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Споразум о међуопштинској сарадњи у области омладинске политике  града Ужица
и општина Нова Варош, Косјерић, Пожега и Ариље

  

  

       У четвртак 7. марта у Косјерићу је потписан споразум о међуопштинској сарадњи у
области омладинске политике , споразуме су потписали: градоначелник града Ужица
Саша Милошевић, председник општине Нова Варош Димитрије Пауновић, председник
општине Косјерић Милијан Стојанић, председник општине Пожега Милован Мићовић и
председник општине Ариље Зоран Тодоровић.

  

  

      

      Иницијатива за овај споразум је потекла од координатора Канцеларија за младе и
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жеље за међусобном сарадњом и умрежавањем, разменом примера добре праксе у
циљу развоја омладинских потенцијала и унапређења живота младих у нашим
срединама. Ова идеја је наишла на подршку председника и градоначелника који
препознају значај рада Канцеларија за младе и виде потенцијал у младима који се
огледа у програмима које канцеларије спроводе. Својим потписом челници управа су
дали свој допринос развоју системске бриге о младима као и овој платформи која је
основ унапређења будуће сарадње.

  

  

         У споразуму је препозната потребама за партнерством како би се допринело:Повећ
ању учешћа малдих у процесима доношења одлука
, 
Јачању капацитета и улоге регионалне и локалних канцеларија за младе
, 
Подстицању удруживања младих на локалном, регионалном и националном нивоу
, 
Успостављању и континуираном унапређењу сарадње младих и обезбеђивати услове за
учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба
младих и у партнерству са младима, Изградњи система информисања младих на свим
нивоима и у свим областима
, 
Остваривању права на једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који
живе у тешким условима
, 
Подстицању и вредновању изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим
областима
, 
Унапређивању  могућности за квалитетно провођење слободног времена младих
,
Развијању отвореног,  делотворног, ефикасног и праведног система формалног и
неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу сасветским
трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији
,
Стимулисању свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
,
Унапређењу безбедност младих
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, 
Чувању и унапређењу здравља младих
, 
Оснаживању младих за иницијативе и активности које су у складу са основним
циљевима одрживог развоја и здраве животне средине
.

  

 Основни принципи на којима се темељи овај документ су:

    
    -  ØДобровољности –Поштовање људских права - Равноправност- Одговорност

- Доступност
- Солидарн

ост - Сара
дња ,
Активно учешће младих
.
 

  

  

координатор КЗМ Нова Варош

  

Бојан Лешовић
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