3

Стратешки
правац

ПАРТН

3.1.

Приоритет

Соција

3.1.1.

Оперативни циљ

ТИП АКТИВНОСТИ

Повећање утицаја представника сектора грађанског друштва на креир
АКТИВНОСТ

РОК

Носилац
НВО које делују у свим
областима релавантним за
социјалну инлузију

3.1.1

Програм/мера

Подршка формирању удружења грађана
која делују у области социјалне заштите

2015- 2020

3.1.3

Мера

Обезбеђивања учешћа релевантних
представника НВО у рад локалних и
регионалних савета

2015-2020

Локална самоуправа

3.1.4.

Програм/
пројекти

Програми/пројекти подршке континуираном
јачању капацитета НВО

2015-2020

Савет за социјалну заштиту

3.1.2.

Подршка програм

Оперативни циљ

ТИП АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ

РОК

Носилац

3.1.2.1. Програм/ пројекти

Подршка програмима неформалног
образовања

2014 - 2020

Савет за социјалну политику

Подршка спортским програмима
намењених маргинализованим групама и
групама у социјалним ризицима ( нпр.
3.1.2.2. Програм/ пројекти
Спортски програми за децу и младе са
инвалидитетом, рекреативни програми за
старе и сл.)

2014-2020

Спортски клубови

Подшка програмима у области културе
намењених афирмамцији стваралаштва
3.1.2.3. Програм/ пројекти
грађана који припадају маргинализованим
групама ( нпр. ОСИ, стари, Роми и сл.)

2014 -2020

Установе културе

Подршка програмима превенције ризичних
понашања

2014 -2020

ЦСР, НВО

Програми промоције здравих стилова
живота

2014

РЕгионални савет за
социјалну заштиту; локални
савет за социјалну заштиту

3.1.2.4.

Програми/
пројекти

3.1.2.5. Програм/ пројекти

3.1.2.6. Програм/ пројекти

Подршка успсотављању концепта
социјалног предузетништва

Подршка програмима запошљавања особа
са фактором отежане запошљивости (
3.1.2.7. Програм/пројекти
ОСИ, Роми, млади, младих без
родитељског старања, жене, и др....)
3.1.3.
р.бр

ТИП
АКТИВНОСТИ

Програм/
мера

3.2.

Приоритет

3.2.1.

Оперативни циљ

2014 -2015

локални савет за социјалну
политику и локални савет за
запошљавање
Регионални савет за
социјалну заштиту / Локални
савет за социјалну заштиту
и Локални савет за
запошљавање

Успоста

Оперативни циљ
АКТИВНОСТ

Успостављање и континуирано јачање
компетенција представника јавног,
3.1.3.1. Програм/ пројекти приватног и сектора грађанског друштва у
областима од значаја за филантропију у
социјално одговорно пословање

3.1.3.2.

2014

Промоција социјално одговорног
пословања и филантропије

РОК

Носилац

2014 -2020

Савет за социјалну политику

2014-2020

Савет за социјалну политику

Обезбеђивање одрживог јединственог медијског простора за

ТИП
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ

РОК

Носилац

3.2.1.1.

Мера

Обезбеђивање медијског простора за
социјалну заштиту кроз транспарентну
набавку медијских услуга на локалном
нивоу

2014 - 2020

Савет за социјалну политику

32.1.2.

Пројекат

Регионални портал о социјалној заштити

2015 - 2020

Регионални савет за
друштвени развој

Програм/пројекти

Јединствен информативни простор за
промоцију социјалне инклузије

2014 - 2020

МЕДИЈИ

1,1

3.2.2.

Оперативни циљ

р.бр.

тип активности

3.2.2.1.

Програм/
пројекти

3.2.3.
Оперативни циљ
Р.бр. Тип активности

Унапређење компетенција новинара
активност
Едукација новинара и запослених у
медијима о темама од значаја за промоцију
социјалне инлузије
Активност

Rok
2014 -2020

Рок

Носилац

Регионални савет за
социјалну заштиту
Јачање компетенција људских ресурса у јавном, пр
Носилац активности

3.2.3.1. програм/ пројекти

Унапређење вештина комуникације
запослених у институцијама социјалне
заштите

2015-2020
Устнове социјалне заштите

програм/пројекти
3.2.3.2.

Унапређење вештина комуникације
ангажованих у сектору грађанског друштва
за промоцију концепта социјалне инклузије

2015-2020
НВО

ПАРТНЕРСТВА У ЗАЈЕДНИЦИ
Социјално одговорно понашање у заједници

дставника сектора грађанског друштва на креирање и имплементацију концепта социјалне инклузије на локалном,регионалном и националном нивоу
Партнери

ЛС, медији, национални и
међународни партнери

Постојећи ресурси

Потребни ресурси

Постојеће НВО, Постојећа буџетска
издвајања за програме удружења
грађана

Н/А

РРА, саветодавна тела формирана Постојећи савети на регионалном и
на локалном нивоу, НВО
локалном нивоу

НВО; консултанти;

Постојеће НВО

Н/А

Финансијска средства за програме
обука

Подршка програмима од значаја за повећање социјалне инклузије
Партнери

Постојећи ресурси

KZM; Образовне установе;
установе социјалне заштите,
здравства, запошљавање, НВО,
медији, национални и међународни
партнери
Ресорне институције, НВО, медији;
национални и међународни
партнери;

Установе културе, НВО, ресорне
институције образовања,
соц.заштите, КЗМ; национални и
мешународни партнери;
Ресорне институције, медији;
национални и међународни
партнери;

Н/А

Постојећи спортски објекти и терени;
Постојећи спортски клубови;
Постојећа буџетска издвајања за
спорт;

потребни ресурси

Финансијска средства за програме
обука

Буџетска прерасподела и додатне
издвајања за програме;

Постојећи објекти установа културе и
јавни простори; Постојећи програми,
Постојећи кадар, Постојећа буџетска
Буџетска прерасподела и додатне
издвајања;
издвајања за програме;

Постојећи кадар у ресорним
институцијама;

Ресорне институције; НВО; медији Н/А

Финансијска средства опредељена из
локалног буџета за реализацију
програма; Финансијска средства
обезбеђена из националних и
међународних извора

Н/А

Локална самоуправа; Ресорне
институције; Јавна предузећа;
представници сектора привреде;
НВО; медији; национални и
међународни партнери
Локална самоуправа; Ресорне
институције; Јавна предузећа;
представници сектора привреде;
НВО; медији; национални и
међународни партнери

Постојећа буџетска издвајања за ЛАП Финансијска средства за програме
обука; финансијска подршка
за запошљавање
националних и међународних
партнера;
Финансијска средства за програме
Постојећа буџетска издвајања за ЛАП обука; финансијска подршка
за запошљавање
националних и међународних
партнера;

Успостављање стимулативних мера за филантропију и социјално одговорно пословање
Партнери

Постојећи ресурси

Потребни ресурси

ЛС; Ресорне инститције, НВО,
медији, представници привреде;
национални и међународни
партнери

Постојећи примери добре праксе

Финансијска средства за програме
обука

ЛС; Ресорне институције, НВО,
представници привреде, медији;
национални и међународни
партнери;

Постојећи примери добре праксе

Финансијска подршка промоцији

Партнерства са медијима

е одрживог јединственог медијског простора за редовно праћење и промовисање социјалне инклузије у регионалним и локалним медијима
Партнери

Постојећи ресурси

Потребни ресурси

Савет за социјалну политику

Локални и регионални штампани и
електронски медији

Буџетска издвајања; ФИнансијска
средства за суфинансирања
медијских програма

ЛС; ресорне институције, НВО,
медији,

Постојеће базе података

Финансијска средства за
успостављање портала

ЛС, ресорне институције, НВО

Локални и регионални штампани и
електронски медији

Финансијска средства за реализацију
програма

Унапређење компетенција новинара и запослених у медијима за потребе промоције социјалне инклузије
Партнери

посстјећи ресурси

потребни ресурси

Стручни кадар, финансија,
репортери, дописници са терена.
ање компетенција људских ресурса у јавном, приватном и сектору грађанског друштва за промоцију концепта социјалне инклузије
Партнери
Постојећи ресурси
Потребни ресурси
Медији, НВО, ресорне институције

Локални савети за социјалну
заштиту и др. савети формиран на
локалнм ниову; Регионални савет
за социјалну заштиту; ЦСР и др.
Установе социјалне заштите;
образовне и здравствене установе,
медији

Протор РЦ за усавршавање
запослених у образовњу

финансијска средства за реализацију
програмам обуке

Локални савети за социјалну
заштиту и др. савети формиран на
локалном ниову; Регионални савет
за социјалну заштиту; медији

постојећи простори

финансијска средства за реализацију
програмам обуке

калном,регионалном и националном нивоу
Индикатори
Број и структура формираних локалних удружења; Број и структура
локалних иницијатива; Број и врста реализованих пројеката; број и
структура пројеката локалних НВО подржаних средствима локалног
буџета;
Број и структура локалних савета; Број и структура представника
цивилног друштва у раду савета
Број и структура обука; Број и структура пружаоца обука; Број и
структура полазника обука; Висина буџетских издвајања за обуке;
Висина средстава обезбеђених из националних и међународних
извора;

Индикатори

Број и структура програма неформалног образовања; Број и
структура полазника обука;

Број и врста спортских програма; Број и структура учесника
спортских програма; Број спортских клубова који су организовали
програме за маргинализоване групе;
Број и структура програма културе; Број и структура организатора
програма; Број и структура учесника у програмима; Број посетилаца;
Висина буџетских средстава опредељених за финансирање
културних програма; Висина средстава за реализацију програма
обезбеђених из националних и међунеродних извора;
Број и врста програма; Број и структура реализатора програма; Број
и структура учесника/корисника програма; Висина буџетских
средстава опредељених за потребе реализације програма; Висина
средстава за реализацију програма обезебеђених из међународних
и националних извора;
Број и структура реализованих програма; Број и структура
организатора програма и њихових партнера; Број и структура
корисника програма; Висина буџетских средстава опредељених за
потребе реализације програма; Висина средстава обезбеђених из
националних и међународних извора; Висина и структура средстава
обезбеђених из других извора;

Број и врсте програма подршке; Број и структура полазника
програма обуке; Број запослених лица; Број лица која су покренула
сопствени посао; Висина буџетских издвјања за подршку
запошљавању/самозапошљавању; висина средстава обезбеђених
из националних и ме
Број и врсте програма подршке; Број и структура полазника
програма обуке; Број запослених лица; Број лица која су покренула
сопствени посао; Висина буџетских издвјања за подршку
запошљавању/самозапошљавању; висина средстава обезбеђених
из националних и међународних извора за потребе
запошљавања/самозапошљавања лица са фактором отежане
запошљивости

одговорно пословање
Индикатори
Број и врста обука; Број и структура учесника обука; Број и
структура филантропских акција; Број и структура акција/мера
социјално одговорног пословања; Висина и структура обезбеђених
средстава;
Број и врста промотивних догађаја; Број и структура организатора
промотивних догађаја; Број учесника на догађајима; Висина
средсава остварених за потребе подршке социјалној инклузији; Број
и врста подршке реализоване обезбеђеним средствима;

регионалним и локалним медијима
Индикатори
Број општина у којима је успостављен механизам за наручивање
медијских услуга; Број расписаних конкурса; Број медија који су се
пријавили на конкурс; Број и структура поднетих пројеката; Број и
структура одобрених пројеката; Висина буџетских издвајања за
финансирање медија путем конкурса; Висина буџетских издвајања
за медијске програма од значаја за промоцију социјалне инклузије;
Број општина које су представиле своје податаке од значаја за
социјалну инклузију на регионалном порталу; Број и структура
индикатора; Број и структура унетих података;
Број ТВ и радио емисија; Количина времена/минутажа посвећена
темама од значаја за социјалну инклузију; Број новинских чланака;
Број и структура истраживачкх прилога;

инклузије

Индикатори
broj edukativnih treninga, broj polaznika treninga, ulazni i izlazni upitnici
sa treninga. Broj medijskih izvestaja i emisija sa temom SZ pre i posle
obuka.
епта социјалне инклузије
Индикатори

Број и структура обука; Број и структура полазника обука; Број и
структура прилога на националним, регионалним и локалним
медијима;

Број и структура обука; Број и структура полазника обука; Број и
структура прилога на националним, регионалним и локалним
медијима;

