАКО СМО ПОЧЕЛИ

У РС дуго није постојао институционални, стратешки и
правни оквир за бављење омладинском политиком
Маја 2007. годне формирано је Министарство омладине и
спорта, пре свега захваљујући залагању младих људи.
Маја 2008. године усвојена је Национална стратегија за
младе.

Брига о младима је постала један од приоритета
државне политике.

ЗоМ - НАШ ПУТ
Акционим планом за спровођење Националне стратегије за
младе предвиђено је доношење ЗоМ.
Израда Закона о младима почела је крајем 2009. године. Циљ је
био да се закон донесе у току трајања Међународне године
младих, што је и остварено.
МЛАДИ СУ, ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ ДОБИЛИ СВОЈ
ЗАКОН, 5. ЈУЛА 2011. ГОДИНЕ!!!

ЗоМ - НАШ ПУТ
• Будући да је основни принцип у раду Министарства партиципативност и
да су млади најпозванији да се питају о садржају и решењима закона
који треба да буде у функцији добробити младих, у свакој од фаза у
изради закона обављао се широк консултативни процес:

 Преко 2500 младих
 80 округлих столова
 25 округа у Србији

 Више од 10.000 појединачних коментара на
радни текст и Нацрт закона
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ОСНОВНИ ОСЛОНЦИ У ИЗРАДИ ЗоМ
Радна група за израду ЗоМ
Консултативна група у процесу израде ЗоМ
Радна група Владе за спровођење НСМ
Саветодавно тело министра
Канцеларије за младе
Удружења-ресурс центри
Сваки корак кроз консултације са младима

КОРАЦИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ЗАКОНА
Анализа релевантних домаћих и страних прописа (фебруар-децембар
2010. године)
Широки консултативни процес у циљу дефинисања тема закона
(фебруар-март 2010. године) и разматрање предлога тема закона
Широки консултативни процес у циљу добијања коментара на радни
текст закона (август-октобар 2010. године) и разматрање коментара из
консултативног процеса
Јавна расправа о Нацрту закона (новембар-децембар 2010. године) и
разматрање пристиглих коментара
Упућивање Нацрта закона на Владу (март 2011. године)
Усвајање Предлога закона на Влади (12. мај 2011. године)
Упућивање Предлога закона у Скупштину (мај 2011. године)
Усвајање Закона о младима (5. јул 2011. године)

САДРЖАЈ ЗАКОНА О МЛАДИМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 1-9)
II. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ (ЧЛ. 10-12)
III. УДРУЖЕЊА КОЈА СПРОВОДЕ ОМЛАДИНСКЕ АКТИВНОСТИ
(ЧЛ. 13-15)
IV. САВЕТ, КАНЦЕЛАРИЈА И АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДЕ (ЧЛ. 16-19)

V. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА (ЧЛ. 20-26)
VI. НАДЗОР (ЧЛ. 26)
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 28-29)

Начела ЗоМ

Начела

• Подршка младима
• Једнакост и забрана
дискриминације
• Једнаке шансе
• Јачање свести о значају младих и
њиховој друштвеној улози
• Актовно учешће младих
• Одговорност и солидарност
младих
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СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О МЛАДИМА
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
• Како би се Закон успешно спроводио, важна је улога и подршка:
- локалних самоуправа/канцеларија за младе;
-савета за младе;
- удружења младих, удружења за младе и савеза удружења;

- свих органа и институција од значаја за младе, а пре свега

ВАС МЛАДИХ!!!
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