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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

2020. година обележена је изазовима наметнутим глобалном пандемијом и 
епидемиолошким мерама које су отежавале регуларно функционисање. У 
наведеним околностима, Развојни центар за младе остварио је следеће 
резултате: 
 
I РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 
 
1. Пројекат „Синдикати и њихове омладинске секције – нови покретачи 
омладинске партиципације“, јануар-децембар 2020. године, подржан од 
стране Европске омладинске фондације Савета Европе 
 
Циљ: унапређење знања и вештина младих синдикалних активиста за учешће у 
друштвеним процесима од значаја и заговарање за побољшање стања у 
области радних права младих 
Партнери: Синдикално едукативни центар из Бања Луке, Синдикални центар за 
едукацију и обуку из Скопља, удружење КОСМО из Подгорице и синдикат 
Млади Плус из Љубљане, уз активно учешће организација из Грчке и Албаније 
Кратак опис: пројекат је имао неколико фаза, а први корак је било истраживање 
међу младима о омладинском активизму и учешћу у синдикатима, као и 
коришћењу ових структура за активно учешће у друштву (резултати су 
представљени кроз националне и обједињени извештај). Централна активност 
била је Синдикална академија коју је похађало 35 полазника земаља учесница, 
а на којој су кроз неформално образовање учили на који начин могу да се 
укључе у процесе од значаја за младе како кроз синдикат, тако и у сопственом 
окружењу. Уједно су развијали социјалне вештине неопходне за успешно 
активно деловање, али и предлагали на који начин се треба обратити младима 
кроз медијску кампању која је уследила како би се порука проширила на што 
већи број људи. Учесници су такође имали теренске активности током којих су 
преносили знање вршњацима из окружења. Пројекат је окончан Завршном 
конференцијом током које су дефинисани правци даљег заједничког деловања. 
 
2. Пројекат “Одржива удружења за јаку заједницу”, октобар 2020. године - јул 
2021. године; реализује се у оквиру Платформе за одговорно управљање јавним 
финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у 
Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА) у сарадњи са Општином Рашка.  
 
Циљ: јачање капацитета цивилног сектора на територији општине Рашка како 
би се у синергијском деловању са другим актерима из заједнице, а пре свега 
локалном администрацијом, допринело унапређењу квалитета живота 
различитих категорија становништва (подизањем квалитета, обима и броја 
различитих услуга и активности за грађане/ке према заједнички дефинисаним 
општинским приоритетима). 
Партнер: Дечији савез општине Рашка 
Кратак опис: током девет месеци, 12 удружења и њихова 24 члана/ице прво ће 
проћи обуку за подизање капацитета на различитим нивоима: од дневног 
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пословања, преко припреме пројектних идеја и управљања пројектним 
циклусом до ПР и стратешке комуникације. Учесници/е ће потом кроз инфо-
сесије стечено знање преносити осталим члановима/ицама из организација, а 
свако удружење ће припремити бар по један пројектни предлог на бази 
наученог, уз менторску подршку експерата. Апликације ће представити на Сајму 
пројектних идеја током ког ће имати прилику да се повежу са потенцијалним 
донаторима и представницима локалне самоуправе. Такође, завршни догађај 
биће прилика и за укључивање осталих заинтересованих удружења са 
територије општине Рашка. 
 
3. Пројекат “Снаге и слабости спорта у време КОВИД-19”, 15. септембар - 15. 
новембар 2020. године, подржано од стране ФАРЕ покрета у оквиру недеља 
“Људи фудбала” од 8. до 22. октобра  
 
Циљ: размена мишљења и искуства о негативном утицају пандемије на сектор 
спорта, али и начинима на који се са истим борити, одржавајући социјалну 
кохезију, тимски дух и заједништво међу децом и младима 
Кратак опис: организована је регионална онлајн конференцију са неколико 
десетина учесника из различитих фудбалских клубова, спортских удружења, 
националних савеза и организација цивилног друштва које се баве промоцијом 
људских права кроз спорт, како би се отворио дијалог о утицајима пандемије на 
сектор спорта. Пројекат је резултирао сетом закључака и препорука за даље 
деловање, а пратила га је снажна промотивна кампања о друштвеној улози 
спорта у васпитању и едукацији младих о различитим темама од значаја из 
свакодневног живота, попут оних које се односе на саму пандемију. 
Овим пројектом удружење се прикључило глобалној годишњој акцији ФАРЕ 
током које је одржано 2 000 активности у више од 45 земаља света. 
 
4. Пројекат “Ванредни рад у ванредној ситуацији”, октобар 2020. године - 
јануар 2021. године, подржан од стране Европске омладинска фондација Савета 
Европе 
 
Циљ: оснаживање омладинских удружења и удружења за младе у Србији за 
рад у непредвиђеним околностима, како би сопствено деловање и активности 
прилагодиле свакој ситуацији и несметано наставиле са радом уз поштовање 
свих прописаних мера 
Кратак опис: пројекат има неколико фаза од којих је прва била – иницијални 
тренинг за удружења и њихове чланове/ице о управљању организацијама у 
ванредним ситуацијама кроз неопходне програмске и логистичке адаптације. 
Учесници су потом наставили са спровођењем теренских активности 
прилагођених деловању у непредвиђеним околностима, паралелно учествујући 
у припреми туторијала “Истине и заблуде о раду ОЦД у ванредним 
ситуацијама”, а све је пропраћено интензивном медијском кампањом у циљу 
обезбеђивања додатне подршке јавности за деловање цивилног сектора у 
овим, за све специфичним околностима. 
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5. Пројекат “Заједно за здравију и сигурнију заједницу”- припремне 
активности; пројекат ће стартовати 1.1.2021. кроз ЕРАСМУС+ програм Европске 
уније у области спорта 
 
Циљ: ревитализација образовне и педагошке улоге спорта (фудбала, у овом 
конкретном случају), коришћењем утицаја који фудбалски тренери имају на 
децу и младе. Жеља нам је да развијемо, тестирамо и припремимо 
модул/програм за обуку тренера о томе како да користе тренинге и стални рад 
са децом и младима како би им кроз спорт приближили и друге теме од значаја 
за свакодневни живот 
Партнери: актери из спортског, омладинског и образовног сектора (фудбалски 
клубови - ФК Графичар из Србије, ФК Слога из Босне и Херцеговине, ХНК Горица 
из Хрватске, НК Марибор из Словеније и ФК Пелистер из Северне Македоније, 
омладинско удружење Синдикално едукативни центар и факултети за спорт и 
физичко образовање из Македоније, Турске и Румуније) 
Кратак опис: пројекат ће обухватати низ различитих активности - истраживачки 
и стручни рад на развоју модула за обуку; обуку фудбалских тренера за 
усвајање развијеног модула; примену стечених знања у клубовима из којих 
долазе фудбалски тренери и на заједничким камповима, као и промотивну 
кампању која подвлачи образовну улогу спорта. Минимални очекивани 
резултати су: 25 обучених фудбалских тренера, 250 деце која ће проћи кроз 
активности и 50,000 људи из опште популације који ће доћи до релеватних 
информација кроз пратећу промотивну кампању. 
 
 
II ПАРТНЕРСКО УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 
 
1. Пројекат “ЕУ мрежа” који реализује организација из Грчке – Уједињена 
друштва Балкана кроз ЕРАСМУС+ програм Европске уније у омладинском пољу, 
у оквиру кључне акције 3: КА3 – Подршка реформи политика и сарадњи 
цивилног друштва у области младих 
 
Циљ: информисање младих, али и удружења младих и за младе о променама у 
оквиру ЕРАСМУС+ програма и Европског корпуса солидарности у периоду 2021-
2027. године, те иницирати дијалог на теме активизма, удруживања и 
оснаживања младих на Старом континенту 
Кратак опис: пројекат „ЕУ мрежа“ окупља 34 европска удружења цивилног 
друштва која ће кроз заједнички рад јачати сопствене капацитета, али и 
промовисати омладинске циљеве и циљеве ЕУ стратегије за младе у земљама 
из којих долазе. 
 
2. Пројекат “ПРИГРЛИ – Еколошка мобилност подизањем свести о променама 
на нашој Земљи” који реализује организација из Грчке – Уједињена друштва 
Балкана кроз ЕРАСМУС+ програм Европске уније у омладинском пољу, у оквиру 
кључне акције 2: КА2 – Изградња капацитета у области младих – АКПАЛА позив 
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Циљ: подизање капацитета омладинских организација за пружање 
неформалног образовања и оснаживање младих да постану активни у области 
заштите животне средине, уједно развијајући њихово критичко мишљење о 
негативном утицају које загађење има на људска права, о доступним ресурсима 
и једнакости широм света  
Кратак опис: пројекат “ПРИГРЛИ – Еколошка мобилност подизањем свести о 
променама на нашој Земљи” окупља 7 организација из Грчке, Италије, 
Француске, Србије, Перуа, Вијетнама и Индије које ће подизати своје, али и 
капацитета младих у области  животне средине уз едукације на ову тему.  
 
 
 
III ФОРМАЛИЗОВАНА И ДОГОВОРЕНА ПАРТНЕРСТВА 
 
1. Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Синдикатом запослених у управи, 
правосуђу и удружењима грађана Републике Македоније (УПОЗ), 2. јул 2020. 
године 
2. Споразум о заједничком деловању у области међународне сарадње у 
спортском пољу са Фудбалским кампом Деки Станковић, 18. децембар 2020. 
године 
3. Договор о медијском партнерству на пројекту “Заједно за здравију и 
сигурнију заједницу” са Arena Channels Group 
 
 
IV ИНТЕРНИ КАПАЦИТЕТИ УДРУЖЕЊА 
 
Оперативно језгро Удружења увећано је за новог члана - младог Вељка 
Аврамовића из Куршумлије, који ће бити превасходно укључен у активности 
Удружења у области спорта. 
Током протеклих 12 месеци, пројектни тим Удружења прошао је различите 
обуке, са фокусом на: припреми пројектних предлога и управљању пројектним 
циклусом и доступним дигиталним алатима за несметан наставак рада са 
младима и другим циљним групама Удружења. 
Званична интернет презентација Удружења и профили на социјалним мрежама 
(Фејсбук и Инстаграм) редовно се ажурирају и доступни су на српском и 
енглеском језику. 
 
 
V ЕКСПЕРТСКИ ДОПРИНОС РАДУ ПАРТНЕРСКИХ УДРУЖЕЊА 
 
Кроз тимски или допринос појединачних експерата, наше Удружење подржало 
је рад следећих партнерских удружења: Интермедиа Блаце (Србија), 
Синдикално едукативни центар Бања Лука и Синдикат управе Републике Српске 
(Босна и Херцеговина) и Синдикални центар за едукацију и обуку Скопље 
(Северна Македонија). 
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VI ЗАКЉУЧАК 
 
У години пуној изазова, Развојни центар за младе учествовао је у преко 50 
активности различитог формата (како у дигиталном формату, тако и уживо), уз 
учешће више од 500 учесника из различитих узрасних и социјалних категорија. 
Кроз медијске објаве и гостовања, наше активности биле су видљиве за преко 
150,000 људи, чему је посебно допринела медијска подршка кроз емисију 
“Чашица разговора” на ТВ К:ЦН, имајући у виду гледаност исте и чињеницу да 
се емитује у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.  
 
Удружење послује стабилно, уз дневни ангажман петочланог тима, а почев од 
јануара 2021. године већ има три пројекта чија је реализација извесна. 
Напредак је континуиран и видљив, а у наредном периоду тематски фокус у 
деловању биће стављен на област људских права у спорту. 
 


