Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Стратегија се заснива на стратешком опредељењу државе да ради са младима и за
младе, и полазећи од циља постављеног у Закону о младима, тежи обезбеђивању услова који ће
омогућити младима да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву,
доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју друштва.
Влада је Стратегију усвојила 2015.године а носилац активности је Министарство
омладине и спорта. Финансијска средства за извођење активности ове Стратегије нису
одређена. Израђен је Акциони план са роком важења до 2017. године. Република Србија
препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву.
Млади су садашњост и будућност друштва, ресурс иновација и покретачка снага развоја
друштва. Национална стратегија за младе утврђује основне принципе деловања, правце
деловања и очекиване резултате деловања свих субјеката омладинске политике ка унапређењу
друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање права и интереса младих у
свим областима. Образовањем Министарства омладине и спорта маја 2007. године започет је
процес развоја система подршке младима и сарадње са младима.
Највећи проблеми са којима се сусрећу млади у Србији обухватају: недовољно
адекватних прилика за аплицирање на програме који поспешују запошљивост и запосленост
младих и мала мотивисаност младих да се на њих пријављују; млади не поседују потребна
практична знања, вештине и компетенције које су тражене на тржишту рада; предузетништво
младих није адекватно развијено, недостатак система каријерног вођења и саветовања;
постојећи образовни профили нису у складу са личним и друштвеним потребама; омладински
рад није системски препознат, признат и подржан; надарени и талентовани млади нису
довољно препознати и подржани у образовању, усавршавању и запошљавању; правни и
политички оквир не подстиче и не стимулише учешће и активизам младих, јер не ствара
адекватне услове за остваривање омладинског учешћа и активизма; не постоје ефикасни
механизми за интегрисање омладинских перспектива у јавне политике и учешће младих;
непостојање стратегије и плана имплементације Закона о волонтирању и подршка
волонтерским акцијама; постоји тренд повећавања ризичног понашања и погоршања здравља
младих; непостојање услова за осамостаљивање младих услед лошег економског положаја и
неразвијене стамбене политике за младе; присутност вршњачког насиља, насиља међу
навијачким групама, насиља према ЛГБТ популацији, насиља у партнерским односима и према
странцима, непоштовање људских и мањинских права и честа употреба и злоупотреба оружја;
велики удео младих се јавља као учиниоци кривичних дела и прекршаја, недовољна подршка
постојећим програмима међународне сарадње и мобилности младих, неадекватна подршка
радне мобилности младих и непостојање механизама запошљавања ван места пребивалишта;
недовољно активности у решавању проблема младих избеглица, интерно расељених лица и
азиланата и неадекватна и недовољна подршка програмима превенције и борбе против
ирегуларних миграција и искорењивања трговине људима; заступљеност и обим садржаја за
младе у медијима је неадекватан; учешће младих у стварању садржаја је ниско; недостатак
могућности и знања младих за адекватан приступ новим технологијама и интернету; не постоји
систематичност у приступу утврђивања знања о младима, праћењу индикатора омладинске
политике и извештавању; истраживања не сегментирају младе у складу са законом или уопште
не препознаје категорију младих; подршка за креативно деловање младих и учешће у стварању
културне понуде је недовољна и неадекватна.
Стратегија дефинише девет стратешких циљева као жељених, промењених стања када
су у питању млади у областима од интереса за младе. Успешном реализацијом Стратегије у
наредних 10 година унапредиће се:
– запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца;
– квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативност
младих;
– активно учешће младих жена и мушкараца у друштву;
– здравље и благостање младих жена и мушкараца;
– услови за развијање безбедносне културе младих;
– подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне
искључености;
– мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима;
– систем информисања младих и знање о младима;
коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

