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У данашње време када су проблеми деце и младих у нашој земљи изузетно
велики, Локални план акције за децу Прокупља је веома важан документ који ће
помоћи да нам деца расту здрава, у породичној средини, у атмосфери љубави и
среће.
ЛПА Прокупље израдио је уз помоћ УНИЦЕФ-а Међусекторски савет ЛПА који
броји преко 60 чланова, стручњака из разних институција, организација и
установа које се баве проблемима деце, чији рад са децом и за децу обезбеђује
бољу будућност за све њих.
Сматрам веома значајним што је овај документ настао и као резултат великог
узајамног поверења и заједничког рада деце и одраслих. Деци је овај документ
посвећен и подређен уз велико уважавање њихових потреба и онога што они
могу, као активним учесницима у сопственом развоју.
Посебно се захваљујем канцеларији УНИЦЕФ-а у Београду, и свим члановима
Међусекторског савета који су предано и са вољом радили на изради ЛПА.
Сигуран сам да је наш најважнији посао у наредном периоду побољшање
квалитета и услова живота наше деце, смањење сиромаштва, боље здравље и
образовање за сву децу, као и поштовање њихових права. Потрудимо се да
истрајемо на реализацији свих активности у циљу да нам Прокупље буде по мери
деце.

Председник општине Прокупље
Владимир Јовановић
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I. ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Уместо увода:
- Будућност сваког друштва одређена је начином којим то друштво решава
проблеме деце и младих;
- Посебан је дар када неко има способност да види нечије потребе и да му
помогне без претходног позива, а срећа је да су такви људи у тиму за израду
ЛПА за децу општине Прокупље.

Општи део
Локални план акције за децу општине Прокупље за период од 2007. до 2012.
године (ЛПА) представља документ који је, у партнерству са УНИЦЕФ-ом,
урадио Међусекторски савет (МС ЛПА) који је именовао председник Општине
Прокупље 09.06. 2006. године.
Међусекторски савет чине представници институција, организација и истакнути
појединци који се баве различитим аспектима живота деце, представници ромске
националне мањине и деца.

I. 1. Развој ЛПА у општини Прокупље
Влада Републике Србије је у фебруару 2004. године усвојила Национални план
акције (НПА) за децу, којим се дефинише општа политика Републике Србије
према деци у периоду до 2015. године.
На основу Националног плана, средином 2004.г. УНИЦЕФ је у сарадњи са
локалним заједницама у три пилот-општине (Пирот, Крагујевац и Сјеница)
иницирао израду Локалног плана акције (ЛПА) за децу до 2010. године и оне га
већ две године успешно реализују.
После регионалних промоција НПА за децу и ЛПА за Пирот, Крагујевац и
Сјеницу које је су организовали УНИЦЕФ и Савет за права детета током 2005.г.,
издвојиле су се општине које су показале највећу спремност, интересовање и
капацитете за решавање проблема деце: Сента, Кањижа, Љубовија, Осечина,
Ваљево, Пријепоље, Прибој, Нова Варош, Крушевац, Бела Паланка, Лебане,
Врање и Прокупље.

3

I. 2. Основе за израду ЛПА
Основе, документа и стратегије, за израду ЛПА општине Прокупље су:
-

Конвенција о правима детета УН;

-

Миленијумски циљеви развоја УН;

-

Декларација “Свет по мери деце”;

-

Национални план акције за децу Владе Републике Србије;

-

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији;

-

Стратегија Министарства просвете и спорта 2005-2010.;

-

Стратегија за образовање Рома;

-

Национална стратегија за борбу против ХИВ-а/АИДС-а;

-

Друге стратегије и акциони планови Владе Републике Србије;

-

Подаци из институција и организација и

-

Подаци добијени истраживањима.

I. 3. Процес израде ЛПА у Прокупљу
Општина Прокупље је званично упозната са Националним планом акције за децу
(НПА) преко представника на промотивном семинару који су одржали УНИЦЕФ
и Савет за права детета Владе Републике Србије у Крушевцу 17.11.2005. године.
Након тога, инициран је и одржан састанак представника локалне самоуправе са
представницима институција и организација које се у свом послу или личном
ангажовању баве питањима деце, тј. упознавање са Националним планом акције
за децу и могућностима локалних институција и организација да одговоре на
обавезе према овом плану. Записник са закључцима да је општа потреба и
интерес да се сагледају и унапреде услови за живот деце у општини Прокупље
пренет је УНИЦЕФ-у, председнику Општине Прокупље, председнику СО
Прокупље и јавности.
Представници УНИЦЕФ-а су у мају месецу 2006. године посетили Општину
Прокупље и упознали представнике са предстојећим обавезама на изради ЛПА за
децу, са динамиком израде и искуствима из општина које имају израђене ЛПА за
децу. Меморандум о сарадњи којим су прецизиране међусобне обавезе општине
Прокупље и УНИЦЕФ-а на изради Локалног плана акције за децу, потписан је 9.
јуна 2006. године. Тиме почиње званичан рад на изради документа. Формирани
4

су тимови који ће на најбољи могући начин, сваки из своје области, радити на
изради ЛПА за децу. Због специфичности општине Прокупље, демографских и
присуства институција и организација у Општини, формирано је шест тимова:
1. смањење сиромаштва деце;
2. заштита права деце;
3. боље здравље и спорт;
4. боље образовање;
5. информисање и култура и
6. тим за ДевИнфо базу података.
Председник општине Прокупље Владимир Јовановић именовао је Међусекторски
савет кога чине представници локалне самоуправе, Здравственог центра
’’Топлица’’, Центра за социјални рад, образовних институција, полиције,
Општинског јавног тужилаштва, предшколске установе, медија, националних
мањина, удружења грађана, приватног сектора, ђачких парламената и други истакнути појединци у досадашњим активностима који су за циљ имали добро
деце. Велики број сарадника ангажованих на изради ЛПА паралелно је радио и на
изради Локалне стратегије одрживог развоја, што је посебно допринело да се у
оквиру овог свеобухватног документа додатно сагледају питања деце и младих.
Сама тема – ДЕЦА, посебно мотивише и поспешује сарадњу.
Партнерство са УНИЦЕФ-ом на изради ЛПА омогућава да се потребе деце
сагледају на основу одређених стандарда, а основни су партиципација деце и
методологија истраживања. У том циљу УНИЦЕФ је за чланове тимова
организовао едукације у виду вишедневних семинара и то за:
- стратешко планирање са фокусом на децу;
- прикупљање података на терену, њихова обрада и дефинисање индикатора;
- партиципаторно-истраживачке технике и укључивање деце и младих у процесе
одлучивања у локалној заједници;
- ДевИнфо база података – администрација и коришћење базе података;
- писање аналитичких извештаја и;
- рад у фокус групама.
Да би се адекватно сагледале потребе све деце, неопходно је било направити
снимак постојећег стања, тј. анализу ситуације у којој се деца тренутно налазе и у
ту сврху прикупити податке из различитих извора. Полазни подаци су
прикупљени из државних и локалних институција. У циљу сагледавања потреба
деце и реалног очекивања да неке породице и деца нису обухваћена системом
здравствене заштите или образовања, урађена су квантитативна (теренска) и
квалитативна истраживања.
Извори података тј. институције које су их обезбедиле за израду ЛПА су:
- Републички завод за статистику;
- Здравствени центар ’’Топлица’’ Прокупље;
- Центар за социјални рад ’’Топлица’’ Прокупље;
- Општина Прокупље;
- Национална служба за запошљавање;
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- Служба дечје заштите;
- МУП, СУП Прокупље;
- правосудни органи;
- Стручна служба месних заједница;
- Повереништво за избегла и расељена лица Прокупље;
- образовне институције (предшколска установа, основне и средње школе);
- Савез слепих и слабовидих;
- Савез глувих и наглувих;
- Удружење оболелих од мишићних и неуромишићних болести;
- Удружење ’’Ром’’ Прокупље;
- НВО.
Подаци добијени истраживањима:
- анкетирањем домаћинстава;
- анкета: ’’Шта ми треба да будем срећан’’ (обухваћено око 4500 деце
узрста 5-8. разреда основне школе, односно 1- 4. разреда средње школе);
- анкете спроведене у школама (о насиљу, информисању, здрављу);
- квалитативним истраживањем у фокус групама (образовање ромске деце).
У истраживању - анкетирању домаћинстава коришћено је 6 упитника:
1. Упитник за домаћинство;
2. Запосленост чланова домаћинства;
3. Образовање;
4. Задовољство Општином;
5. Упитник за мајке и децу и
6. Упитник за децу од 12 до 19 година.
Рад на терену обављен од 17.08. до 18.09. 2006. године. Упитници су
дизајнирани на основу предложеног модела Стратешког маркетинга, уз измене
и додатна питања која су посебно интересантна за нашу општину.
Пропорција анкетираних домаћинстава из града и села одговара подацима из
пописа 2002. године. Географски гледано, узорак је узет тако да је равномерно
заступљена територија целе општине. Домаћинство бирано простим случајним
узорком. (СРСWоР).
Укупно анкетираних домаћинстава је 815, од тога 158 ромских.
- Мајке/старатељи деце испод 6 година је 235;
- Деце узраста 12 до 19 година је 272.
У сарадњи са психолозима и педагозима основних и средњих школа урађено је
анкетирање школске деце јединственим упитником ''Шта ми треба да будем
срећан''. Обухваћено је око 4500 деце узраста 5-8. разреда основних школа,
односно 1-4. разреда средњих школа. Упитник је био отвореног типа и ученици
су слободно, без сугестија, набрајали или описали своје потребе, жеље или
проблеме. Добијени одговори су разврстани у пет категорија и односе се на
потребе везане за друштво, место, школу, породицу и новац. Добијени подаци
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послужили су за израду анализе ситуације стања деце у Прокупљу, на основу које
је урађен Локални план акције за децу општине Прокупље.
Подаци су разврстани у ДевИнфо базу података – индикатора, која ће бити
основа за праћење остварења циљева постављених овим планом.

II. ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Компоненте
II. 1. Смањење сиромаштва деце
Тренутно стање
На евиденцији Националне службе за запошљавање филијала Прокупље налази
се 8703 лица која траже запослење, што чини више од 35% становништва
старости од 19-60 година.
Подаци додијени анкетом показују да најсиромашније породице живе у селима и
ромским насељима.
Мрежа државних установа на селу је слабо развијена. На питање да ли у селу у
којем живите постоје одређене институције одговори су да постоје: 65% основна
школа, 33% амбуланта, 6% јаслице, 6% дечији вртић.
На питање: "Који је главни извор прихода у вашој породици?’’, припадници
ромске националности одговарају да 32% нема никакве приходе, за 20% је то
социјална помоћ, док је за 7% анкетираних главни извор прихода трговина продаја робе на пијаци, улици.
На повременим и сезонским пословима ради 60% сеоског радног становништва и
80% Рома.
Према подацима Повереништва за избегла и расељена лица евидентирано је 3700
расељених лица са Косова и Метохије и око 110 избеглих и прогнаних лица из
бивших република СФРЈ. Од тога, има око 1650 деце са Косова и Метохије и 22
деце избегле са територије Хрватске и Босне.
Центар за социјални рад ’’Топлица’’ Прокупље је у 2005. години обезбедио
услуге за 2894 корисника, што је 5,9% од укупног броја становника.
Право на материјално обезбеђење породице (МОП) у 2005. години користиле су
792 породице, са укупно 2150 чланова. Мора се напоменути да постоји велики
број граничних случајева (више од 1000 лица) који су у стању социјалне потребе,
али због одређених разлога не примају материјално обезбеђење.
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Право на додатак за туђу негу и помоћ у 2005. години користило је 268 лица, од
тога 43 деце.
Број деце која примају дечији додатак у нашој општини је 5638 (3030 породица).
Категорисане деце која примају дечији додатак је 134 (90 породица).
Број деце самохраних родитеља је 570 (364 породице).

Стратешки циљ
Смањење сиромаштва деце
Специфични циљ 1.
Помоћ деци из породица испод линије сиромаштва
Активности:
• Израда социјалне карте становништва (2007. и даље);
• Примена и проширење Одлуке о додатним правима из области социјалне
заштите (набавка уџбеника и школског прибора за децу из тих породица,
бесплатан боравак те деце у ПУ, бесплатна ужина, рекреативна настава,
екскурзије, летовања), бесплатан превоз деце која се школују ван места
становања (2007. и даље);
• Покретање иницијатива код републичког органа за измене закона у
области дечије, социјалне заштите у области образовања ради
установљавања нових - повољнијих услова за остваривање права из тих
области (2007. и даље);
• Континуирано информисање грађана преко медија о стању сиромаштва
деце у општини Прокупље и упознавање са правима из ових области
(2007. и даље) и
• Организовање акција на прикупљању играчака, гардеробе, школског
прибора, акције деца-деци (2007. и даље).
Носиоци активности:
Школе, Општинска управа Прокупље, НВО, ЦСРПрокупље, ђачки парламенти,
народни посланици, политичке партије, медији
Извори финансирања:
Буџет Општине, Донатори.
Индикатори:
1. Корисници МОП-а;
2. Деца која примају дечији додатак (НПА индикатор);
3. Проценат издвајања из општинског буџета за социјалну заштиту;
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4. Eмисијe посвећенe сиромаштву деце и упознавању са законским одредбама из
области социјалне заштите;
5. Проценат грађана обавештених о стању сиромаштва деце и правима из области
социјалне заштите и
6. Количина прикупљених играчака, гардеробе и школског прибора.
Специфични циљ 2.
Пружање помоћи и
осамостаљивања

подршке угроженим породицама ради економског

Активности:
• Едукације са корисницима МОП-а и другим угроженим породицама
ради мењања ставова о свом раду и подстицању личне одговорности за
свој материјални положај (2007. и даље);
• Информисање путем медија о програмима самозапошљавања и
породичног запошљавања (2007. и даље);
• Организовање трибина и округлих столова са представницима Општине и
приватног сектора, ради упознавања са стањем и потребама
најугроженијих породица и повољностима које могу да остваре у
Општини (2007. и даље);
• Организовање едукација и тренинга за породице из сеоских средина у
циљу економичнијег искоришћавања постојећих ресурса (иновације у
пољопривреди, сеоски туризам, мини фарме и др.) (2007. и даље);
Носиоци активности:
Општинска управа Прокупље, медији, Национална служба за запошљавањефилијала Прокупље, ЦСРПрокупље, НВО, народни посланици, политичке
партије, школе.
Извори финансирања:
Буџет општине, донатори.
Индикатори:
1. Проценат едукованих корисника МОП-а и чланова угрожених породица;
2. Eмисијe посвећенe програмима самозапошљавања и породичног запошљавања;
3. Kорисници МОП-а и чланови угрожених породица који су се укључили у
програм самозапошљавања и породичног самозапошљавања;
4. Организоване трибине и округли столови;
5. Организоване едукације и
6. Проценат запослених (ЛПА анкета).

ИИ. 2. Боље здравље за сву децу
Тренутно стање
Број рођене деце у општини Прокупље у 2004. години је 555, а 2005. рођено је
424.
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Према подацима ЗЦ “Топлица“, у 2005. години се породило 4% малолетних
мајки, док о прекиду малолетничких трудноћа не постоје валидни подаци.
Приликом контроле трудноће било какву информацију о ХИВ/АИДС-у је добило
10.4% жена (5.2% ромске и 11.2% српске националности), док је на ХИВ/АИДС
тестирано само 5.2% трудница.
Више од 6% анкетираних жена ромске националности није се породило у
породилишту.
Рађање деце са конгениталним (урођеним) аномалијама (КА) стално и нагло расте
од 4.28% (2002.) до чак 13.21% (2005. године).
Најчешће КА су на: стопалима (12.3), куковима (10.1), генито-уринарном тракту
(4.8), срцу (2.4), Сy Даwн (1.6). (Учесталост приказана као број деце са КА на
1000 родјених беба).
Деце рођене са малом телесном масом (испод 2.500 грама) у укупној популацији
у 2005. години је 5.4%. Код ромске популације је овај проценат годинама и 3 пута
већи.
Неиспуњење плана за потпуну вакцинацију деце до 18 месеци живота (ММР),
условљено је повременим недостатком вакцине (у 2005. години је вакцинисано
74% деце).
Посете одојчади Саветовалишту се годинама уназад остварују са 60% од
годишњег плана.
Проценат одојчади која су искључиво дојена је: до 4 месеца 23.7, до 6 месеци
11%, а проценат деце која су до 11 месеци правилно храњена је 4.4% (код Рома
7.7% деце).
Ухрањеност деце узраста 6-7 година: добро ухрањена 31.1%, гојазна 14.8%,
потхрањених је 7.6%. Проценат гојазне деце у овој години је два пута већи у
односу на претходну. (преглед пред упис у први разред основне школе
2006/2007).
Број деце са деформитетима кичменог стуба узраста 6-7 година (преглед пред
упис у први разред основне школе) у 2005. години је 11 (2.0%), у 2006. 8 (1.7%).
Проценат деце узраста од 12 до 19 година која конзумирају дуван је 10.9, док
алкохол конзумира 15.8%.
Више од половине деце узраста од 12 до 19 година није спортски активно, 54.7%.
Стратешки циљ 1.
Обезбедити свој деци здрави почетак живота
Специфични циљ 1.
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Смањење перинаталне смртности и смртности одојчади
Активности:
• Обавити реконструкцију породилишта и хуманизовати услове порођаја
(2007-2008);
• Набавка опреме за саветовалиште за труднице (ултразвук 3Д) и
породилиште (ултразвук, аспиратори) (2007. и даље);
• Тестирање на ХИВ свих трудница (2007. и даље);
• Скрининг прегледи свих трудница ради откривања аномалија (2007. и
даље);
• Праћење трудноће путем протокола Светске здравствене организације
(2007. и даље);
• Благовремено обезбеђивање вакцина (2007. и даље) и
• Повећање броја посета родитеља саветовалишту за бебе (2007. и даље).
Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Општинска управа Прокупље,
политичке партије, приватне ординације, ЛПА тим, НВО, медији.
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори, Здравствени центар ‘‘Топлица’’
Прокупље
Индикатори:
1. Стопа перинаталне смртности;
2. Набављена опрема за саветовалиште и породилиште;
3. Тестирање на ХИВ приликом контроле трудноће (ЛПА анкета);
4. Пренатална здравствена заштита (ЛПА анкета);
5. Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци
живота (НПА, МДГ индикатор);
6. Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог
кашља у првој години живота (НПА индикатор) и
7. Број посета Саветовалишту за бебе.
Специфични циљ 2.
Смањење рађања деце са малом телесном масом-испод 2.500 гр.
Активности:
• Редовно праћење трудноћа (едукација трудница о неопходности редовних
лекарских контрола (2007. и даље);
• Едукација ромске популације о последицама раног ступања у брак, раног
зачећа и неговање здравих стилова живота (2007. и даље) и
• Едукација родитеља о правилној исхрани и здравим стиловима живота
(употреба цигарета и алкохола) (2007. и даље).
Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, ЛПА тим, НВО, медији.
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Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори, Буџет
Србије.
Индикатори:
1. Пренатална здравствена заштита;
2. Проценат живорођене деце са малом телесном масом и
3. Број малолетничких трудноћа код жена ромске националности.
Специфични циљ 3.
Идентификовање деце из ромских породица која нису пријављена у здравствену
установу
Активности:
• Попис свих породица које нису пријавиле рађање деце и пружање свих
врста помоћи у прикупљању документације и пружање здравствене и свих
других облика заштите (2007. и даље).
Носиоци активности:
Општинска управа Прокупље, ЦСР, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље,
ЛПА тим, НВО, медији, удружења Рома.
Извори финансирања:
Буџет општине, донатори.
Индикатори:
1. Порођај у здравственим установама, ( [0]ЛПА анкета) и
2. Број уписане деце и породица.
Стратешки циљ 2.
Створити услове за оптималан развој сваког детета
Специфични циљ 1.
Правовремено откривање здравствених проблема код деце
Активности:
• Омогућити три патронажне посете новорођенчету у првом месецу после
порођаја (2007. и даље);
• Писмено и јавно позивање родитеља у Саветовалиште за бебе (2007. и
даље);
• Отварање развојног саветовалишта и формирање тима за праћење деце са
ризиком (2007. и даље);
• Правовремено откривање, лечење и праћење ризичне деце од тима (2007. и
даље) и
• Покретање иницијативе за отварање превентивног центра (2008. и даље).
Носиоци активности:
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Општинска управа Прокупље, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, ЛПА
тим, медији, НВО.
Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори, Буџет
Србије
Индикатори:
1. Стопа искључивог дојења;
2. Стопа искључивог дојења 0-5 месеци);
3. Стопа континуираног дојења;
4. Стопа континуираног дојења (12-15 месеци) (ЛПА анкета);
5. Број патронажних посета деци у првом месецу;
6. Бртој посета у години;
7. Отворено саветовалиште;
8. Број деце са ризиком и
9. Отворен превентивни центар.

Специфични циљ 2.
Промоција исхране деце
Активности:
• Промоција дојења и правилне исхране (2007. и даље);
• Правовремено откривање анемија и болести неправилне исхране (2007. и
даље) и
• Едукација здравствених радника, родитеља и деце о значају правилне
исхране (превенција гојазности, неухрањености и анемије) (2007. и даље).
Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, ЛПА тим, НВО, медији.
Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори, Буџет
Србије.
Индикатори:
1. Преваленца анемије код деце;
2. Проценат деце до 5 година старости која су потхрањена;
3. Проценат деце до 6 година старости која су гојазна и
4. Одржани семинари о правилној исхрани.
Специфични циљ 3.
Смањење деформитета и неправилног држања тела код деце
Активности:
• Идентификација деце са деформитетима и праћење (2007. и даље);
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•
•

Отварање кабинета за корективну гимнастику у Здравственом центру
‘‘Топлица’’ Прокупље и школама (2007. и даље) и
Едукација здравствених радника и родитеља о последицама појаве
деформитета (2007. и даље).

Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Туристичко-спортски центар,
Основне и средње школе НВО, ЛПА тим, медији
Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори, Буџет
Србије, школе.
Индикатори:
1. Евидентирана деца са деформитетима;
2. Отворени кабинети за корективну гимнастику и
3. Одржани семинари о последицама код појаве деформитета.
Стратешки циљ 3.
Промоција здравља међу младима и адолесцентима
Специфични циљ 1.
Смањење употребе психоактивних супстанци цигарета, алкохола и дрога међу
младима и адолесцентима
Активности:
• Организовање едукација младих (трибине, радионице, округли столови)
(2007. и даље);
• Медијска кампања-промоција здравих стилова живота (2007. и даље) и
• Примењивање Закона о забрани пушења и продаје цигарета лицима
млађим од 18 год. (2007. и даље).
Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, НВО, ЛПА тим, ђачки парламенти,
медији, политичке партије, ОУ Прокупље, СУП Прокупље (Реп. и општ.
испекције)
Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Организоване трибине и радионице;
2. Проценат деце узраста 12-19 година која конзумирају дуван (ЛПА анкета);
3. Проценат деце узраста 12-19 година која конзумирају алкохол (ЛПА анкета);
4. Проценат деце узраста 12-19 година која конзумирају марихуану [0] (ЛПА
анкета);
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5. Проценат деце узраста 12-19 година која конзумирају остале ПАС (ЛПА
анкета);
6. Емисије на тему: прмоција здравог начина живота, рекламни спотови и
7. Број пријава.
Специфични циљ 2.
Смањење учесталости полно преносивих болести, малолетничких трудноћа и
њихових прекида
Активности:
• Организовање едукација за децу и младе (2007. и даље);
• Медијска кампања - Промоција здравих стилова живота и породице (2007.
и даље);
• Увођење апарата за кондоме и акције бесплатног дељења (2007. и даље) и
• Организовање континуиране кампање за промоцију и унапређење
репродуктивног здравља (2007. и даље).
Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, НВО, ЛПА тим, ђачки парламенти,
медији.
Извори финансирања:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Буџет општине, донатори.
Индикатори:
1. Организоване трибине;
2. Емисије на тему: промоција здравог начина живота;
3. Посстављени апарати за кондоме и
4. Организоване акције за промоцију и унапређење репродуктивног здравља.
Стратешки циљ 4
Унапредити услове за спортске активности и рекреацију деце
Специфични циљ
Повећати капацитете за спортске активности и рекреацију деце
Активности:
• Одређивање локација и изградња спортских терена и игралишта (2007. и
даље) и
• Изградња затвореног спортског/рекреативног базена (2007. и даље).
Носиоци активности:
Општинска управа Прокупље, Стручна служба месних заједница, Дирекција за
изградњу, Туристичко-спортски центар.
Извори финансирања:
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Буџет општине, Дирекција за изградњу, Туристичко-спортски центар, донатори
Индикатори:
1. Проценат деце узраста од 12 до 19 година која се активно баве спортом (ЛПА
анкета)

II. 3. Квалитетно васпитање и образовање за сву децу
Тренутно стање
На територији општине Прокупље ради седам основних школа, од тога једна за
децу лако ометену у развоју; у граду су четири средње школе и једна
предшколска установа. Укупан број ученика у основним и средњим школама у
општини је 7282.
Материјално стање у прокупачком образовању је веома тешко. Незавршена
зграда Основне школе је у Малој Плани, а у једном објекту су смештене две
средње школе (Гимназија и Медицинска школа). Лоше стање школских објеката,
неопремљеност кабинета, спортских сала, невоље са грејањем, дотрајали
инвентар и санитарије.
Само је 12% деце са села похађало предшколску наставу или обданиште. Уопште,
из најсиромашнијих породица само 2% деце је обухваћено овим видом наставе.
Рачунар поседује само 8% домаћинстава на селу. Користи га 57,1% ученика а
интернет 26,7%. Поред редовне школе, додатним школовањем образује се само
9% анкетираних. Недостатак додатних облика наставе је евидентан, а најчешћи
разлог је низак стандард.
У сеоској средини, недостају основне школе, и предшколске установе.
Посебан проблем је образовање Рома. Процењује се да је 80% од укупног броја
Рома потпуно или функционално неписмено, највише жена. По подацима
Удружења ''Ром'' на евиденцији службе за запошљавање налази се 655 лица
ромске националности, од којих је 568 са незавршеном или завршеном основном
школом.
По резултатима истраживања 14% ромске деце похађа предшколску установу, у
основне школе не иде 19%, а 7% деце ромске популације иде у другу установу
(школу за децу лако ометену у развоју). Деца у средњем образовању у целој
популацији су 76.7%, деце са села 72.3%, а ромске деце 44.2%.
На евиденцији Службе за запошљавање, одређене струке и профили су са
великим бројем незапослених. Ситуацију додатно отежава чињеница да те
вишкове радне снаге образују управо прокупачке школе.
Стратешки циљ 1.
Квалитетније васпитање и образовање деце предшколског узраста
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Специфични циљ 1.
Обезбеђивање потпуног обухвата деце квалитетним предшколским образовањем
Активности:
• Доношење одлуке ОУ Прокупље о мрежи ПУ на територији општине
Прокупље (2007.);
• Повећање капацитета предшколских установа и ширење мреже ПУ (20072010.);
• Изградња новог објекта ПУ (2007.);
• Набавка аутобуса и отварање “Путујућег вртића“ (2007.);
• Подизање свести о припадника ромске популације о неопходности уписа
ромске деце у ПУ (2007. и даље) и
• Укључивање асистента ромске националности у рад са децом
предшколског узраста (2007.).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, ЛПА тим, Предшколска установа, Удружења Рома, НВО, РОЦ.
Извори финансирања:
Буџет општине, Буџет Србије, донатори
Индикатори:
1. Број деце у селима;
2. Предшколске установе;
3. Проценат деце уписане у ПУ;
4. Број деце у постојећем објекту;
5. Број села са мање од петоро деце;
6. Проценат ромске деце уписане у ПУ и
7. Број ромских асистената у ПУ.
Специфични циљ 2.
Увођење савремених метода рада у ПУ
Активности:
• Едукација васпитача (2007. и даље);
• Набавка савремених наставних средстава (2007. и даље) и
• Усавршавање кадрова и посебна обука за рад са децом са сметњама у
развоју (2007.).
Носиоци активности:
ЛПА тим, ОУ Прокупље, ПУ Невен
Извори финансирања:
Буџет Србије, школе, донатори.
Индикатори:
1. Број неедукованих васпитача;
2. Опремљеност СНС;
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3. Број деце са сметњама у развоју која су укључена у програме ране
рехабилитације и
4. Едуковани васпитачи.
Стратешки циљ 2.
Унапређење квалитета основног и средњег образовања
Специфични циљ 1.
Обезбедити потпуни обухват деце основним образовањем
Активности:
• Увођење система праћења уписа у све разреде основне школе (2007.);
• Потпуни обухват ромске деце и деце из других маргинализованих група
(2007-2010.);
• Едукација ромске популације о неопходности и законској обавези
школовања (2007. и даље);
• Увођење асистента ромске националности у ОШ. (2007.);
• Обезбедити поновни упис деци која су напустила школу и укључити их у
наставни процес (2007. и даље) и
• Усавршавање кадрова и посебна обука за рад са децом са сметњама у
развоју (2007. и даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, удружења Рома, НВО, РОЦ, ЛПА тим, школе,
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, школе, донатори
Индикатори:
1. Проценат деце уписане у основне школе (ЛПА анкета);
2. Проценат ромске деце и деце из маргинализованих група обухваћене основним
образовањем ЛПА анкета);
3. Број ромских асистената у основним школама;
4. Број деце која су напустила школу;
5. Деца ометена у развоју обухваћена основним образовањем и
6. Едуковани васпитачи.
Специфични циљ 2.
Стварање и побољшање услова за рад у школама
Активности:
• Завршатак изградње школске зграде у Малој Плани (2007. и даље);
• Обезбедити објекат Медицинској школи (2007. и даље);
• Реконструкција постојећих школских објеката (ентеријер, екстеријер)
(2007. и даље);
• Процена стања и реконструкција система за грејање у школама (2007.);
• Опремање кабинета у свим школама савременим наставним средствима
(2007-2010.) и
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•

Обезбедити спортску салу за све школе које је немају (2008.).

Носиоци активности:
ОУ Прокупље, школе, политичке партије, народни посланици.
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Завршени објекти;
2. Школе које немају спортску салу;
3. Број кабинета у школама;
4. Опремљени кабинети и
5. Учешће издвајања за образовање из буџета.
Специфични циљ 3.
Подизање нивоа квалитета наставе и смањење броја изостанака
Активности:
• Усавршавање наставног кадра (едукација) (2007 –стално);
• Употреба мултимедијалног приступа у настави (2007 –стално);
• Уводјење иновација у организацији наставе (Примена метода активног
учења) (2007. –стално);
• Побољшање комуникације на релацији наставник-ученик, наставникродитељ (организовање трибина, округлих столова и др.) (2007 –стално) и
• Успоставити сарадњу са школама у у иностранству (2007. и даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, родитељи, наставници, ученици
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Изостанци по ученику;
2. Изостанци из средње школе (ЛПА анкета);
3. Неедуковани наставници;
4. Проценат деце узраста од 12 до 19 година која користе компјутер (ЛПА
анкета);
5. Проценат деце узраста од 12 до 19 година која користе Интернет (ЛПА
анкета);
6. Проценат часова мултимедијлане наставе и
7. Остварена комуникација наставник-ученик-родитељ.
Специфични циљ 4.
Обезбедити безбедну школску средину за сву децу
Активности:
• Обезбедити присуство школског полицајца у свим школама (2007.);
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•
•
•

Оградити сва школска дворишта и појачати осветљења (2007-2008.);
Обезбедити видео-надзор у школама (2007-2008.) и
Едукација ученика о толеранцији и мирном решавању сукоба (2007. и
даље).

Носиоци активности:
ОУ Прокупље, школе, политичке партије, СУП Прокупље
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Школе без школског полицајца;
2. Број неограђених дворишта;
3. Неосветљена дворишта;
4. Школе без видео надзора и
5. Сукоби међу ученицима.
Специфични циљ 4.
Прилагодити средње образовање потребама локалне заједнице
Активности:
• Упознавање деце и родитеља преко медија о недостатку и вишку
појединих профила (2007. и даље) и
• Организовање трибина и округлих столова са привредницима у циљу што
боље информисаности о потребама за одредјеним профилима-занимањима
(2007. и даље).
Носиоци активности:
Служба за запошљавање, школе, приватни сектор, медији.
Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Број незапослених по струкама;
2. Емисије у медијима и
3. Школе које имају успостављену сарадњу са школама у иностранству.
Специфични циљ 5.
Стварање услова за допунску наставну и ваннаставну едукацију све деце
Активности:
• Организовање едукативних кампова и радионица (викенд радионице,
летњи и зимски кампови).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, школе
Извори финансирања:
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Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Организовани кампови

II. 4. Заштита деце од злостављања и занемаривања и смањење
деликвентног и проблема у понашању деце
Тренутно стање:
Број злостављане и занемарене деце регистроване у Центру за социјални рад је 15
(2005), односно 13 (2006. год.) Адекватну заштиту добило је само троје деце
(2005.), односно четворо деце (2006).
У укупној популацији деце узраста до 6 година 14.3% је остављено на чување
особи која је млађа од 10 година. (код Рома 54.2%) Да је дете остављено само,
потврдило је 11.7% испитаница (49.0% ромске националности). Укупно гледано,
да је дете узраста испод 6 година препуштено само себи или поверено на чување
другом детету млађем од 10 година је потврђено у 16.3% породица.
Проценат деце узраста испод 6 година која су доживела било какво психолошко
или физичко кажњавање је 49.9. Израженије је код Рома 69.8%, док је у целој
популацији 47.1% деце на овај начин кажњавано. Проценат кажњаване деце из
града (57.5) је већи него деце из сеоске средине 31.3%.
Теже физичко кажњавање је присутно у 5.1% породица (код Рома 17.7%, остали
3.3.).
Не може се рећи да је малолетничка деликвенција на територији општине
Прокупље у порасту, али ни да је у опадању. У 2005. години поднето је 69
пријава против 117 малолетних лица, од тога 22 за узраст до 14 година.
Највећи број извршилаца кривичних дела је тзв. случајни извршилац наведен од
искусног лица на извршење дела. Добро је што они не представљају вишеструке
повратнике, који се јављају у видно мањем проценту.
Подаци указују на чињеницу да међу извршиоцима има доста деце млађе од 14
година, што указује на постојање проблема у породици, или у друштву, тј. у
окружењу.

Стратешки циљ 1.
Заштита деце од свих облика злостављања, занемаривања, искоришћавања и
насиља
Специфични циљ 1.
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Сензибилизација локалне заједнице о потреби заштите деце од свих облика
злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља
Активности:
• Едукација у циљу подизања нивоа свести и знања свих субјеката
(родитеља, здравствених радника и наставног особља) и саме деце и
младих (памфлети, трибине, медији, предавања, округли столови) (2007. и
даље);
• Формирање локалног тима за едукацију деце о дечијим правима (2007.);
• Формирање тима за едукацију злостављане деце о облицима заштите и
превенције од злостављања (2007.);
• Увођење СОС телефона (2007.);
• Формирање саветовалишта за жртве насиља (2007.) и
• Обезбеђење сигурне куће за децу жртава насиља на нивоу округа (2007.2008.).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, правосудни органи, СУП, ЦСР, НВО, медији, ЛПА тим, ђачки
парламенти, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље.
Извори финансирања:
Буџет општине, општине из округа, донатори
Индикатори:
1. Одржани семинари, трибине, радионице, предавања;
2. Формирани тимови;
3. СОС линија;
4. Отворено саветовалиште;
5. Сигурна кућа и
6. Проценат злостављане и занемарене деце (ЛПА анкета).
Специфични циљ 1.
Побољшање система заштите
искоришћавања и насиља

деце

од

злостављања,

занемаривања,

Активности:
• Редовно месецно извештавање јавности и СО од локалног тима за заштиту
деце од злостављања и занемаривања о свим облицима и врстама (за
превентивно деловање) (2007. и даље);
• Обука социјалних радника, здравствених радника, запослених у
образовању и НВО за препознавање свих облика злостављана и
занемаривања деце (2007. и даље) и
• Организовање обавезних периодичних састанака школа, ЦСР,
здравствених организација, МУП-а, правосудних органа и НВО (2007. и
даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, ЛПА тим, ЦСР, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље,
правосудни органи, СУП, Мултиидисциплинарни тим, образовне институције.
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Извори финансирања:
Буџет Србије, Буџет општине, донатори
Индикатори:
1. Саопштења и извештаји;
2. Организоване обуке;
3. Организовани састанци и
4. Кривичне пријаве поднете за злостављање и занемаривање деце.
Стратешки циљ 2.
Смањење деликвентног и асоцијалног понашања деце
Специфични циљ 1.
Спречавање асоцијалног и деликвентног понашања деце и њихово сузбијање
Активности:
• Организовати промоције позитивних понашања за децу, родитеље,
наставно особље (емисије на медијима, округли столови, трибине) (2007. и
даље) и
• Формирање саветовалишта за рад са децом којој су изречене васпитне
мере (2007. и даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, ЛПА тим, ЦСР, правосудни органи, СУП, образовне институције,
ђачки парламенти, медији
Извори финансирања:
Буџет Општине, Локалне институције, Донатори.
Индикатори:
1. Организоване едукације;
2. Формирано саветовалиште и
2. Број пријава/пресуда против малолетниих лица.
II. 5. Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју
Тренутно стање:
Број регистроване деце ометене у развоју у 2005.-години је 47, а број деце
смештене у стационарним специјалним установама је 2.
Удружење оболелих од мишићних и неуро-мишићних болести има за своје
чланове велики број деце. Они су до сада били маргинализована група оболелих
од церебалне и дечје парализе, од дистрофије, од мултипле склерозе, од
параплегије и квадриплегије. Највећи број је из врло сиромашних породица, живе
усамљени у далеким селима, припадају мањинама – инвалиди су трајно везани за
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инвалидска колица или туђу негу и помоћ. Највећи проблеми ове групе деце су
тешкоће у говору и кретању.
Предрасуде доминирају у друштву, чак је и код стручњака ниска сензибилност, а
сама категоризација деце подстиче сегрегацију и искључивост.
На територији опстине Прокупље има 100 чланова слепих и слабовидих. Од тога
има осморо деце. Такође, на територији општине Прокупље има 120 особа са
оштећеним слухом, и глувих и наглувих, од тог броја дванаесторо деце.
Тренутно су у општини Прокупље деца ометена у развоју једино укључена у
предшколско образовање, и то само слепа деца, док глува и деца са мишићним и
неуро-мишићним оболењима још увек нису обухваћена основним образовањем.
Ниједно дете није укључено у редовне и средње школе, осим једног наглувог
детета која похађа основну школу “Ратко Павловић Ћићко”.
Ивичњаци на тротоарима су прилагодјени у ужем делу града, али нису урађене
рампе на свим јавним местима, као што су Библиотека, Пошта, СУП и друге јавне
институције.
Основни проблем је што постоји известан број деце која нису у евиденцији
организација слепих и слабовидих, глувих и наглувих и дистрофичара. Она су
углавном из планинско-сеоских средина, а њих је немогуће евидентирати због
немогућности организације да обезбеди средства за ту намену.
Глува и наглува лица која нису обухваћена законском регулативом којом се за
њих обезбедјује туђа нега и помоћ, па се у току живота јављају проблеми који су
препреке за даље школовање, било у смислу школовања, било у смислу набавке
техничких помагала.
Непостојање кадра за рад са слепом, глувом и децом оболелом од неуромишићних
болести је, такође, велики проблем. Да би се деца са сметњама у развоју укључила
у све сфере живота и рада потребно је то урадити на најбољи могући начин.
Стретешки циљ
Стварање могућности једнаких шанси за равноправно учешће у друштвеној
заједници деце ометене у развоју
Специфични циљ 1.
Подизање свести локалне заједнице о деци са сметњама у развоју, њиховим
потребама и могућностима
Активности:
• Идентификација деце са сметњама у развоју (база података) (2007.);
• Отварање дневног центра отвореног типа (2007.);
• Организовање медијских наступа и предавања-сузбијање предрасуда о
деци са сметњама у развоју и повећање сензибилитета грађана, (ТВ, радио
представљање, трибине) (2007. и даље);
• Прилагођавање инфраструктуре и јавног превоза потребама деце ометене
у развоју (2007. и даље);
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Ангажовање персоналног асистента за потребе глуве и наглуве деце (2007.
и даље);
Покретање иницијативе за измену законске регулативе, ради побољшања
положаја деце ометене у развоју (2007.);
Организовање заједничких акција, радионица и играоница деце ометене у
развоју и здраве деце (2007. и даље);
Организовање сталних акција за прикупљање свих врста помоћи (лекова,
помагала, и друго) деци ометеној у развоју и њиховим породицама (2007.
и даље) и
Повезивање и подршка организацијама и удружењима која се баве
проблемима деце са сметњама у развоју (организовање заједничких
активности и др.) (2007. и даље).

Носиоци активности:
Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, ОУ Прокупље, народни посланици,
ЛПА тим, Дирекција за изградњу, НВО, предузећа за јавни превоз, надлежне
институције и удружења у којима су регистрована деца, медији, ђачки
парламенти.

Извори финансирања:
Буџет општине, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, Дирекција за
изградњу, предузећа за превоз, донатори
Индикатори:
1. Регистрована деца са сметњама у развоју;
2. Отворен дневни центар за децу са сметњама у развоју;
3. Емисије;
4. Одржана предавања и трибине о деци са сметњама у развоју;
5. Објекати са регулисаним прилазима и рампама;
6. Организоване активности намењене деци са сметњама у развоју и
7. Прикупљена помоћ.
Специфични циљ 2.
Обезбеђивање квалитетније здравствене заштите деци са сметњама у развоју
Активности:
• Формирање тима стручњака за праћење здравственог стања деце ометене у
развоју (2007);
• Увођење обавезних месечних посета професионалних стручњака деци
ометеној у развоју (лекар, педагог, психолог, социјални радник) (2007. и
даље) и
• Организовање едукација за чланове породица у циљу квалитетније
здравствене заштите (2007. и даље).
Носиоци активности
ОУ Прокупље, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, ЦСР, ЛПА тим, НВО,
медији
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Извори финансирања:
Буџет општине, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, донатори
Индикатори:
1. Број месечних посета деци са сметњама у развоју и
2. Едуковане породице.
II. 6. Унапређење положаја и права деце без родитељског старања
Тренутно стање:
Тренутно (децембар 2006), ЦСР ’’Топлица’’ Прокупље на евиденцији има 27–оро
деце без родитељског старања и то: 6 предшколске (до 7 година), 14–оро који
похађају основну школу и седморо средњошколаца.
До сада није било биолошких родитеља који су лишени родитељског права
(постоје покренути поступци).
Сва деца са територије општине су збринута у хранитељске породице и
интернате.
Двоје деце без родитељског старања усвојено је у току 2005. године.
‘’
По подацима ЦСР ’’Топлица у 2005. години било је 23 деце без родитељског
старања у породичном смештају, а број деце смештене у току 2005. године је 9.
Проблем је запошљавање и решавање стамбеног статуса, тако да најчешће остају
у својим хранитељским породицама. То је тешкоћа и за хранитеље, за које се деца
везују одбачена од родитеља и сродника.
Стратешки циљ:
Унапређење положаја деце без родитељског старања
Специфични циљ
Примењивање облика заштите који обезбеђују деци одрастање у породичном
окружењу
Активности:
• Едукација хранитељских породица - Промоција хранитељства (2007. и
даље);
• Обезбеђивање приоритета деци из хранитељских породица у добијању
ђачких и студентских кредита и смештаја у студентском дому (2007. и
даље) и
• Помоћ деци за припрему за самостални живот по изласку из хранитељске
породице (помоћ у запошљавању и обезбеђивању стамбеног простора)
(2007. и даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, ЦСР, НВО.
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Извори финансирања:
Буџет општине, ЦСР, донатори.
Индикатори:
1. Хранитељске породице;
2. Деца без родитељског старања;
3. Деца без родитељског старања смештена у хранитељским породицама;
4. Одржане едукације хранитељских породица;
5. Породице за које је организована едукација;
6. Деца без родитељског старања корисници стипендија и кредита;
7. Деца смештена у ученичке домове;
8. Деца без родитељског старања запослена по изласку из хранитељских
породица и
9. Деца без родитељског старања стамбено збринута по изласку из хранитељских
породица.
II. 7. Боље информисање деце и унапређење културних садржаја
Тренутно стање
У општини Прокупље постоји више локалних медија. То су три телевизије, три
радија, ’’Топличке новине’’ и више дописника за националне писане медије.
Постојање релативно великог броја локалних медија у нашој општини не повлачи
за собом и адекватну гледаност истих. Мали проценат гледаности (по
истраживањима то је 3-4%) проистиче из недовољне покривености територије
општине, али и из сиромашног програма који спорадично заступа локалне теме.
Дакле, информација у било ком виду доћи ће до гледалаца или слушалаца (који
имају ту могућност) ако се континуирано понавља и ако адекватно заинтересује
циљну групу којој је намењена.
За одрасле и за децу локална медијска сцена је мало интересантна, али по
анкетама које су вршене по школама, ни програм који се даје на телевизији и
радију уопште није гледан, јер није адекватан дечијем интересовању. Али, чини
се да све што раде, чине то јер морају. Зато, како тврде, барем телевизијски
програм не морају да прате и не интересује их шта се приказује. Они чак не могу
и не желе да предложе телевизијски програм и културне догађаје који би по
њиховом мишљењу били занимљиви њима и њиховим вршњацима.
Уосталом, медији су предвиђени као главни
имплементацији Локалног плана акције за децу.

носиоци

активности

у

У Прокупљу активно раде и доприносе културном животу следеће установе и
институције: Дом културе ,,Радивој Увалић Бата”, Народна библиотека ,,Раде
Драинац”, Народни музеј Топлице, Црквени хор Светог Прокопија, Гимназијски
позоришни студио, Драмска секција ОШ ,,Ратко Павловић Ћићко'', Дечија
ликовна колонија ,,Сунце'', Културно уметничко друштво ,,Светислав Мирковић
Ненад” из Мале Плане, Удружење ликовних уметника Топлице, Књижевна
омладина Прокупља, а повремено културне манифестације организују и разна
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удружења грађана, односно невладине организације. Све оне на одређени начин,
и у ограниченом обиму, укључују децу и омладину у свој рад, али је очигледно да
се то чини неплански, односно стихијски. Евидентан је недостатак културних
садржаја едукативног карактера за децу и омладину, постојање систематског рада
са децом и омладином и недостатак садржаја који одговарају потребама омладине
(рок концерти, позоришне и луткарске представе). И поред врсних познавалаца
културе и културних прилика, кадровска структура запослених у установама
културе није на нивоу потребном за методичан и систематски рад са децом и
омладином.
Из анкета рађених у оквиру ЛПА, очигледно је непостојање свести о значају и
могућностима друштвеног и културног живота код деце и омладине. Драгоцен
податак из истраживања је и изражена жеља великог броја ученика средњих
школа (34%) да се у граду организује већи број концерата и позоришних
представа. Додатна отежавајућа околност, поред пада друштвеног стандарда и
лошег економског стања, сигурно је и недостатак радног простора за спровођење
културних делатности.
Културна понуда за децу и младе општине Прокупље није на задовољавајућем
нивоу. Разлога је пуно и наведени су у кратком опису стања. Управо се израдом
Локалног акционог плана за децу и омладину и израдом Стратегије одрживог
развоја стање може побољшати и покренути са мртве тачке. ЛПА ће помоћи
креаторима културног програма да обрате више пажње на потребе младих, а
младе покренути да се више информишу и заинтересују. Међусекторски савет
ЛПА, који би требало да имплементира акционе планове и општина Прокупље,
подржаће оснивање Дечијег културног центра који би преузео све потребне
активности намењене побољшању културног програма за децу и младе.
Стратешки циљ
Унапредити културне садржаје за децу и са децом
Специфични циљ 1.
Стварање неопходних просторних услова и обука кадрова за унапређење
културног живота деце у Прокупљу
Активности:
• Оснивање дечијег културног центра Прокупље (2007.);
• Повећати позоришну понуду за младе (2007. и даље);
• Организовање више концерата и филмских пројекција (2007. и даље);
• Оформити библиотеке у сеоским насељима (2007. и даље);
• Опремити градске и школске библиотеке књигама на ромском језику
(2007. и даље) и
• Стварање дечијег ЦД фонда (2007. и даље).
Носиоци активности:
Народна библиотека, ОУ Прокупље, Дирекција за урбанизам, Дом културе,
Туристичко-спортски центар, ОУ Прокупље, ЛПА тим.
Извори финансирања:
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Буџет општине , установе културе, спонзори, донатори
Индикатори:
1. Позоришне представе за децу и младе;
2. Филмске пројекције;
3. Одржани концерати;
4. Деца чланови библиотеке (град-село);
5. Број библиотека у сеоским школама;
6. Ромска деца чланови библиотеке и
7. Број књига на ромском језику у градској библиотеци.
Специфични циљ 2.
Оформити секције и клубове по школама које би се бавиле културним
садржајима и одговориле потребама садашње
Активности:
• Систематски рад са децом и омладином кроз побољшање културног
стваралаштва деце и омладине (2007. и даље);
• Организовати препознатљиву манифестацију дечијег културног
стваралаштва на нивоу града (2007. и даље);
• Израда календара културних догађаја за децу (2007. и даље);
• Установљење годишњих награда основних и средњих школа по узрастима
(2007. и даље) и
• Повећање % издвајања за културне активности деце за 2% (2007.).
Носиоци активности:
Образовне установе, ОУ Прокупље, ЛПА тим, установе културе, Дом културе
Извори финансирања:
Буџет општине, установе културе, Туристичко-спортски центар, спонзори,
донатори
Индикатори:
1. Културне секције у школама;
2. Деца чланови културних секција;
3. Одржане културне манифестације за децу и
4. Учешће издвајања из општинског буџета за културу.
Стратешки циљ 2.
Обезбеђивање услова за бољу и континуирану информисност деце и младих
Специфични циљ 1.
Унапредити информисаност деце и младих о актуелним дешавањима
Активности:
• Организовање емисија на локалним ТВ и радио станицама о темама које
интересују децу и младе (музички, културни и научни садржај) (2007. и
даље);
• Организовање емисије за децу и младе на ромском језику (2007. и даље);

29

•
•
•
•
•
•
•

Едукација новинара локалних медија о ефикасном уређивању и вођењу
емисија за младе (2007. и даље);
Медијско праћење и презентовање свих акција деце и младих (2007. и
даље);
Организовање трибина, округлих столова о проблемима и темама које
интересују децу и младе (2007. и даље);
Обезбеђивање простора у локалним новинама посвећеног деци и младима
(2007. и даље);
Едукација родитеља преко средстава информисања, трибина и округлих
столова о препознавању проблема и потреба деце (2007. и даље);
Издавање штампаног материјала за децу и родитеље о правима деце и
осталим темама (2007. и даље) и
Подстицати формирање и рад НВО које ће се искључиво бавити децом и
младима (2007. и даље).

Носиоци активности:
ОУ Прокупље-служба за информисање, ЛПА тим, НВО, ђачки парламенти,
медији
Извори финансирања:
Буџет општине, донатори, медији.
Индикатори:
1. Емисије за децу и младе на ромском језику;
2. Одржани семинари о деци и дечијим правима намењени новинарима;
3. Организоване трибине и јавни скупови намењени деци;
4. Текстови намењени деци, објављени у локалним новинама и
5. НВО које се баве искључиво дечијим питањима.
Специфични циљ 2.
Активно учешће деце и младих у систему информисања и јавног живота
Активности:
• Оснивање емисија на локалним ТВ и радио станицама чији ће уредници и
водитељи да буду деца и формирање дечијих часописа у школама (2007. и
даље);
• Обезбедјивање разгласа за све основне и средње школе и стварање секција
које ће производити програм (2007. и даље);
• Обука деце за вршњачку едукацију по свим питањима које обрађује ЛПА
(2007. и даље);
• Организовање годишње награде ''Грађанин по мери деце'' (додела
заслужном појединцу/установи за унапређивање положаја и права деце)
(2007. и даље) и
• Промоција ЛПА у свим медијима, преко писаног материјала, општинског
сајта, свих образовних, здравствених и осталих институција (2007. и
даље).
Носиоци активности:
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ОУ Прокупље, ЛПА тим, ђачки парламенти, медији, локалне институције и
организације,
Извори финансирања:
Буџет општине, локалне институције и организације, донатори
Индикатори:
1. Емисије на локалним медијима које воде деца;
2. Школе које имају дечији часопис;
3. Школе које имају разглас и
4. Деца обучена да раде вршњачку едукацију.
ИИ. 8. Повећање наталитета у општини Прокупље
Тренутно стање:
Наталитет у Србији опада већ деценијама, али држава и даље не чини баш много
да спречи нестанак сопственог народа. И у општини Прокупље је, као и у већини
општина, негативни прираштај. Све досадашње законске одлуке које се тичу
популационе политике нису довеле до видљивих резултата, мада се у периоду од
неколико година не могу видети њихови конкретни резултати. Поред малог
природног прираштаја који је драстично негативан и миграција становништва је
велики проблем општине Прокупље. Како се миграција из периферних насеља не
креће више ка Прокупљу него даље ка већим центрима и иностранству,
Прокупље бележи мањи број становника него у претходном пописном периоду.
Прави начин борбе за већи наталитет треба да буде свеобухватнији, а држава
мора да предузме мере и у сфери друштвеног живота и васпитања младих. Зато је
изузетно важно постојање саветовалишта за очување репродуктивног здравља
при Дому здравља у Прокупљу, где се код тинејџера подстиче свест о значају
оснивања породице и потомству. Повратак породици и њеним основним
вредностима је велики задатак локалне самоуправе који она може да спроведе у
оквиру својих надлежности, уз добро осмишљену и мудро вођену образовну и
медијску кампању. Јачање породице директно уређује принципе на којима се
изграђује морал, подиже квантитет и квалитет радних навика, што ће младом
нараштају добро доћи у чувању и унапређењу начина живљења у нашој
заједници.
Настанком овог документа, за који се надамо да ће бити широко прихваћен,
утемељују се услови за корак напред у схватању пута којим треба да иде развитак
друштва у нашем, прокупачком окружењу.
Стратешки циљ 1.
Повећати стопу наталитета у општини Прокупље
Специфични циљ 1.
Активно учешће локалне заједнице на повећању наталитета у општини Прокупље
Активности:
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•
•
•
•

•
•

Упознавање становништва са стањем пада наталитета у општини
Прокупље и у Србији (2007. и даље);
Повећање износа помоћи приликом рођења првог детета и одређивање
износа за пружање помоћи сваком наредном детету (2007. и даље);
Покретање иницијативе код Министарства здравља да жена на одржавању
трудноће добија надокнаду 100% и за пропорционалну заступљеност
парова из Општина приликом вештачке оплодње (2007.);
Покретање иницијативе код надлежног министарства из области дечије
заштите за измену законских прописа и повољније остваривање права из
ове области (дечији додатак за сву децу, сигурност радног односа
породиље код приватног послодавца) (2007.);
Организовати рад са младима (трибине) и ажурирање рада Саветовалишта
за младе у вези планирања породице и неговања здравих стилова живота
(2007. и даље) и
Формирање Општинског одбора за праћење демографске слике општине
Прокупље, спроводјење истраживања и предлагање конкретних мера у
конкретним случајевима (2007. и даље).

Носиоци активности:
ОУ Прокупље, народни посланици, ЛПА тим, Здравствени центар ‘‘Топлица’’
Прокупље, НВО, школе, ђачки парламенти, медији, политичке партије.
Извори финансирања:
Буџет општине, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, донатори.
Индикатори:
1. Број живорођене деце;
2. Радио и ТВ емисије на тему повећања наталитета;
3. Деца која примају дечији додатак и
4. Посете саветовалишту.
Специфични циљ 2.
Јачање социјалне комуникације код младих на селу, кроз организовање тематских
манифестација
Активности:
• Организовање сеоских манифестација за оба пола (сусрети села, културне,
спортске и др.) (2007. и даље).
Носиоци активности:
ОУ Прокупље, ЛПА тим, медији, политичке партије, НВО
Извори финансирања:
Буџет општине, Здравствени центар ‘‘Топлица’’ Прокупље, донатори.
Индикатори:
1. Склопљени бракови у општини и
2. Стопа природног прираштаја.
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III:Табеле:
Смањење сиромаштва деце
Стратешки циљ
Смањење сиромаштва деце
Специфични циљ

Активност

Помоћ деци из породица
испод линије
сиромаштва

Израда социјалне карте
становништва
Примена и проширење
Одлуке о додатним
правима из области
социјалне заштите
(набавка уџбеника и
школског прибора за децу
из тих породица,
бесплатан боравак те деце
у ПУ, бесплатна ужина,
рекреативна настава,
екскурзије, летовања),
бесплатан превоз деце која
се школују ван места
становања

Носиоци активности
ОУ Прокупље,
ЦСР Прокупље,
невладине организације

ОУ Прокупље,
ЦСР Прокупље,
НВО, Ђачки парламенти

Временска
одредница
2007. и даље

2007. и даље

Индикатори

1. Корисници МОП-а;
2. Деца која примају
дечији додатак (НПА
индикатор);
3. Проценат издвајања
из општинског буџета
за социјалну заштиту;
4. Eмисијe посвећенe
сиромаштву деце и
упознавању са
законским одредбама из
области социјалне
заштите;
5. Проценат грађана
обавештених о стању
сиромаштва деце и

Извори
финансирања
Буџет Општине
Донатори

33

Покретање иницијатива
код републичког органа за
измене закона у области
дечије, социјалне заштите
у области образовања ради
установљавања нових повољнијих услова за
остваривање права из тих
области
Континуирано
информисање грађана
преко медија о стању
сиромаштва деце у
општини Прокупље и
упознавање са правима из
ових области
Организовање акција на
прикупљању играчака,
гардеробе, школског
прибора, акције деца-деци
Пружање помоћи и
подршке угроженим
породицама ради
економског
осамостаљивања

Едукације са корисницима
МОП-а и другим
угроженим породицама
ради мењања ставова о
свом раду и подстицању
личне одговорности за
свој материјални положај

ОУ Прокупље,
НВО, Народни посланици,
Политичке партије

2007. и даље

ОУ Прокупље,
Медији

2007. и даље

Школе,
ОУ Прокупље,
НВО,
ЦСР Прокупље,
Ђачки парламенти

ОУ Прокупље,
ЦСР Прокупље

сиромаштва деце и
правима из области
социјалне заштите и
6.Количина
прикупљених играчака,
гардеробе и школског
прибора.

2007. и даље

2007. и даље

1. Проценат
едукованих корисника
МОП-а и чланова
угрожених породица;
2. Eмисијe посвећенe
програмима
са оза о
а а а

Буџет Општине
Донатори
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Информисање путем
медија о програмима
самозапошљавања и
породичног запошљавања
Организовање трибина и
округлих столова са
представницима Општине
и приватног сектора, ради
упознавања са стањем и
потребама најугроженијих
породица и повољностима
које могу да остваре у
Општини
Организовање едукација и
тренинга за породице из
сеоских средина у циљу
економичнијег
искоришћавања
постојећих ресурса
(иновације у
пољопривреди, сеоски
туризам, мини фарме и
др.)

Медији,
Национална служба за
запошљавање-филијала
Прокупље,
ОУ Прокупље

Национална слузба за
запошљавање-филијала
Прокупље,
ОУ Прокупље,
ЦСРПрокупље

ОУ Прокупље,
НВО, Народни посланици,
Политичке партије, Школе

2007. и даље

2007. и даље

самозапошљавања и
породичног
запошљавања;
3. Kорисници МОП-а и
чланови угрожених
породица који су се
укључили у програм
самозапошљавања и
породичног
самозапошљавања;
4. Организоване
трибине и округли
столови;
5. Организоване
едукације и
6. Проценат запослених
(ЛПА анкета).

Буџет Општине
Донатори

2007. и даље

Боље здравље за сву децу
Стратешки циљ 1.
Обезбедити свој деци здрав почетак живота
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Временска
одредница
2007. -2008.

Специфични циљ

Активност

Носиоци

1. Смањење
перинаталне
смртности и
смртности
одојчади

Обавити реконструкцију
породилишта и хуманизовати
услове порођаја
Набавка опреме за
саветовалиште за труднице
(ултразвук 3Д) и породилиште
(ултразвук, аспиратори)

ЗЦ Топлица,
ОУ Прокупље,
Политичке партије
ЗЦ Топлица, ОУ
Прокупље,
Политичке партије

Тестирање на ХИВ свих
трудница

ЗЦ Топлица,
ОУ Прокупље

2007. и даље

Скрининг прегледи свих
трудница ради откривања
аномалија
Праћење трудноће путем
протокола Светске здравствене
организације

ЗЦ Топлица, ОУ
Прокупље

2007. и даље

ЗЦ Топлица, ОУ
Прокупље,
Приватне
ординације

2007. и даље

Благовремено обезбеђивање
вакцина

ЗЦ Топлица, ОУ
Прокупље

2007. и даље

Повећање броја посета
родитеља саветовалишту за
бебе

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, НВО, Медији

2007. и даље

2007. и даље

Индикатори

Извори финансирања

1. Стопа перинаталне
смртности;
2. Набављена опрема
за саветовалиште и
породилиште;
3. Тестирање на ХИВ
приликом контроле
трудноће (ЛПА
анкета);
4. Пренатална
здравствена заштита
(ЛПА анкета);
5. Проценат деце која
су вакцинисана
против малих богиња
у првих 18 месеци
живота (НПА, МДГ
индикатор);
6. Проценат деце која
су вакцинисана
против дифтерије,
тетануса и велиог
кашља у првој
години живота (НПА

Буџет Србије,
Донатори,
ЗЦ Топлица
Буџет Србије,
Донатори,
ЗЦ Топлица
Буџет Србије,
ЗЦ Топлица
Буџет Србије,
ЗЦ Топлица
ЗЦ Топлица, Донатори,

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори

индикатор);
7. Број посета
саветовалишту за
бебе
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2. Смањење
рађања деце са
малом телесном
масом-испод
2.500 гр.

3.
Идентификовање
деце из ромских
породица која
нису пријављена
у здравствену
установу

Редовно праћење трудноћа
(едукација трудница о
неопходности редовних
лекарских контрола
Едукација ромске популације о
последицама раног ступања у
брак, раног зачећа и неговање
здравих стилова живота
Едукација родитеља о
правилној исхрани и здравим
стиловима живота (употреба
цигарета и алкохола)
Попис свих породица које нису
пријавиле рађање деце и
пружање свих врста помоћи у
прикупљању документације и
пружање здравствене и свих
других облика заштите

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, Медији

2007. и даље

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, НВО, Медији

2007. и даље

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, НВО, Медији

2007. и даље

ОУ Прокупље,
ЦСР, ЗЦ Топлица,
ЛПА тим, НВО,
Медији, Удружења
Рома

2007. и даље

Временска
одредница

1. Пренатална
здравствена заштита;
2. Проценат
живорођене деце са
малом телесном
масом;
3. Број
малолетничких
трудноћа код жена
ромске
националности
1. Порођај у
здравственим
установама, ( [0]ЛПА
анкета);

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет Србије
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет Србије
Буџет Општине,
Донатори

2. Број уписане деце
и породица

Стратешки циљ 2.
Створити услове за оптималан развој сваког детета
Специфични циљ

Активност

Носиоци

1. Правовремено
откривање
здравствених
проблема код

Омогућити три патронажне
посете новорођенчету у првом
месецу после порођаја

ЗЦ “Топлица”
2007. и даље

Индикатори

Извори финансирања

1. Стопа искључивог
дојења;
2. Стопа искључивог
дојења 0-5 месеци);

ЗЦ Топлица,
Буџет Србије
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проблема код
деце

2. Промоција
исхране деце

Писмено и јавно позивање
родитеља у саветовалиште за
бебе

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, НВО, Медији

2007. и даље

Отварање развојног
саветовалишта и формирање
тима за праћење деце са
ризиком
Правовремено откривање,
лечење и праћење ризичне деце
од стране тима
Покретање иницијативе за
отварање превентивног центра

ОУ Прокупље, ЗЦ
Топлица, ЛПА тим

2007. и даље

ЗЦ Топлица

2007. и даље

ОУ Прокупље, ЗЦ
Топлица, ЛПА тим,
Медији

2008. и даље

Промоција дојења и правилне
исхране

ЗЦ Топлица, ЛПА
тим, НВО, Медији

2007. и даље

Правовремено откривање
анемија и болести неправилне
исхране

ЗЦ Топлица

2007. и даље

дојења 0-5 месеци);
3. Стопа
континуираног
дојења;
4. Стопа
континуираног
дојења (12-15 месеци)
(ЛПА анкета);
5. Број патронажних
посета деци у првом
месецу;
6. Бртој посета у
години;
7. Отворено
саветовалиште;
8. Број деце са
ризиком;
9. Отворен
превентивни центар
1. Преваленца
анемије код деце,
2. Проценат деце до 5
година старости која
су потхрањена,
3. Проценат деце до 6
година старости која
су гојазна и
4. Одржани семинари
о правилној исхрани

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет Р.
Србије
ЗЦ Топлица,
Донатори, Буџет
Србије
ЗЦ Топлица
Буџет Општине

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет
Србије
ЗЦ Топлица
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3. Смањење
деформитета и
неправилног
држања тела код
деце

Едукација здравствених
радника, родитеља и деце о
значају правилне исхране
(превенција гојазности,
неухрањености и анемије)

ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Медији

2007. и даље

Идентификација деце са
деформитетима и праћење
Отварање кабинета за
корективну гимнастику у ЗЦ
Топлица и школама

ЗЦ Топлица

2007. и даље

Туристичкоспортски центар,
Основне и средње
школе
ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Медији

2007. и даље

Едукација здравствених
радника и родитеља о
последицама појаве
деформитета

Стратешки циљ 3
Промоција здравља међу младима и адолесцентима
Специфични циљ Активност
1. Смањење
употребе
психоактивних
супстанци
цигарета,
алкохола и дрога
међу младима и
адолесцентима

Носиоци

Организовање едукација младих ЗЦ Топлица, НВО,
(трибине, радионице, округли
ЛПА тим, Ђачки
столови)
парламенти, Медији,
Политичке партије
Медијска кампања-Промоција
ЗЦ Топлица, НВО,
здравих стилова живота
ЛПА тим, Ђачки
парламенти, Медији,
Политичке партије

2007. и даље

Временска
одредница
2007. и даље

2007. и даље

ЗЦ Топлица,
Донатори, Буџет
Србије

1. Евидентирана
деца са
деформитетима;
2. Отворени
кабинети за
корективну
гимнастику и
3. Одржани
семинари о
последицама код
појаве
деформитета.

ЗЦ Топлица
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет
Србије, Школе,
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори, Буџет
Србије

Индикатори

Извори финансирања

1. Организоване
трибине и
радионице;
2. Проценат деце
узраста 12-19
година која
конзумирају дуван
(ЛПА анкета);

ЗЦ Топлица,
ОУ Прокупље,
Донатори
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори
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2. Смањење
учесталости
полно
преносивих
болести,
малолетничких

Примењивање Закона о забрани
пушења и продаје цигарета
лицима млађим од 18 год.

ОУ Прокупље, СУП
Прокупље (Реп.и
општ. испекције),
Политичке партије

2007. и даље

Организовање едукација за децу
и младе

ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти, Медији
ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти, Медији

2007. и даље

Медијска кампања - Промоција
здравих стилова живота и
породице

2007. и даље

(ЛПА анкета);
3. Проценат деце
узраста 12-19
година која
конзумирају
алкохол (ЛПА
анкета);
4. Проценат деце
узраста 12-19
година која
конзумирају
марихуану [0]
(ЛПА анкета);
5. Проценат деце
узраста 12-19
година која
конзумирају остале
ПАС (ЛПА
анкета);
6. Емисије на тему:
прмоција здравог
начина живота,
рекламни спотови и
7. Број пријава.
1. Организоване
трибине;
2. Емисије на тему:
промоција здравог
начина живота;

-

Буџет Општине,
Донатори
ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори
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трудноћа и
њихових прекида

Увођење апарата за кондоме и
акције бесплатног дељења
Организовање континуиране
кампање за промоцију и
унапређење репродуктивног
здравља

ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти, Медији
ЗЦ Топлица, НВО,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти, Медији

Стратешки циљ 4
Унапредити услове за спортске активности и рекреацију деце
Специфични циљ Активност
Носиоци
Повећати
капацитете за
спортске
активности и
рекреацију деце

Одређивање локација и
изградња спортских терена и
игралишта

Изградња затвореног
спортског/рекреативног базена

ОУ Прокупље,
Стручна служба
Месних заједница,
Дирекција за
изградњу,
Туристичкоспортски центар,
ОУ Прокупље,
Дирекција за
изградњу,
Туристичкоспортски центар,

2007. и даље
2007. и даље

Временска
одредница
2007. и даље

2007. и даље

3. Посстављени
апарати за кондоме
и
4. Организоване
акције за промоцију
и унапређење
репродуктивног
здравља.

ОУ Прокупље,
Донатори

Индикатори

Извори финансирања

1. Проценат деце
узраста од 12 до 19
година која се
активно баве спортом
(ЛПА анкета)

Буџет Општине,
Дирекција за
изградњу,
Туристичко-спортски
центар, Донатори

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине,
Донатори

Буџет Општине,
Дирекција за
изградњу,
Туристичко-спортски
центар, Донатори

Квалитетно васпитање и образовање за сву децу
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Стратешки циљ
Квалитетније васпитање и образовање деце предшколског узраста

Временска
одредница

Специфични циљ

Активност

Носиоци активности

Обезбеђивање
потпуног обухвата
деце квалитетним
предшколским
образовањем

Доношење одлуке ОУ
Прокупље о мрежи ПУ на
територији општине
Прокупље
Повећање капацитета
предшколских установа и
ширење мреже ПУ
Изградња новог објекта ПУ

ЛПА тим,
ОУ Прокупље

2007

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен
ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен
ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен
ОУ Прокупље, ЛПА
тим,
Удружења Рома, НВО,
РОЦ

2007-2010

Набавка аутобуса и отварање
“Путујућег вртића“
Подизање свести о
припадника ромске
популације о неопходности
уписа ромске деце у ПУ

Увођење
савремених метода
рада у ПУ

Укључивање асистента
ромске националности у рад
са децом предшколског
узраста
Едукација васпитача

2007
2007

Индикатори
1. Број деце у селима;
2. Предшколске
установе;
3. Проценат деце
уписане у ПУ;
4. Број деце у
постојећем објекту;
5. Број села са мање од
петоро деце;
6. Проценат ромске
деце уписане у ПУ;
7. Број ромских
асистената у ПУ

Извори финансирања

Буџет Општине,
Донације
Буџет Општине
Донације
Буџет Општине

2007 и даље

Буџет Општине
Донације

Удружења Рома
Предшколска установа,
ЛПА тим

2007

Донације

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен

2007

1. Број неедукованих
васпитача;
2. Опремљеност СНС;

Буџет Србије
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Набавка савремених
наставних средстава

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен

2007 и даље

Усавршавање кадрова и
посебна обука за рад са
децом са сметњама у развоју

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, ПУ
Невен

2007

3. Број деце са
сметњама у развоју
укључене у програме
ране рехабилитације;
4. Едуковани васпитачи

Буџет Србије
Школе
Донатори
Буџет Србије
Школе
Донатори

Стратешки циљ
Унапређење квалитета основног и средњег образовања
Обезбедити
потпуни обухват
деце основним
образовањем

Увођење система праћења
уписа у све разреде основне
школе
Потпуни обухват ромске
деце и деце из других
маргинализованих група

ОУ Прокупље

2007

ОУ Прокупље
Удружења Рома, НВО,
РОЦ

2007-2010

Едукација ромске
популације о неопходности и
законској обавези
школовања
Увођење асистента ромске
националности у ОШ.

Удружења Рома, НВО,
ЛПА тим

2007 и даље

Удружења Рома
Школе, ЛПА тим

2007

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, Школе

2007 и даље

ЛПА тим,
ОУ Прокупље, Школе

2007 И даље

Обезбедити поновни упис
деци која су напустила
школу и укључити их у
наставни процес
Усавршавање кадрова и
посебна обука за рад са
децом са сметњама у развоју

1. Проценат деце
уписане у основне
школе (ЛПА анкета);
2. Проценат ромске
деце и деце из
маргинализованих
група обухваћене
основним образовањем
(ЛПА анкета);
3. Број ромских
асистената у ОШ;
4. Број деце која су
напустила школу;
5. Деца ометена у
развоју обухваћена
основним образовањем;
6. Едуковани васпитачи

Буџет Општине
Донације

Буџет Општине
Донације
Донације
Буџет Општине
Донације
Буџет Србије
Школе
Донатори
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Стварање и
побољшање услова
за рад у школама

Завршатак изградње школске ОУ Прокупље
зграде у Малој Плани
ОШ ''СМ Ненад''

2007. и даље

Обезбедити објекат
медицинској школи

2007. и даље

Реконструкција постојећих
школских објеката
(ентеријер, екстеријер)

Подизање нивоа
квалитета наставе и
смањење броја
изостанака

ОУ Прокупље,
Политишке партије,
Народни посланици,
Медицинска школа
ОУ Прокупље, Школе,
Политишке партије,
Народни посланици

2007 и даље

1. Завршени објекти;
2. Школе које немају
спортску салу;
3. Број кабинета у
школама;
4. Опремљени
кабинети и
5. Учешће издвајања
за образовање из
буџета.

Буџет Р. Србије,
Донатори
Буџет Р. Србије,
Донатори
Буџет Р. Србије,
Буџет Општине,
Донатори

Процена стања и
реконструкција система за
грејање у школама
Опремање кабинета у свим
школама савременим
наставним средствима

ОУ Прокупље, Школе

2007

Буџет Р. Србије,
Буџет Општине

ОУ Прокупље, Школе,
Политишке партије,
Народни посланици

2007 – 2010

Буџет Србије,
Донатори

Обезбедити спортску салу за
све школе које је немају

ОУ Прокупље, Школе,
Политишке партије,
Народни посланици
Школе

2008

Донације

Употреба мултимедијалног
приступа у настави

Наставници

Стално

Уводјење иновација у
организацији наставе
(Примена метода активног

Наставници,
ученици

Стално

Усавршавање наставног
кадра (едукација)

учења)

Стално

1. Изостанци по
ученику;
2. Изостанци из средње
школе (ЛПА анкета);
3. Неедуковани
наставници;
4. Проценат деце
узраста од 12 до 19
година која користе
компјутер (ЛПА

Буџет Србије
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Обезбедити
безбедну школску
средину за сву децу

Прилагодити
средње образовање
потребама локалне
заједнице

Побољшање комуникације
на релацији наставникученик, наставник-родитељ
(организовање трибина,
округлих столова и др.)

Родитељи
Наставници
Ученици

Стално

Успоставити сарадњу са
школама у у иностранству

Општина, Школе

2007 и даље

Обезбедити присуство
школског полицајца у свим
школама
Оградити сва школска
дворишта и појачати
осветљења

СУП Прокупље

2007

ОУ Прокупље, Школе,
Политичке партије

2007

Обезбедити видео-надзор у
школама

ОУ Прокупље, Школе

2007

Едукација ученика о
толеранцији и мирном
решавању сукоба
Упознавање путем медија
деце и родитеља о
недостатку и вишку
појединих профила

Општинска управа,
Школе

2007 и даље

Служба за запошљавање 2007
Школе
Медији

компјутер (ЛПА
анкета);
5. Проценат деце
узраста од 12 до 19
година која користе
Интернет (ЛПА
анкета);
6. Проценат часова
мултимедијлане
наставе;
7. Остварена
комуникација Н-У-Р

1. Школе без
школског полицајца;
2. Број неограђених
дворишта;
3. Неосветљена
дворишта;
4. Школе без видео
надзора и
5. Сукоби међу
ученицима.
1. Број незапослених
по струкама;
2. Емисије у
медијима и

Донације

Буџет Србије
Буџет Србије,
Буџет Општине,
Донатори
Буџет Србије,
Донатори
Донације
Буџет Општине
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Стварање услова за
допунску наставну
и ваннаставну
едукацију све деце

Организовање трибина и
округлих столова са
привредницима у циљу што
боље информисаности о
потребама

Школе
Приватни сектор
Медији

Стално

медијима и
3. Школе које имају
успостављену
сарадњу са школама
у иностранству.

Буџет Општине

Организовање едукативних
кампова и радионица
(викенд радионице, летњи и
зимски кампови)

ОУ Прокупље, Школе

2007. и даље

1. Организовани
кампови

Буџет Општине,
Донатори

Заштита деце од злостављања и занемаривања и смањење деликвентног и проблема у понашању деце
Стратешки циљ 1.
Заштита деце од свих облика злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља
Специфични циљ

Активност

Носиоци активности

Сензибилизација локалне
заједнице о потреби заштите
деце од свих облика
злостављања, занемаривања,
искоришћавања и насиља

Едукација у циљу подизања нивоа
свести и знања свих субјеката
(родитеља, здравствених радника и
наставног особља) и саме деце и младих
(памфлети, трибине, медији, предавања,
округли столови)
Формирање локалног тима за едукацију
деце о дечијим правима

МУП, Правосудни органи,
СУП, ЦСР, НВО, Медији,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти
ОУ Прокупље, ЦСР, ЛПА
тим, Ђачки парламент

Временска
одредница
2007. и даље

2007.

Индикатори
1. Одржани
семинари,
трибине,
радионице,
предавања;
2. Формирани
тимови;
3. СОС линија;

Извори
финансирања
Буџет Општине,
Донатори

-
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Формирање тима за едукацију
злостављане деце о облицима заштите и
превенције од злостављања
Увођење СОС телефона

ОУ Прокупље, ЦСР, ЗЦ
Топлица, ЛПА тим, Ђачки
парламент
ЦСР, ОУ Прокупље,
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ,
СУП, Телеком, ЛПА тим,

Формирање саветовалишта за жртве
насиља

ОУ Прокупље, ЛПА тим,
ЦСР, ЗЦ Топлица,
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ,
СУП
ОУ Прокупље, ЛПА тим,
НВО, ПРАВОСУДНИ
ОРГАНИ, СУП

Обезбеђење сигурне куће за децу жртава
насиља на нивоу округа

Побољшање система заштите
деце од злостављања,
занемаривања, искоришћавања
и насиља

Редовно месецно извештавање јавности
и СО од стране локалног тима за
заштиту деце од злостављања и
занемаривања о свим облицима и
врстама з/з (за превентивно деловање)
Обука социјалних радника,
здравствених радника, запошљених у
образовању и НВО за препознавање
свих облика злостављана и
занемаривања деце
Организовање обавезних периодичних
састанака школа, ЦСР, здравствених
организација, МУП-а, Правосудни
органиа као и НВО

2007.
2007.

2007.

4. Отворено
саветовалиште;
5. Сигурна
кућа;
6. Проценат
злостављане и
занемарене деце
(ЛПА анкета)

2007-2008.

Мултиидисциплинарни
тим

2007. и даље

ОУ Прокупље, ЛПА тим,
ЦСР, ЗЦ Топлица,
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ,
СУП, Образовне
институције
ОУ Прокупље, ЛПА тим,
ЦСР, ЗЦ Топлица,
ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ,
СУП, Образовне
институције

2007. и даље

2007. и даље

Буџет Општине,
Донатори,
Приватни сектор

Буџет Општине,
Општине из
округа, Донатори,
Приватни сектор
1. Саопштења и
извештаји;
2. Организоване
обуке;
3.Организовани
састанци;
4. Кривичне
пријаве поднете
за злостављање
и занемаривање
деце

Буџет Р. Србије
Буџет Општине,
Донатори
Буџет Општине

Стратешки циљ 2.
Смањење деликвентног и асоцијалног понашања деце
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Спречавање асоцијалног и
деликвентног понашања деце
и њихово сузбијање

Организовати промоције позитивних
понашања за децу, родитеље, наставно
особље (емисије на медијима, округли
столови, трибине)

ОУ Прокупље, ЛПА тим,
ЦСР, ПРАВОСУДНИ
ОРГАНИ, СУП,
Образовне институције,
Дјачки парламенти,
Медији

2007. и даље

Формирање саветовалишта за рад са
децом којој су изречене васпитне мере

ЦСР, ПРАВОСУДНИ
ОРГАНИ, СУП

2007. и даље

1. Организоване
едукације;
2. Формирано
саветовалиште;
2. Број
пријава/пресуда
против
малолетниих
лица

Буџет Општине,
Локалне
институције,
Донатори

Буџет Општине,
Локалне
институције,
Донатори

Унапређење положаја и права деце ометене у развоју
Стретешки циљ
Стварање могућности једнаких шанси за равноправно учешће у друштвеној заједници деце ометене у развоју
Специфични
Активност
Носиоци активности
Временска
Индикатори
циљ
одредница
Подизање свести Идентификација деце са
ЗЦ Топлица, ОУ Прокупље,
2007.
1. Регистрована
локалне
сметњама у развоју (база
Удружења у којима су
деца са сметњама
заједнице о деци података)
регистрована деца
у развоју;
са сметњама у
Отварање дневног центра
ЗЦ Топлица, ОУ Прокупље,
2007.
2. Отворен
развоју,
отвореног типа
ЛПА тим, Удружења у којима
дневни центар за
њиховим
су регистрована деца
децу са сметњама
потребама и
Организовање медијских
ОУ Прокупље, Удружења у
2007. и даље
у развоју;
могућностима
којима су регистрована деца,
наступа и предавања-сузбијање
3. Емисије;
ЛПА тим, Медији
предрасуда о деци са сметњама
4. Одржана
у развоју и повећање
предавања и
сензибилитета грађана, (ТВ,
трибине о деци са
радио представљање, трибине)

Извори
финансирања
Буџет Општине,
ЗЦ Топлица,
Донатори
Буџет Општине,
Донатори
Буџет Општине,
Донатори
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Прилагођавање инфраструктуре
и јавног превоза потребама деце
ометене у развоју

ОУ Прокупље, Дирекција за
изградњу, НВО, Предузећа за
јавни превоз, Надлежне
институције

Ангажовање персоналног
асистента за потребе глувие и
наглувие деце
Покретање иницијативе за
измену законске регулативе,
ради побољшања положаја деце
ометене у развоју
Организовање заједничких
акција, радионица и играоница
деце ометене у развоју и здраве
деце
Организовање сталних акција за
прикупљање свих врста помоћи
(лекова, помагала, и друго) деци
ометеној у развоју и њиховим
породицама

Удружења у којима су
регистрована деца, ОУ
Прокупље
ОУ Прокупље, Народни
посланици, ЛПА тим, НВО,
Медији

Повезивање и подршка
организацијама и удружењима
која се баве проблемима деце са
сметњама у развоју
(организовање заједничких
активности и др.)

ОУ Прокупље, ЛПА тим,
Медији, Дјачки парламенти,
НВО

ОУ Прокупље, Удружења у
којима су регистрована деца,
ЛПА тим, Медији, Ђачки
парламенти, НВО
ОУ Прокупље, Удружења у
којима су регистрована деца,
ЛПА тим, Медији, Ђачки
парламенти, НВО

2007. и даље сметњама у

развоју;
5. Објекати са
регулисаним
прилазима и
2007. и даље
рампама;
6. Организоване
активности
2007.
намењене деци са
сметњама у
развоју и
2007. и даље 7. Прикупљена
помоћ.

Буџет Општине,
Дирекција за
изградњу, Преду–
зећа за превоз,
Донатори
Буџет Општине,
Донатори
Донатори

Буџет Општине,
Донатори

2007. и даље

Буџет Општине,
Донатори

2007. и даље

Буџет Општине,
Донатори
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Обезбеђивање
квалитетније
здравствене
заштите деци
ометеној у
развоју

Формирање тима стручњака за
праћење здравственог стања
деце ометене у развоју

ОУ Прокупље, ЗЦ Топлица,
ЦСР

Увођење обавезних месечних
посета професионалних
стручњака деци ометеној у
развоју (лекар, педагог,
психолог, социјални радник)
Организовање едукација за
чланове породица у циљу
квалитетније здравствене
заштите

ЗЦ Топлица, ЦСР, ЛПА тим

ЗЦ Топлица, ЦСР, ЛПА тим,
НВО, Медији

2007.

1. Број месечних
посета деци
ометеној у развоју
2. Едуковане
2007. и даље
породице

2007. и даље

Буџет Општине, ЗЦ
Топлица, Донатори
ЗЦ Топлица,
Донатори

Буџет Општине,
Донатори

Унапређење положаја и права деце без родитељског старања
Стратешки циљ
Унапређење положаја деце без родитељског старања
Специфични циљ

Активност

Носиоци активности

1. Примењивање
облика заштите који
обезбеђују деци
одрастање у
породичном
окружењу

Едукација хранитељских
породица
Промоција хранитељства
Обезбеђивање приоритета
деци из хранитељских
породица у добијању ђачких и
студентских кредита и
смештаја у студентском дому

Општина Прокупље,
ЦСР
ОУ Прокупље, ЦСР

Временска
одредница
2007. и даље
2007. и даље

Индикатори

Извори финансирања

1. Хранитељске
породице;
2. Деца без
родитељског старања;
3. Деца без
родитељског старања
смештена у

Буџет Општине, ЦСР,
Донатори
Буџет Општине,
Приватни сектор,
Донатори
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Помоћ деци за припрему за
самостални живот по изласку
из хранитељске породице
(помоћ у запошљавању и
обезбеђивању стамбеног
простора)

Општина Прокупље,
ЦСР, НВО

2007. и даље

хранитељским
породицама;
4. Одржане едукације
хранитељских
породица;
5. Породице за које је
организована
едукација;
6. Деца без
родитељског старања
корисници стипендија
и кредита;
7. Деца смештена у
ученичке домове;
8. Деца без
родитељског старања
запослена по изласку
из хранитељских
породица и
9. Деца без
родитељског старања
стамбено збринута по
изласку из
хранитељских
породица.

Буџет Општине,
Приватни сектор,
Донатори

Боље информисање деце и унапређење културних садржаја
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Стратешки циљ 1
Унапредити културне садржаје за децу и са децом
Специфични циљ
Активност
Носиоци
активности
1. Стварање
Оснивање дечијег
ОУ Прокупље,
неопходних
културног центра
Дирекција за
просторних услова Прокупље
урбанизам,
и обука кадрова за
ЛПА тим
унапређење
Повећати
Дом културе,
културног живота позоришну понуду Гимназија
деце у Прокупљу
за младе

Временска
одредница
2007.

2007. и даље

Организовање
више концерата и
филмских
пројекција
Оформити
библиотеке у
сеоским насељима

Дом културе,
Туристичкоспортски центар

2007. и даље

Народна
библиотека,
ОУ Прокупље

2007. и даље

Опремити градске
и школске
библиотеке
књигама на
ромском језику
Стварање дечијег
ЦД фонда

Народна
библиотека,
ОУ Прокупље,
ЛПА тим

2007. и даље

Народна
библиотека

2007. и даље

Индикатори

Извори
финансирања

1. Позоришне
представе за децу
и младе;
2. Филмске
пројекције;
3. Одржани
концерати;
4. Деца чланови
библиотеке (градсело);
5. Број библиотека
у сеоским
школама;
6. Ромска деца
чланови
библиотеке и
7. Број књига на
ромском језику у
градској
библиотеци.

Буџет Општине ,

Дирекција за
изградњу,
Донатори
Буџет Општине ,

Установе културе,
Спонзори,
Донатори
Буџет Општине,
Установе културе,
Спонзори,
Донатори
Буџет Општине ,
Установе културе,
Спонзори,
Донатори
Буџет Општине ,
Установе културе,
Спонзори,
Донатори
Буџет Општине ,

Установе културе,
Спонзори,
Донатори
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2. Систематски рад
са децом и
омладином кроз
поспешивање
културног
стваралаштва деце

Оформити секције
и клубове по
школама које би се
бавиле културним
садржајима и
одговориле
потребама садашње
омладине
Организовати
препознатљиву
манифестацију
дечијег културног
стваралаштва на
нивоу града
Израда календара
културних догађаја
за децу
Установљење
годишњих награда
основних и
средњих школа по
узрастима
Повећање %
издвајања за
културне
активности деце за
2%

Образовне
установе
ОУ Прокупље
ЛПА тим

2007. и даље

Дом културе
Образовне
установе
ЛПА тим

2007. и даље

ОУ Прокупље
Установе културе
ЛПА тим

2007. и даље

Образовне
установе
ОУ Прокупље
ЛПА тим

2007. и даље

ЛПА тим
ОУ Прокупље

2007.

1. Културне
секције у школама;
2. Деца чланови
културних секција;
3. Одржане
културне
манифестације за
децу и
4. Учешће
издвајања из
општинског
буџета за културу.

Донатори

Буџет Општине ,

Установе културе,
Туристичкоспортски центар,
спонзори,
донатори
Буџет Општине ,
Установе културе,
спонзори,
донатори
Буџет Општине ,
Установе културе,
спонзори,
донатори
Буџет Општине

Стратешки циљ 2
Обезбеђивање услова за бољу и континуирану информисност деце и младих
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1. Унапредити
информисаност
деце и младих о
актуелним
дешавањима

Организовање
емисија на
локалним ТВ и
радио станицама о
темама које
интересују децу и
младе (музички,
културни и научни
садржај)
Организовање
емисије за децу и
младе на ромском
језику

ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, ђачки
парламенти,
медији

2007. и даље

ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, НВО,
медији
Едукација
ОУ Прокупљеновинара локалних служба за
медија о ефикасном информисање,
уређивању и
ЛПА тим, НВО,
вођењу емисија за
медији
младе
Медијско праћење ОУ Прокупљеслужба за
и презентовање
свих акција деце и
информисање,
ЛПА тим, НВО,
младих
медији

2007. и даље

2007. и даље

2007. и даље

1. Емисије за децу
и младе на
ромском језику;
2. Одржани
семинари о деци и
дечијим правима
намењени
новинарима;
3. Организоване
трибине и јавни
скупови намењени
деци;
4. Текстови
намењени деци,
објављени у
локалним
новинама и
5. НВО које се
баве искључиво
дечијим питањима.

Буџет Општине,

донатори,
спонзори

Буџет Општине,

донатори,
спонзори
Буџет Општине,

донатори, медији

Медији, спонзори,
донатори
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Организовање
трибина, округлих
столова о
проблемима и
темама које
интересују децу и
младе
Обезбеђивање
простора у
локалним новинама
посвећеног деци и
младима
Едукација
родитеља преко
средстава
информисања,
трибина и округлих
столова о
препознавању
проблема и потреба
деце
Издавање
штампаног
материјала за децу
и родитеље о
правима деце и
осталим темама

ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, ђачки
парламенти,
медији

2007. и даље

ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, ђачки
парламенти
ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, ђачки
парламенти,
медији

2007. и даље

ОУ Прокупљеслужба за
информисање,
ЛПА тим, ђачки
парламенти,
медији

Буџет Општине,

донатори,
спонзори

Буџет Општине,

донатори,
спонзори
2007. и даље

Буџет Општине,

донатори,
спонзори

2007. и даље

Буџет Општине,

донатори,
спонзори
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2. Активно учешће
деце и младих у
систему
информисања и
јавног живота

Подстицати
формирање и рад
НВО које ће се
искључиво бавити
децом и младима
Оснивање емисија
на локалним ТВ и
радио станицама
чији ће уредници и
водитељи да буду
деца и формирање
дечијих часописа у
школама
Обезбедјивање
разгласа за све
основне и средње
школе и стварање
секција које ће
производити
програм
Обука деце за
вршњачку
едукацију по свим
питањима које
обрађује ЛПА

Општинска управа
Прокупље, ЛПА
тим, ђачки
парламенти,
медији
ОУ Прокупље,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти,
Медији

Буџет Општине,

2007. и даље

донатори,
спонзори
2007. и даље

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти,
Медији

2007. и даље

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти,
Медији, ЗЦ
Топлица

2007. и даље

1. Емисије на
локалним
медијима које воде
деца;
2. Школе које
имају дечији
часопис;
3. Школе које
имају разглас и
4. Деца обучена да
раде вршњачку
едукацију.

Буџет Општине ,

донатори,
спонзори

Школе, донатори,
спонзори

Школе, донатори,
спонзори
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Организовање
годишње награде
''Грађанин по мери
деце'' (додела
заслужном
појединцу/установи
за унапређивање
положаја и права
деце)
Промоција ЛПА у
свим медијима,
преко писаног
материјала,
општинског сајта,
свих образовних,
здравствених и
осталих
институција

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, Ђачки
парламенти,
Медији

Буџет Општине ,

2007. и даље

донатори,
спонзори

Локалне
2007. и даље
институције и
организације, ЛПА
тим

Буџет Општине ,

Локалне
институције и
организације,
Донатори,
спонзори

Повећање наталитета у општини Прокупље
Стратешки циљ 1.
Повећати стопу наталитета у општини Прокупље
Специфични циљ

Активност

Носиоци

Временска
одредница

Индикатори

Извори финансирања
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Активно учешће
локалне
заједнице на
повећању
наталитета у
општини
Прокупље

Упознавање становнишва са
стањем пада наталитета у
општини Прокупље и у Србији
Повећање износа помоћи
приликом рођења првог детета
и одређивање износа за
пружање помоћи сваком
наредном детету
Покретање иницијативе код
Министарства здравља да жена
на одржавању трудноће добија
надокнаду 100% и за
пропорционалну заступљеност
парова из Општина приликом
вештачке оплодње
Покретање иницијативе код
надлежног министарства из
области дечије заштите за
измену законских прописа и
повољније остваривање права
из ове области (дечији додатак
за сву децу, сигурност радног
односа породиље код приватног
послодавца)

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, ЗЦ
Топлица, НВО,
Медији, Политичке
партије
ОУ Прокупље,
ЛПА тим,
Политичке партије

2007. и даље

ОУ Прокупље,
Народни
посланици, ЛПА
тим, ЗЦ Топлица,
НВО, Медији,
Политичке партије

2007.

ОУ Прокупље,
Народни
посланици, ЛПА
тим, ЗЦ Топлица,
НВО, Медији,
Политичке партије

2007.

2007. и даље

1. Број живорођене
деце;
2. Радио и ТВ
емисије на тему
повећања
наталитета;
3. Деца која
примају дечији
додатак и
4. Посете
саветовалишту.

Буџет Општине,
Донатори

Буџет Општине

Буџет Општине,
Донатори

-
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Јачање социјалне
комуникације
код младих на
селу, кроз
организовање
тематских
манифестација

Организовати рад са младима
(трибине) и ажурирање рада
Саветовалишта за младе у вези
планирања породице и
неговања здравих стилова
живота
Формирање Општинског одбора
за праћење демографске слике
општине Прокупље,
спроводјење истраживања и
предлагање конкретних мера у
конкретним случајевима
Организовање сеоских
манифестација за оба пола
(сусрети села, културне,
спортске и др.)

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, ЗЦ
Топлица, Школе,
НВО, Дјачки
парламенти,
Медији
ОУ Прокупље,
ЛПА тим, ЗЦ
Топлица, Медији,
Политичке партије

2007. даље

Буџет Општине, ЗЦ
Топлица,
Донатори

2007. и даље

ЗЦ Топлица,
Буџет Општине

ОУ Прокупље,
ЛПА тим, Медији,
Политичке партије,
НВО

2007. и даље

1. Склопљени
бракови у општини
и
2. Стопа природног
прираштаја.

Буџет Општине,
Донатори
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