
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ

“СНАГА МЛАДИХ ЛИДЕРА”

Предвиђено је да се у оквиру конференције организују три панел-дискусије на теме:

1.  Млади као покретачка снага за развој посрнуле привреде
2.  Имплементација нове националне стратегије за младе 2015–2025. године
3.  Нова стратегијска платформа за промоцију активизма и омладинских пројеката

Снага младих лидера

 „СНАГА МЛАДИХ ЛИДЕРА“. 
Конференција се одржава под покровитељством Министарства омладине и спорта, а има за циљ да окупи 

представинике омладинских, студентских и организација које се баве младима.
Конференција ће бити одржана у Београду, у конгресној сали Привредне коморе Београда, 

 16. и 17. априла 2015. године са почетком у 13 часова под називом:

„ПРОМЕНЕ КОЈЕ СА СОБОМ ДОНОСЕ МЛАДИ“ –
ПРОБЛЕМИ ИЛИ ШАНСА СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ МЛАДИ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ?

У име Центра за координацију “Уједињена Србија” и Канцеларије 
за Младе Сурдулица, част нам је да Вас позовемо на прву конференцију 



Због чега је важно бити активан? Вероватно постоји безброј одговора, али један се сигурно издваја, јер кад си млад, 
а уз то си активан, онда можеш све, онда си сигурно лидер!? Да ли је баш тако, и да ли су то једини предуслови да се 

истакнемо као лидери или је потребно још нешто!? Теме које нас окупирају – да ли се лидер рађа или се лидер  постаје? 
Да ли сам лидер ако ме следе десеторо или више људи?  О овим дилемама више на конференцији!

Осим неколико јаких и заиста врло добро организованих омладинских и студентских организација, већина нас је 
врло слаба да утиче на било какве одлуке које се доносе у локалној заједници. Промене које млади доносе са 

собом су очигледне, али не због тога што смо активни, већ из разлога просте биологије. Смена генерација 
је природан процес – хтели то неки признати или не! Живимо у времену када је смена генерација због 

савремених схватања и поимања ствари које нас окружују додатно појачана и прецизније изражена. 
У Србији, коју су дефинисали као традиционално и друштво са нагомиланим проблемима из прошлости, 

права је реткост видети активне младе који се боре за своју шансу, који не иду по шаблону већ сањају своје 
снове. Република Србија је са правно- формалне стране задовољила потребе младих: постоји Министарство 

омладине и спорта, донет је закон о младима, нова национална стратегија за младе и још понешто, али и поред тога, 
Eurofund-ови подаци указују на чињеницу да око једне петине младих у Србији не спада у оне који су задовољни својим 

животом, око једна петина је понекад или често под стресом, чак три четвртине сматра да им домаћинство има потешкоћа 
да задовољи своје потребе, а скоро трећина не осећа да има времена да се у свакодневном животу бави стварима које воли.

 Једнако поражавајуће је да  једна четвртина младих у Србији не види излаз из својих животних проблема. Још један у низу 
ових фундаменталних проблема је изопштеност младих из друштвених токова, што и не чуди, посебно када се има у виду начин 

на који одрастају.Према студији Социјални активизам као облик политичког ангажмана, 
чак четири петине младих у Србији је социјално пасивно, док се тек свака двадесета млада 
особа може сматрати социјално активном.  На пример, према подацима Eurofund-а, само један 

проценат младих волонтира у активностима заједнице сваког месеца, а 90% њих никада.
Такође, како стоји у студији Политичка активност младих, за преко 90% младих у Србији се може 

рећи да су политички отуђени – политички су пасивни и не мисле да имају моћ да решавају 
проблеме са којима се сусрећу млади на локалу. 
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 Политичка неактивност младих је значајна препрека њиховој интеграцији у шири друштвени систем, јер су значајни 
делови ове популације из њега истиснути. Зато је битно да се створе услови у којима ће бити отворен простор за разумевање 
положаја младих из различитих социјалних средина. Вероватно највећи проблем са којим се млади суочавају је незапосленост, 

као и несигурност тржишта рада. Према подацима Републичког завода за статистику из 2012. стопа незапослености младих
 је изузетно висока – од младих старости од 15 до 24 године преко половине је незапослено, а према Eurofund-у, преко 

једне трећине незапослених младих ни не тражи посао. Млади се суочавају са проблемом недовољне укључености 
у друштвене токове и осећањем запостављености од стране државних институција. 
Низак ниво употребљивости формалног образовања, као и недостатак практичног рада током школовања 

учинио је да млади не поседују употребно знање неопходно за активније укључивање у развој локалне 
заједнице. Ово је један од основних разлога за низак степен омладинског активизма. Стицање практичних, 

употребних знања и вештина, повезивање са младима из осталих крајева државе, као и са младима из 
иностранства је оно што недостаје за подизање капацитета младих за омладински активизам, чији је утицај 

на развој локалне заједнице неоспоран. За суочавање са овим изазовима потребни су снажни млади лидери 
који имају енергију и визију нове боље димензије живота и опстанка на овим просторима!  

Као организатори прве конференције под називом „СНАГА МЛАДИХ ЛИДЕРА“ желимо да подстакнемо учешће и 
сарадњу између релевантних фактора, државних институција, представника омладинских организација и понудимо 
учесницима конференције интерактивну платформу помоћу које ће моћи дискутовати, предлагати и ширити своје идеје. 

Позивамо представнике удружења на корисно дводневно дружење уз опуштену атмосферу, приредили смо Вам занимљив 
садржај у српској престоници. Избор је на Вама!

~ Напомена: број учесника на конференцији је ограничен, стога Вас молим да најкасније 
до 13. априла попуните образац како бисте могли да осигурате своје место.

~ Трошкове смештаја, исхране, дочека и конференцијског материјала покрива организатор.

~Трошкове транспорта из места поласка до Београда и назад покривају учесници конференције.

За више информација у вези учешћа на конференцији можете контактирати 

Милицу Стојановић на 
061/685-34-55 или 011/411-84-77
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