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Одржан састанак региона Запад координатора Канцеларија за младе

У Градској управи града Краљева одржан је састанак региона Запад у
оквиру пројекта „Асоцијација гради“ који спроводи удружење градова и општина
„Национална Асоцијација Канцеларија за младе“ уз финансијску подршку
Министарства омладине и спорта Републике Србије. Планирано је 6 регионалних
састанака који ће се реализовати у градовима и општинама у Србији. На састанку
се говорило о раду Асоцијације, методама о унапређењу комуникације и рада,
тренутном стању у Канцеларијима за младе и очекивањима од Асоцијације КЗМ.
“Данас смо у Краљеву, на трећем регионалном састанку координатора
Канцеларија за младе у организацији Националне Асоцијације Канцеларија за
младе, Министарства омладине и спорта и Сталне конференције градова и
општина.Ово је други пут, да сам ја за врло кратко време у овом граду, што говори
о значају и квалитету рада градске Канцеларије за младе.Оно о чему ћу ја
говорити на регионалном састанку су новости, односно могућности које ће
Министарство омладине и спорта ове године дати удружењима младих,
удружењима за младе и њиховим савезима као и локалним самоуправама да у
својим локалним заједницама створе боље услове за младе.11. фербруара
Министарство омладине и спорта је расписало четири конкурса од чега је један од
конкурса за јединице локалне самоуправе. Желимо да помогнемо локалним
самоуправама да наставе са реновирањем, опремањем простора за младе. Пре
два месеца, ја сам била у вашем граду, отварали смо трим стазу и теретану на
отвореном у борићима. Ове године поред оваквих активности финансираћемо и
програме и пројекте који доприносе квалитетнијем животу младих, тако што би
локалне Канцеларије за младе добиле више информација, односно сматрамо да
је град сервис свим грађанима, локална Канцеларија за младе је сервис младима,
па ћемо подржати програме којима се отварају волонтерски сервиси,
информациони сервиси,сервиси за саветовање са младима, каријерни инфо
сервис или неки од сервиса који су доступни младима.Поред тога, један од
приоритета стратегије за младе је запошљавање младих и као трећа тема ка
локалним самоуправама иде запошљавање младих, односно стварање
механизама којима се повећавају могућности за запошљивост младих.Остала три
конкурса су намењена пројектима и програмима удружења младих, удружења за
младе и њиховим савезима.За јединице локалне самоуправе је издвојено
четрдесет и три милиона, од тога двадесет и осам милиона за опремање простора
на отвореном, као што су теретане, трим стазе, опремање простора на
затвореном, као што су омладински клубови, омладински центри, канцеларије за
младе и петнаест милиона за програме и пројекте за запошљавање.Посебан јавни
позив иде за удружења младих, за младе и њихове савезе за запошљавање и за
то је издвојено четрдесет милиона динара. Трећи конкурс се тиче спровођења
циљева националне стратегије за младе и програма „Млади су закон“ и за њих је
издвојено седамдесет и два милиона динара и четврти,али не и мање важан
конкурс за развојне програме намењен савезима и удружењима који се баве
развојем омладинске политике у Србији, који су партнери Министарства омладине
и спорта и за те намене је издвојено двадесет милиона динара „ изјавила је
Зорица Лабудовић, руководилац Групе за сарадњу са удружењима и

канцеларијама за младе Министарства омладине и спорта, координатор за регион
Западне Србије.
Задовољство што се овако значајан регионалан састанак одржава у
Краљеву изразио је Никола Радевић, координатор Канцеларије за младе града
Краљева и додао “ да је то једна од редовних активности на пројекту који се зове
„Асоцијација гради“ који спроводи Национална Асоцијација Канцеларија за младе.
Краљево је у председништву Националне Асоцијације Канцеларија за младе, и
имало је ту част већ једном, а данас и други пут да угости колеге које се баве, као
и Канцеларија за младе Краљева, положајем младих људи, информисањем
младих и креирањем системских решења за побољшањем положаја младих у
Краљеву.“Такође, је изразио задовољство што су ту представници Сталне
конференције градова и општина и Министарства омладине и спорта, као
најзначајнијег и најбољег партнера града Краљева кад је у питању омладинска
политика.“Ја им се овом приликом захваљујем и за претходне три године, што су
препознали град Краљево кроз пројекте и финансирали наше пројекте и свакако
да ћемо и ове године аплицирати за реконструкцију омладинског клуба и ја се
надам да ће град Краљево до краја године добити, најзад омладински клуб где ће
млади Краљева моћи да се окупљају“ завршио је излагање Никола Радевић.

