
Пројекат 

Млади лидери заЈЕДНО 

Пројекат „Млади лидери заЈЕДНО - Умрежавање и оснаживање КЗМ, омладинских 
организација и неформалних група“ је трајао 10 месеци, финансиран је од стране 
Министарства омладине и спорта, реализовала га је НВО ПРОТЕКТА, а основна идеја је била 
да путем едукације, кампање и стварања могућности за конкретну акцију повећамо 
способности, како код младих људи у малим срединама тако и код локалних невладиних 
организација, како би допринели развоју локалне заједнице и како би се укључили у
решавање проблема младих у локалним заједницама. На тај начин утичемо на стварање 
младих лидера заједница, способних да препознају различите проблеме у заједници, да 
понуде решења за такве проблеме и крену у акцију. ПРОТЕКТА је ројекат реализовала у
сарадњи са представницима канцеларија за младе и омладинских организација из Ниша,
Алексинца, Беле Паланке, Сврљига, Блаца и Димитровграда.

Веома је битно повезивати омладинске, формалне и неформалне групе и Канцеларије 
за младе, као део локалне самоуправе. Пројекат се бави јачањем капацитета како невладиних 
организација тако и младих људи који у сарадњи њима треба у будућности да буду снага која 
покреће промене у својим локалним срединама.

Један од циљева пројекта јесте и мотивисање младих да се ангажују у спровођењу 
саме националне Стратегије за младе како би се на тај начин понудила реална и системска 
решења за проблеме младих на локалном, регионалном и националном нивоу.

У оквиру пројекта смо: организовали инфо-кампању у локалним заједницама; обуку од 
три тренинга за 20 представника међу којима су били представници Канцеларија за младе и
омладинских удружења грађана/организација које се баве младима и неформалних група 
младих. Обука се се састојала од следећих тренинга: за писање пројеката, рад у НВО/КЗМ,
буџети, односи НВО/КЗМ са локалном самоуправом, стејколдерима, медијима.

У Нишу,
21. мај 2010. године 
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