
ПРОГРАМ
„ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
ЗА ПОВЕЋАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ 
УКЉУЧЕНОСТИ 
И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА“

Израда брошуре омогућена је 
средствима Швајцарске агенције за развој 
и сарадњу, у оквиру пројекта “Подршка 
унапређењу процеса социјалног 
укључивања у Републици Србији”



Програм локалне иницијативе се састојао од 11 локалних иницијатива у пет тематских 
области, које су обухватале територију 21 локалне самоуправе у три региона Србије: 
Јужна и Источна Србија, Шумадија и Западна Србија и регион Војводине.

Циљ Програма био је допринос унапређењу социјалног укључивања у Србији, пружањем 
подршке развоју и реализацији делотворних мера политике социјалног укључивања на 
националном и локалном нивоу.

Програм је посебно формулисан тако да допринесе ефикасном остваривању Исхода 2 
(Стратешки оквир на локалном нивоу је усклађен са принципима социјалног укључивања) 
пројекта „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији“, 
који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу у периоду 2013–2017. године, 
а реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике 
Србије.

Сврха и циљеви програма:

Сврха програма је била подршка партнерству организација цивилног друштва и локалних 
самоуправа у циљу формулисања, спровођења, праћења и евалуације стратешких и 
правних оквира у областима од значаја за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
и успостављање сарадње са другим релевантним заинтересованим актерима из јавног, 
приватног и цивилног сектора, на локалном и регионалном нивоу.

Програм локалне иницијативе је, такође, давао допринос унапређењу:

• механизама комуникације између јавног, приватног и цивилног сектора на локалном 
нивоу;

• локалног правног оквира који омогућава делотворно коришћење локалних буџета за 
унапређење положаја осетљивих група;

• ефикасног одређивања приоритета мера, програма и активности у тематским 
областима програма;

• јачања капацитета локалних заинтересованих актера у циљу успешне апсорпције 
средстава из фондова Европске уније, нарочито Инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА) и Европског социјалног фонда.

Циљ 

Програма локалне иницијативе 

(LIP – Local Initiative Programme)



Укратко о програму:

Период спровођења програма:
јул 2015 - октобар 2016. године

Програм у кратким цртама:

Програм локалне иницијативе се састојао од 11 локалних иницијатива у пет тематских 
области, које су обухватале територију 21 локалне самоуправе у три региона Србије: 
Јужна и Источна Србија, Шумадија и Западна Србија и регион Војводине.

Циљ Програма био је допринос унапређењу социјалног укључивања у Србији, пружањем 
подршке развоју и реализацији делотворних мера политике социјалног укључивања на 
националном и локалном нивоу.

Програм је посебно формулисан тако да допринесе ефикасном остваривању Исхода 2 
(Стратешки оквир на локалном нивоу је усклађен са принципима социјалног укључивања) 
пројекта „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији“, 
који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу у периоду 2013–2017. године, 
а реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике 
Србије.

Сврха и циљеви програма:

Сврха програма је била подршка партнерству организација цивилног друштва и локалних 
самоуправа у циљу формулисања, спровођења, праћења и евалуације стратешких и 
правних оквира у областима од значаја за социјално укључивање и смањење сиромаштва 
и успостављање сарадње са другим релевантним заинтересованим актерима из јавног, 
приватног и цивилног сектора, на локалном и регионалном нивоу.

Програм локалне иницијативе је, такође, давао допринос унапређењу:

• механизама комуникације између јавног, приватног и цивилног сектора на локалном 
нивоу;

• локалног правног оквира који омогућава делотворно коришћење локалних буџета за 
унапређење положаја осетљивих група;

• ефикасног одређивања приоритета мера, програма и активности у тематским 
областима програма;

• јачања капацитета локалних заинтересованих актера у циљу успешне апсорпције 
средстава из фондова Европске уније, нарочито Инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА) и Европског социјалног фонда.
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Главни резултати:

• 6 локалних самоуправа повећало је издвајања у буџету за мере и политике 
социјалног укључивања и смањења сиромаштва

• 8 локалних стратешких и акционих докумената је усвојено

• 12 листа приоритетних мера и активности је усаглашено

• 15 нових локалних институционалних аранжмана је формирано (радне групе, 
тела и интерсекторске мреже)

• 17 предлога пројеката развијено је у складу са методологијом Европске уније

• 39 општина и градова учествовало је у скуповима размене искустава

• више од 170 учесника/ца је било обухваћено обукама на тему писања 
пројеката и управљања пројектним циклусом

Неки од конкретних резултата програма су следећи:

• Покренуте су 3 предузетничке иницијативе

• Запослено 12 младих из друштвено осетљивих категорија

• Успостављен је иновативни начин информисања грађана о расположивим 
субвенцијама у области руралног развоја (СМС инфо сервис)

• Јавност је информисана путем специјализованих радио и ТВ емисија у области 
образовања, социјалног становања и руралног развоја

• Повећан је број заинтересованих грађана, као и самих захтева за субвенције, 
за 30% у односу на претходну годину

• Утврђене су потребе старијих суграђана за услугама социјалне заштите путем 
консултација



„Промена након Програма се огледа у 
бољој информисаности о правима и 
мерама, о превазилажењу неповерења 
према локалним структурама и 
пасивности, као и већој видљивости 
одређених друштвено осетљивих група 
и проблема са којима се суочавају (...). 
Програм локалне иницијативе за 
повећање социјалне укључености и 
смањење сиромаштва је добар 
механизам присуства Тима за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва на 
локалном нивоу кроз подстицање, развој 
и праћење локалних политика социјалног 
укључивања и смањење сиромаштва и 
велики потенцијал, који омогућава 
ширење и генерисање знања о примени 
политика и мера на локалном нивоу и 
доприноси формулисању интервенција 
за унапређење политика и механизама на 
националном нивоу.”

Екстерна евалуација програма 
и улоге Тима за социјално 
укључивање 
и смањење сиромаштва:

Тематска област

Образовање

Запошљавање

Социјална заштита

Социјално становање

Рурални развој



Тематска област Назив пројекта Носилац пројекта Локална 
самоуправа

Образовање Наша деца
Центар за рад са децом, 
младима и породицом 
„Врдничак“

Ириг

Запошљавање

Снага локалних иницијатива за 
нове послове

Развојни бизнис центар 
Крагујевац Кнић

Будућност наше деце зависи 
од нас Удружење грађана „Дуга“ Ада Ада

Социјална заштита

Квалитетна социјална заштита 
у локалној заједници

Центар за развој грађанског Пантелеј - Ниш

Иницијатива за социјалну 
укљученост

Удружење грађана „Искра“ 
Лозница Лозница

Старији у удаљеним селима Удружење грађана „Лужничке 
рукотворине – Ж.Е.Ц.“ Бабушница

Изградња програма и 
унапређења капацитета 
општине Прешево за развој 
и одрживо финансирање 
социјалне заштите

Удружење родитеља деце 
и омладине са посебним 
потребама

Прешево

Социјално становање Одрживи развој социјалног 
становања у граду Ужицу

Ужички центар за људска 
права и демократију Ужице

Рурални развој

РуралНЕТ Асоцијација за рурални развој 
Ариља АРДА

Ариље, Бајина 
Башта, Чајетина 
и Лучани

Рурална акција Пожега – и ја 
се питам

Удружење форум цивилне 
акције Форца Пожега Пожега

Локалне иницијативе за 
рурални развој Бачке Европски покрет Нови Сад

Бач, Бачка 
Паланка, Бачки 
Петровац, 
Беочин, 
Тител, Жабаљ, 
Србобран и 
Врбас

Локалне иницијативе:


