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Национална стратегија за младе 2015-2025 наводи да удружења која
спроводе омладинске активности, �ез сваке сумње, врше �итну
друштвену и политичку функцију, али и поред тога не постоји
подстицајна средина за развој омладинског цивилног сектора, као ни
повољна средина за промоцију и заштиту грађанског простора
младих. 

Наиме, капацитети су�јеката омладинске политике су недовољно
развијени, те с тога тре�а интензивно радити на њима, како �и се
повећао и активизам младих. Подизање капацитета, с друге стране,
изискује извесно финансирање, што кровне организације младих нису
у могућности да о�ез�еде и тиме се цео овај процес отежава. 

Недовољна укљученост младих у активности у вези са различитим
темама, као и у доношење одлука, произилази из чињенице да не
постоји довољан �рој информација о начинима на које то могу да
ураде. Међутим, недостатак информација није једини про�лем који
доводи до тога. Недовољно повезивање између сектора, про�лем
сиромаштва и изостанак мултидисциплинарног приступа свакако
доприносе увећању овог про�лема. 

Стратегија омладинског сектора Савета Европе 2030 као мисију
дефинише: Ширење учешћа младих тако да млади садржајно
учествују у одлучивању на свим нивоима, на основу широког
друштвеног и политичког консензуса као подршка партиципативном
управљању и одговорности; Јачање приступа младих правима тако да
се млади и сви о�лици омладинског цивилног друштва могу ослонити
на окружење које погодује пуном остваривању свих њихових људских
права и сло�ода, укључујући конкретне политике, механизме и
ресурсе; Проду�љивање знања младих тако да се демократски
ангажман младих подржава до�ром праксом која доприноси знању и
стручности. 

Увод
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НСМ 2015-2025 наглашава да је стварање правног и политичког оквира
који стимулише учешће и активизам младих могуће је једино уз
креирање различитих, ефикасних механизама који ће омогућити
њихово активно учешће у јавним политикама. Механизми којима ће
се то урадити морају �ити проактивни и одговарати потре�ама
младих. 

Укључивање младих у развој политика за младе, реализацију
различитих развојних пројеката, израду локалних стратешких
докумената, рад радних група, доношењу одлука, само су неки од
ефикасних механизама којима се може повећати њихово ангажовање
у �итне друштвене токове. Од посе�ног је значаја укључивање младих
у развој политика за младе, јер се тиме осигурава квалитетан одговор
на све њихове потре�е, али мора се имати у виду да се активизам
младих нај�оље развија и јача кроз групе какве су организације
грађанског друштва, удружења која спроводе омладинске активности,
канцеларије за младе и сл. 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац, у партнерству са Градом Крагујевац,
спровела је истраживање на локалу са циљем мапирања тренутног
положаја и потре�а младих за потре�е креирања Стратегије за младе
Града Крагујевац која ће �ити заснована на подацима и реалним
увидима у животе младих.

Усвајањем Стратегије за младе града Крагујевац, у чијем креирању је
учествовао велики �рој младих из различитих категорија, �иће
полазна основа и јак заговарачки алат за даље унапређење локалне
омладинске политике и привлачење међународних фондова кроз
аплицирање за исто. Укључивањем организација грађанског друштва
за младе и омладинских организација грађанског друштва створиће се
јача веза између ЈЛС и самих ОГД, те простор за нове заједничке
подухвате.
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Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац - ОЈКГ је невладина, непрофитна,
хуманитарна организација основана 1996. године (регистрована 29.
маја 2003. године) са циљем да ради на превенцији ХИВ/АИДС-а и
пружања психосоцијалне помоћи људима који живе са ХИВ-ом,
превенцијом полно преносивих инфекција (ППИ), као и �олести
зависности. 

Превентивни аспект рада ОЈКГ састоји се из сталног подизања нивоа
знања, као и мењања ставова и понашања младих који се односе на
ХИВ и АИДС, ППИ и �олести зависности. Главни вид превенције је кроз
вршњачку едукацију као нај�ољи и проверено најефикаснији начин
упознавања популације, пре свега младих људи, са овом
про�лематиком.

Поред вршњачке едукације, наше активности о�ухватају организацију
разних три�ина, семинара, акција, концерата и сличних догађаја.
Један од �итних аспеката ОЈКГ је рад и са вулнера�илним друштвеним
групама као што су сексуалне/и раднице/и и интравенски корисници/
е дрога. Нашим активностима, поред територије града Крагујевца,
покривамо и читав Шумадијски регион кроз вршњачку едукацију,
теренски рад и кампање. 

Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац је организација младих који настоје да
сваком својом активношћу спрече да се нова осо�а инфицира ХИВ-ом
и помогну људима који живе са АИДС-ом. ОЈКГ такође усмерава свој
рад на питања репродуктивног здравља, права младих људи,
превенције злоупотре�е психоактивних супстанци.

Од свог почетка ОЈКГ је започела са иновативним програмима:
вршњачка едукација је по први пут уведена у едукацији младих са
темама     ХИВ-а,     ППИ    и.    сл.    ОЈКГ     има      искуства   у    раду    са 

О Омладини ЈАЗАС-а Крагујевац
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маргинализованим групама кроз вишегодишњи рад дроп ин центра за
рад са сексуалним радницама са програмима социјалне, правне и
медицинске помоћи. Данас, Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац препозната
је као лидер у спровођењу програма превенције и у увођењу и
имплементирању стандарда у омладинском раду, �удући да је једина
организација акредитована за поменуте процесе уКрагујевцу.

Циљеве у о�ласти омладинске политике постиже директним
учестовањем у креирању политика на националном и локалном
нивоу. ОЈКГ је пуноправна чланица Кровне организације младих
Ср�ије и Националне асоцијације практичара/ки омладинског рада.
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веће учешће грађана у процесима доношења одлука; 
�ољи мониторинг над радом органа локалних власти; 
унапређење пружања јавних услуга. 

Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), са имплементационим
партнерима ХЕЛВЕТАС Сwисс Интерцооператион и Удружење грађана
за демократију и грађанско о�разовање Грађанске иницијативе,
реализује пројекат „Заједно за активно грађанско друштво” (ACT). 

Пројекат „Заједно за активно грађанско друштво” (ACT) замишљен је
као четворогодишња подршка организацијама грађанског друштва у
Ср�ији (2019 – 2023) са циљем да се што лакше из�оре са изазовима у
вези са активизмом грађанског друштва у Ср�ији. Сврха ACT пројекта
је допринос активном грађанском друштву за до�ро�ит свих људи и
повећано учешће грађана у доношењу одлука, посе�но на локалном
нивоу.

Пројекат „Заједно за активно грађанско друштво” (ACT) отворио је
позив за развој партнерстава организација грађанског друштва (ОГД) и
јединица локалних самоуправа (ЈЛС) у креирању заједничких
иницијатива које ће донети иновативне механизме и алате за учешће
грађана у процесу доношења одлука и пружању услуга грађанима на
локалном нивоу, као и мониторингу рада локалних органа власти. 

Партнерства ОГД и ЈЛС имају за циљ спровођење и промоцију
реформи у локалној самоуправи које унапређују учешће грађана у
процесима доношења одлука, транспарентност, одговорност и
инклузивност органа локалних власти. 

Кроз овај Позив јачају се партнерства између ОГД и ЈЛС кроз о�авезно
дефинисање и усвајање недостајућег прописа, као и покретање, развој
и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативне
механизме и алате за: 

О пројекту 
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осигуравају учешће грађана у процесу доношења одлука о
мерама, програмима и политикама на локалном нивоу у
најранијим фазама - нпр. део �уџета, локални план развоја,
локални план за �ор�у против корупције, локални акциони план за
родну равноправност, локалне стратегије и програми за
финансирање социјалне заштите, животна средина,
запошљавање, млади итд; 
промовишу промене у пракси рада локалне самоуправе са
грађанима кроз подстицање дијалога, сарадње и изградње
поверења између локалних самоуправа, цивилног друштва и
грађана у процесу креирања јавних политика од најранијих фаза -
представљање нових инструмената и алата за укључивање
грађана, ОГД и заинтересоване јавности и укључивање у
консултације о нацртима јавних политика; 
подржавају креативне и иновативне платформе које подстичу
сарадњу између различитих актера на локалном нивоу у
процесима доношења одлука. 

Подржани пројекти усмерени ка већем учешћу грађана у процесима
доношења одлука имају за циљ о�авезно дефинисање и усвајање
недостајућег прописа у овој о�ласти и тиме допринесе једном од
наведених резултата: 

Кроз подршку Пројеката „Заједно за активно грађанско друштво”
(ACT), Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац, у сарадњи са Градом Крагујевац,
реализује пројекат „Искорак у системским решењима за младе“.

У оквиру овог пројекта спроведено је истраживање о положају и
потре�ама младих у Крагујевцу, чији су резултати приказани у
наставку. Додатно, пројектним активностима промовисаће се начини
за активно учешће младих, прилагођени актуелном контексту у вези са
ограничењима услед цовид-19 пандемије, �иће креирани и понуђени
одоварајући механизми и алати преко којих млади могу директно
учествовати у креирању локалне омладинске политике.
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I КВАНТИТАТИВНО
ИСТРАЖИВАЊЕ





Мла�и у Краīујевцу

Методологија квантитативног
истраживања





Истраживачки инструмент:
упитник

Величина узорка:
830 испитаника/ца

Истраживачка техника -
техника прикупљања 

података: online упитник

Број питања: 64 (проста и вишеструка
питања)

 
Групе питања: 13 (Социодемографски

подаци - 8; Живот у Крагујевцу – 4;
Важност тема за младе – 9; Запошљивост

и запосленост младих – 5; Квалитет и
могућности за стицање квалификација и

развој компетенција и иновативност
младих – 3; Активно учешће у друштву –

10; Здравље и �лагостање младих – 3;
Без�едност младих – 8; Подршка

друштвеном укључивању младих из
категорија у ризику од социјалне

искључености – 2; Мо�илност младих –
3; Информисање младих – 3; Учешће

младих у креирању културних садржаја -
5)
 

Тип питања: отворена питања, затворена
питања - понуђени одговори: ординални,

номинални и скале

Циљана популација: млади
у Крагујевцу (15-30 година)

Реализација:
28.9. – 3.12. 2021. године

Тип узорка: репрезентативни, случајни,
стратификовани узорак на основу:
пола, година, подручја становања.

Пондерисан за категорију – мушкарци,
25-30 година.

Постстратификација на основу:
пола, година, подручја становања,

о�разовања и радног статуса

Маргина грешке са нивоом
поузданости од 95%: 

За инциденцу 50% је +/- 3.35
За инциденцу 10% је +/- 2.01
За инциденцу 5% је +/- 1.46

Програм о�раде података:  Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS)

Фреквенције, проценти, кроста�улације, 
Тестови (One-Way ANOVA, Independent

Samples T Test)
Нивои значајности: 

*** = p<0,001; ** = p<0,01; * = p<0,05
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РЕЗУЛТАТИ
ИСТРАЖИВАЊА





СОЦИО-ДЕМОГРАФСКА
ПИТАЊА





1. Испитаници у односу на године

15-19 20-24 25-30

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

У узорку су при�лижно равноправно заступљени испитаници свих
старосних категорија у складу са општом популацијом младих у
Крагујевцу.

Мушки
52%

Женски
48%

2. Испитаници у односу на пол

Подједнака је заступљеност полова испитаника у узорку у
складу са општом популацијом младих у Крагујевцу.

35.8% 32.8% 31.4%
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3. Тип подручја у коме живе испитаници 

У односу на тип насеља (подручје) испитаника, дистри�уција
узорка одговара општој популацији младих у Крагујевцу.

4. Највиши ниво завршеног о�разовања испитаника 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

У узорку су равномерно заступљени испитаници из свих о�разовних
категорија у односу на општу популацију младих у Крагујевцу.

25.9% 49.1% 24.9%

Ур�ано
81%

Рурално
19%

Без о�разовања и
Основно о�разовање -

завршена основна школа

Средње о�разовање -
завршена стручна школа /

гимназија

Високо о�разовање
(завршене основне,

мастер или докторске
студије)
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5. Радни статус испитаника

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

У узорку су испитаници у односу на радни статус подједнако
заступљени као у општој популацији младих у Крагујевцу.

34.6%

13.7%

1%
Запослен

(краткорочно
или

дугорочно)

3%

47.6%

Предузетник /
самозапослен

Незапослен
(у процесу
тражења

посла)

Ученик /
студент

Ни у процесу
о�разовања,
ни у процесу

тражења
посла

6. Брачни статус испитаника 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Највећи �рој младих у Крагујевцу је неудато и неожењено (84.9%).

13.5%

84.9%

1%

Удата / ожењен
или у �ан�рачној

заједници

0.6%

Неудата /
неожењен

Разведен/а Удовац/ица
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7. Испитаници према становању

60% 

40% 

20% 

0% 

Највећи �рој младих у Крагујевцу живи у породично стану/кући са
родитељима (60%)

13.7%
20.8%

2.2%

Сопствени
стан / кућа -
сами или са

супругом

60%

3.3%

Породични
стан / кућа са
родитељима

Изнајмљен
стан

Ученички /
студентски

дом

Друго

8. Испитаници према заради 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих у Крагујевцу не зарађује јер је у процесу
о�разовања или тражења посла. Од запослених младих у Крагујевцу,
највећи проценат има зараду у распону од минималне зараде до
50.000 РСД.

5.3%
9.1%

Минимална
зарада или

мање

13%
6.2%

47.1%

19.2%

Између
минималне

зараде и
50.000 РСД

 

Од 50 до
80.000 РСД

Више од
80.000 РСД

Не зарађује
(у процесу

о�разовања)

Не зарађује
(у процесу
тражења

посла)
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ЖИВОТ У
КРАГУЈЕВЦУ



9.  Испитаници и перцепција квалитета живота у Крагујевцу 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Просечна вредност одговора је 3.06
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (како расту године испитаника, тако опада осећај
квалитета живота).
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (како расте о�разовање испитаника, тако
опада осећај квалитета живота).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
радни статус испитаника (ученици/студенти и запослени дају више
оцене о квалитету живота у односу на друге групе). 

8.3%

40.9%

6.5%

1 - Јако лош

17.3%

27.1%

2 - Лош 3 - Нити лош,
нити до�ар

4 - До�ар 5 - Веома
до�ар

Како оцењујете квалитет живота у Крагујевцу?
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10. Испитаници у односу на планове према селид�и из Крагујевца

Нешто мање од четвртине младих из Крагујевца планира одлазак, док
нешто више од две четвртине жели, али још није у процесу
планирања. 
Постоји статистички значајна разлика* у одговорима у односу на пол
испитаника (више мушкараца не размишља о одласку у односу на
жене).
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на
године испитаника (млади од 15-19 више планирају одлазак и млади
из категорије 25-30 више не размишљају о томе у односу на друге
категорије).

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

41.2%

24%

34.8%

Да ли планирате да се одселите из Крагујевца?

Да, планирам
одлазак

Да, али још
нисам у процесу

планирања

Не, не
размишљам о

томе
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11. Где �и се млади одселили 

Половина оних који �и се одселили �ило да тренутно планирају или
не, отишла �и у иностранство. А скоро две четвртине �и се преселила
у Београд или неки други град у Ср�ији. 
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на пол
испитаника (мушкарци �и се више одселили у иностранство, а жене у
Београд или неки други град у Ср�ији).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (млади од 15-19 више планирају одлазак у Београд
или неки други град у Ср�ији у односу на друге групе).

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

50%

38.2%

11.8%

Где �исте се одселили?

У Београд или
неки други град

у Ср�ији

У иностранство На село
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0% 10% 20% 30% 40%

12. Разлози за одлазак из Крагујевца

Уколико размишљате о одласку, који је главни разлог за то?

Квалитетније
о�разовање

Веће могућности за
запослење у струци

Бољи животни
стандард

Лепши услови
живота

Квалитетније јавне
услуге (здравство,
чистоћа и слично)

З�ог партнера

Друго

6%

26%

33.8%

24.7%

2.3%

2.6%

4.6%

Највећи �рој младих �и се одселио из Крагујевца з�ог �ољег животног
стандарда (33.8%), веће могућности за запослење у струци (26%) и
з�ог лепших услова живота (24.7%). 
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ВАЖНОСТ ТЕМА
ЗА МЛАДЕ



13. Важност тема за младе 

Тема Разлике у одговорима
Просечна
вредност
одговора

Запошљивање
и запошљивост
младих

4.59

Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на пол
испитаника (женама је важнија тема у
односу на мушкарце). 
Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на подручје
испитаника (младима у ур�аним
срединама је важнија тема у односу на
младе из руралних средина).
Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на радни статус
испитаника (за младе који нису ни у
процесу тражења посла, ни у процесу
о�разовања је мања важност).

Квалитет и
могућности за
стицање
квалификација
и развој
компетенција и
иновативност
младих

4.37

Постоји статистички значајна
разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (младима из
категорије 15-19 је мање важно).
Постоји статистички значајна разлика**
у одговорима у односу на подручје
испитаника (младима у ур�аним
срединама је важнија тема у односу на
младе из руралних средина).
Постоји статистички значајна
разлика*** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (младима са
основним о�разовање је мање важна
ова тема). 
Постоји статистички значајна разлика*
у одговорима у односу на радни статус
испитаника (за младе који нису ни у
процесу тражења посла, ни у процесу
о�разовања је мања важност).
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Тема Разлике у одговорима
Просечна
вредност
одговора

Активно
учешће у
друштву

4.23

Постоји статистички значајна разлика**
у одговорима у односу на године
испитаника (са растом година расте и
важност теме). 
Постоји статистички значајна разлика*
у одговорима у односу на о�разовање
испитаника (младима са основним
о�разовањем ја мање важна ова тема).
Постоји статистички значајна разлика*
у одговорима у односу на радни статус
испитаника (за младе који нису ни у
процесу тражења посла, ни у процесу
о�разовања је мања важност).

Здравље и
�лагостање
младих

4.53

Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на пол
испитаника (женама је важнија тема у
односу на мушкарце).
Постоји статистички значајна разлика**
у одговорима у односу на подручје
испитаника (младима у ур�аним
срединама је важнија тема у односу на
младе из руралних средина).

Подршка
друштвеном
укључивању
младих из
категорија у
ризику од
социјалне
искључености

4.19
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Тема Разлике у одговорима
Просечна
вредност
одговора

Мо�илност
младих

4.10

Постоји статистички значајна разлика**
у одговорима у односу на године
испитаника (младима из категорије 
20-25 је важнија тема у односу на
остале две старосне категорије
младих).
Постоји статистички значајна разлика**
у одговорима у односу на радни статус
испитаника (за младе који нису ни у
процесу тражења посла, ни у процесу
о�разовања је мања важност).

Информисање
младих

4.36

Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на године
испитаника (младима из категорије 25-
30 је мања важност ове теме у односу на
остале две старосне категорије младих). 
Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на пол
испитаника (женама је важнија тема у
односу на мушкарце).
Постоји статистички значајна разлика***
у одговорима у односу на радни статус
испитаника (за младе који нису ни у
процесу тражења посла, ни у процесу
о�разовања је мања важност).

Учешће младих
у креирању
културних
садржаја

4.30
Постоји статистички значајна разлика*
у одговорима у односу на пол
испитаника (женама је важнија тема у
односу на мушкарце).

36



ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ЗАПОШЉИВОСТ



14. Запошљавање младих у Крагујевцу

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих сматра да се млади ни тешко, ни лако
запошљавају на местима за које су о�разовани. Међутим, одговоре
веома тешко и тешко је дало 60.2% младих, а одговоре лако и веома
лако тек 6.1% испитаника. Просечна вредност одговора је: 2.20
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (млади од 25-30 негативније оцењују процес
запошљавања).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (млади са високим о�разовање негативније
оцењују процес запошљавања).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
радни статус испитаника (запослени и ученици/студенти позитивније
оцењују процес запошљавања).

27.2%

33.6%

1.1%

1 - Веома
тешко

33%

5%

2 - Тешко 3 - Ни тешко,
ни лако

4 - Лако 5 - Веома лако

На скали од 1 до 5, колико лако се млади запошљавају у
Крагујевцу на местима за која су о�разовани?

38



15. Мере запошљавања младих

Тек 13.7% младих зна да град Крагујевац учествује у реализацији мера
активне политике запошљавања у Крагујевцу. 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

13.7%

86.3%

Да ли знате да град учествује у реализацији мера активне 
политике запошљавања у Крагујевцу?

Да Не
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16. Похађање програма вештина предузетништва

Више од половине младих (51%) �и похађало програме који развијају
предузетнички дух и вештине, а само 17.4% не �и, док 31.6% не зна. 
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (како расту године тако расту и проценти одговора
„да“ и „не“). 
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
пол испитаника (већи �рој мушкараца одговара да не �и похађало
програме).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (са растом о�разовања расте и спремност да
се похађају програми).

60% 

40% 

20% 

0% 

17.4%

51%

31.6%

Да ли �исте похађали програме који развијају предузетнички
дух младих и њихових вештина у Крагујевцу?

Да Не Не знам
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0% 10% 20% 30% 40%

17. Изазови при запошљавању

Шта је према вашем мишљењу највећи изазов када је у
питању запошљавање младих у Крагујевцу?

Партијско
запошљавање

Личне везе и
познанства

Мањак радних
места за високо

о�разоване

Мањак радних
места за средње

о�разоване

Генерално мањак
радних места

23.3%

34.7%

11.9%

5.3%

24.8%

Млади сматрају да је највећи изазов запошљавању у Крагујевцу
„личне везе и познанства“ са 34.7%, затим генерално мањак раних
места са 24.8% и партијско запошљавање са 23.3%.

41



0% 10% 20% 30% 40% 50%

18. Про�леми запослених младих у Крагујевцу

Шта је према вашем мишљењу највећи про�лем запослених
младих у Крагујевцу?

Ниске
зараде

Лоши услови
рада (мо�инг,

ниподоштавање,
малтретирање)

Мањак радних
места у струци за

младе

Радне навике
младих

43.8%

22.6%

27.7%

5.9%

Млади сматрају да су највећи про�лем запослених младих у
Крагујевцу „ниске зараде“ са 43.8%, затим „мањак радних места у
струци за младе“ са 27.7% и „лошу услови рада“ са 22.6%.
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КВАЛИТЕТ И МОГУЋНОСТИ ЗА
СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА И
РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ИНОВАТИВНОСТ МЛАДИХ



19. Систем о�разовања и тржиште рада

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих сматра да о�разовни систем нити о�разује нити
не о�разује за тржиште рада. Да о�разује и о�разује у потпуности
сматра 33%, а да не о�разује и не о�разује уопште сматра 34.1%
испитаника. Просечна вредност одговора је: 2.95
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (са растом година све су негативнији ставови
према о�разовању за тржиште рада).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (млади са основним о�разовањем имају
позитивније ставове према о�разовању за тржиште рада).
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
радни статус испитаника (ученици и студенти имају позитивније
ставове према о�разовању за тржиште рада).

13.9%

32.9%

9.9%

1 - Не о�разује
уопште

20.2%
23.1%

2 - Не о�разује 3 - Нити
о�разује, нити

не о�разује

4 - О�разује 5 - О�разује у
потпуности

Да ли сматрате да вас систем формалног о�разовања довољно
квалитетно о�разује за тржиште рада?
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20. Похађање програма неформалног о�разовања

Више од половине младих
(52.5%) је похађало неке
програме неформалног
о�разовања. 

Да
52.5%

Не
47.5%

Да ли сте похађали неке програме неформалног о�разовања
којима сте надограђивали своје формално о�разовање?

21. Улагање у неформално о�разовање

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Више од 4/5 младих (81.2%) сматра да институције града Крагујевца
тре�а да улажу у неформално о�разовање младих и унапређује
њихове вештине. Само 4.1% сматра да не тре�а. 

81.2%

4.1%
14.7

Да Не Нисам сигуран/а

Да ли сматрате да институције у Крагујевцу тре�а да улажу у
неформално о�разовање младих и унапређују њихове

вештине?
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АКТИВНО УЧЕШЋЕ
У ДРУШТВУ



22. Упознатост са радом савета за младе града Крагујевца

75% 

50% 

25% 

0% 

Чак 2/3 младих уопште није упознато са радом савета за младе. Да је
упознато и да је у потпуности упознато са радом одговорило је тек
7.8% испитаника. Просечна вредност одговора је: 1.71
Постоји статистички значајна разлика*** у одговорима у односу на
године испитаника (са растом година пада упознатост са радом савета
за младе).
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на пол
испитаника (жене су више упознате са радом савета за младе).
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на
о�разовање испитаника (са вишим о�разовање пада упознатост са
радом савета за младе).

60.2%

12.3%

3.9%

1 - Нисам
уопште

19.7%

3.9%

2 -Нисам 3 - Нити јесам,
нити нисам

4 - Јесам 5 - Јесам у
потпуности

Да ли сте упознати са радом
Савета за младе града Крагујевца?

48



23. Упознатост са радом канцеларије за младе града Крагујевца

60% 

40% 

20% 

0% 

Више од половине младих (53.1%) уопште није упознато са радом
канцеларије за младе. Да је упознато и да је упознато у потпуности
одговорило је 14.2% испитаника. Просечна вредност одговора је: 1.95
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на пол
испитаника (жене су више упознате са радом канцеларије за младе).
Постоји статистички значајна разлика** у одговорима у односу на
подручје испитаника (млади из ур�аних делова више су упућени у рад
канцеларије за младе). 

53.1%

13.3%
6.8%

1 - Нисам
уопште

19.4%

7.4%

2 -Нисам 3 - Нити јесам,
нити нисам

4 - Јесам 5 - Јесам у
потпуности

Да ли сте упознати са радом
Канцеларије за младе града Крагујевца?
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24. Учешће у активностима канцеларије за младе

Да Не Нисам сигуран/а

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

25. Упознатост са радом организација у Крагујевцу

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

49.8%

15.9%

8%

1 - Нисам
уопште

18.8%

7.6%

2 -Нисам 3 - Нити јесам,
нити нисам

4 - Јесам 5 - Јесам у
потпуности

Да ли сте упознати са радом
неке организације младих у граду Крагујевцу?

Да ли сте учествовали у некој активности или програму
канцеларије за младе града Крагујевца?

12.7%

77.4%

9.9%
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26. Важност рада организација у Крагујевцу

60% 

40% 

20% 

0% 

Скоро 3/5 младих (59%) сматра да је веома важно да постоје
организације које раде са младима. Да је важно и веома важно смата
84.5% младих. Просечна вредност одговора је: 4.37
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене сматрају да је важније да постоје организације које раде са
младима). 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на радни статус
испитаника (ученици/студенти сматрају да је важније да постоје
организације које раде са младима).

2.2%

10.9%

59%

1 - Уопште
није важно

2.4%

25.5%

2 - Није важно 3 - Нити јесте,
нити није

важно

4 - Важно је 5 - Веома је
важно

На скали од 1 до 5, колико је важно да постоје 
организације које раде са младима?
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27. Друштвени активизам младих у Крагујевцу

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих (36.2%) сматра да је нити активна, нити
неактивна осо�а. Више је оних који се�е дефинишу као активне у
односу на неактивне. Просечна вредност одговора је: 3.30
Постоји статистички значајна разлика** у односу на године
испитаника (са растом година опада степен друштвеног активизма).

7.7%

36.2%

16.3%

У потпуности
неактивна

осо�а

13.3%

26.5%

Неактивна
осо�а

Нити активна,
нити неактивна

Активна осо�а У потпуности
активна осо�а

Како �исте се�е описали у односу на друштвени активизам,
на скали од 1 до 5?
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28. Политички активизам младих у Крагујевцу

60% 

40% 

20% 

0% 

Више од половине младих (51.2%) се�е описује као у потпуности
политички неактивну осо�у Као неактивне укупно се описује 69%
младих, а као активне 13.9% испитаника. Просечна вредност одговора
је: 1.99
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на године
испитаника (са растом година опада степен активизма).
Постоји статистички значајна разлика* у односу на пол испитаника
(жене се описују као мање активне). 

51.2%

17%

5.7%

У потпуности
неактивна

осо�а

17.8%

8.2%

Неактивна
осо�а

Нити активна,
нити неактивна

Активна осо�а У потпуности
активна осо�а

Како �исте се�е описали у односу на политички активизам,
на скали од 1 до 5?
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29. Важност политичког и друштвеног активизам младих у
Крагујевцу

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих сматра да нити је важно, нити није да млади
�уду друштвено и политички активни (29.8%), али је много више
младих који сматрају да је важно (53.1%) у односу на оне који сматрају
да није важно (17.1%). Просечна вредност одговора је: 3.55
Постоји статистички значајна разлика* у односу на године испитаника
(млади из категорије 25-30 мање сматрају да је важно да млади �уду
друштвено и политички активни). 
Постоји статистички значајна разлика* у односу на пол испитаника
(жене сматрају да је важније). 

8.3%

29.8%
27.4%

1 - Уопште
није важно

8.8%

25.7%

2 - Није важно 3 - Нити јесте,
нити није

важно

4 - Важно је 5 - Веома је
важно

Колико је према вама важно да млади �уду друштвено и
политички активни?
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30. Подстицање политичког и друштвеног активизам младих у
Крагујевцу

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих (31.5%) сматра да �и институције града тре�ало у
значајној мери да подстичу активизам младих. Просечна вредност
одговора је: 3.74
Постоји статистички значајна разлика* у односу на године испитаника
(са растом година опада став да �и град тре�ало да подстиче
активизам младих).
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене више сматрају да �и град тре�ало да подстиче активизам). 
 Постоји статистички значајна разлика*** у односу на радни статус
испитаника (ученици/студенти више сматрају да �и град тре�ало да
подстиче активизам).

5.8%

27.3%

31.5%

Не �и тре�ало
уопште

6.4%

29%

Не �и тре�ало  Нити �и
тре�ало, нити

не

Тре�ало �и Тре�ало �и у
значајној

мери

На скали од 1 до 5, колико �и институције града Крагујевца
тре�ало да подстичу активизам (друштвени и политички)

младих?
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ЗДРАВЉЕ И
БЛАГОСТАЊЕ МЛАДИХ



31. Здравствено стање младих у Крагујевцу

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Највећи �рој младих (45.5%) оцењује своје здравствено стање као
изузетно до�ро, а до�ро и изузетно до�ро своје здравље оцењује
79.9% младих. Просечна вредност одговора је: 4.17
Постоји статистички значајна разлика* у односу на пол испитаника
(жене своје здравствено стање лошије оцењују). 

2%

14%

45.5%

Изузетно
лоше

4.1%

34.4%

Лоше Нити до�ро,
нити лоше

До�ро Изузетно
до�ро

Како �исте оценили своје здравствено стање?
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31. Здравствено стање младих у Крагујевцу

75% 

50% 

25% 

0% 

7 од 10 младих (70.9%) сматра да �и институције града тре�ало у
значајној мери да подстичу програме здравља и превенције очувања
здравља младих. Чак 90.8% сматра да има потре�е . Просечна
вредност одговора је: 4.57
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене сматрају да постоји већа потре�а). 

1.1%
5.8%

70.9%

Уопште нема
потре�е за

тим

2.3%

19.9%

Нема потре�е
за тим

 

Нити има,
нити нема

потре�е

Има потре�е Постоји велика
потре�а за тим

Како �исте оценили своје здравствено стање?
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33. Највећи про�лем у погледу здравља младих у Крагујевцу

Шта сматрате да су највећи про�леми у погледу здравља
младих у Крагујевцу?

Лош здравствени систем
(здравствена инфраструктура

и здравствени радници)

50.4%

49.5%

Млади као највећи про�лем по здравље младих виде: Стрес на послу
или у процесу о�разовања (63.5%), Дроге (53.5%), Цигарете (50.6%),
Лоше здравствене навике (50.4%) и Лош здравствени систем (49.5%).

Лоше здравствене навике
(нередовни одласци код

лекара и мањак превенције)

Животна средине у КГ
(вода, ваздух, земља)

63,5%

45,8%

Стрес на послу или у
процесу о�разовања

Нездрава
исхрана

Вишак
килограма

48,7%

27,6%

Незаштићени
сексуални односи

Дроге

Цигарете

Алкохол

53,5%

30,6%

50,6%

47,9%
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БЕЗБЕДНОСТ
МЛАДИХ



34. Без�едност младих у Крагујевцу

11,9% испитаних младих каже да се у Крагујевцу не осећају �ез�едно,
док се њих 49.3% донекле осећа �ез�едно.
Постоји статистички значајна разлика** у односу на године
испитаника (млади из категорије 15-19 се мање осећају �ез�едно у
односу на друге две старосне категорије). 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене се мање осећају �ез�едно – одговор да само 30.0% младих
жена). 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

11.9%

38.8%

49.3%

Да ли се осећате �ез�едно у Крагујевцу?

Да Не Донекле
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35. Подстицање програма �ез�едности младих у Крагујевцу

60% 

40% 

20% 

0% 

Скоро 3/5 младих (57.2%) сматра да �и институције града тре�ало у
значајној мери да подстичу програме �ез�едности младих. Чак 78.1%
сматра да има потре�е . Просечна вредност одговора је: 4.29
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене сматрају да постоји већа потре�а). 

1.5%

17.6%

57.2%

Уопште нема
потре�е за

тим

2.9%

20.9%

Нема потре�е
за тим

 

Нити има,
нити нема

потре�е

Има потре�е Постоји велика
потре�а за тим

Да ли сматрате да институције града Крагујевца тре�а да
подстичу програме унапређења �ез�едности младих?
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36. Претње по �ез�едности младих у Крагујевцу

Шта сматрате највећом претњом по �ез�едност младих у
Крагујевцу?

Дискриминација
угрожених група

(Роми, ЛГБТ и слично)

Скоро 2/5 младих (39.8%) сматра да су насиље узроковано
алкохолизмом и наркотицима највећа претња по �ез�едност младих у
Крагујевцу. Затим 21.5% сматра да је то вршњачко насиље и 16.1% да
је то сао�раћај. 

Репресија
органа полиције

8.9%

8.3%

Вршњачко
насиље

Породични
односи

Сао�раћај

5.5%

21.5%

16.1%

Насиље узроковано
алкохолизмом и

наркотицима
39.8%
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37. Важност превенције различитих видова насиља 

Колико је важно да се ради на превенцији следећих видова
насиља/дискриминације?

Млади сматрају да је важно радити на превенцији свих видова
насиља. Највише сматрају да је веома важно радити на превенцији
сексуалног насиља (83.2%) и физичког насиља (81.1%). Нешто мање
сматрају да је веома важно радити на превенцији вер�алног насиља
(67.3%), насиљу заснованом на физичким/етничким и другим личним
карактеристикама (66.8%) и дигитално насиље (64.7%). 
Постоји статистички значајна разлика у односу на пол испитаника за
свих пет типова насиља*** (жене више сматрају да је важно да се
ради на превенцији свих пет типова насиља). 
Постоји статистички значјна разлика у односу на подручје испитаника
(млади из ур�аних средина више сматрају да је важно да се ради на
превенцији физичког** и сексуалног* насиља у односу на младе из
руралних средина). 

1 - Уопште
није важно

2 - Није
важно

3 - Нити
јесте, нити
није важно

4 - Важно је 5 - Веома
је важно

Вер�ално насиље
Физичко насиље
Дигитално насиље
Сексуално насиље
Личне карактеристике

2.7%
1.3%
3.7%
1.3%
3.2%

2.7%
0.9%
2%

1.7%
2.4%

9.4%
6.1%
11%
5.7%
8.5%

18.1%
10.6%
18.6%
8.1%

19.1%

67.3%
81.1%
64.7%
83.2%
66.8%
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ПОДРШКА ДРУШТВЕНОМ
УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ ИЗ
КАТЕГОРИЈА У РИЗИКУ ОД
СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ



38. Социјално искључени млади у Крагујевцу

Скоро 3/5 младих (57%) сматра да у Крагујевцу постоји велики �рој
младих који су социјално искључени или у ризику од социјалне
искључености. Само 6.4% сматра да не постоји велики �рој. 

60% 

40% 

20% 

0% 

6.4%

57%

36.6%

Да ли сматрате да у Крагујевцу постоји велики �рој младих
који су социјално искључени или су у ризику од социјалне

искључености?

Да Не Не знам
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39. Подстицање програма унапређења положаја младих из
категорија у ризику од социјалне искључености у Крагујевцу

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Скоро половина младих (47.7%) сматра да постоји велика потре�а за
подстицање програма унапређења положаја. Укупно 70.9% младих
сматра да има потре�е. 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на пол испитаника
(жене сматрају да постоји већа потре�а). 
Постоји статистички значајна разлика* у односу на радни статус
испитаника (запослени млади и млади који нису ни у процесу
о�разовања, ни у процес тражења посла мање сматрају да постоји
потре�а за подстицањем програма.
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тим
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Има потре�е Постоји велика
потре�а за тим

Да ли сматрате да институције града Крагујевца тре�а да
подстичу програме унапређења положаја младих из

категорија у ризику од социјалне искључености?
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МОБИЛНОСТ
МЛАДИХ



40. Путовање младих из Крагујевца ван земље
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Највећи �рој младих једном годишење путује ван земље (36.4%).
Проценат младих који путује ређе од једном годишње је 47.3%. Никад
ван Ср�ије није �ило 12% младих из Крагујевца. 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на године
испитаника (млади из категорије 15-19 у више случајева нису никада
путовали ван Ср�ије). 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на подручје
испитаника (млади из руралних подручја много ређе путују од младих
у односу на младе из ур�аних подручја). 
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15%
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�ио/ла ван

Ср�ије

Колико често имате прилику да путујете ван земље?
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Скоро трећина младих (64.5%) сматра да постоји велика потре�а за
подстицањем програма унапређења мо�илности младих. 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене сматрају да постоји већа потре�а). 
Постоји статистички значајна разлика* у односу на радни статус
испитаника (запослени млади и млади који нису ни у процесу
о�разовања, ни у процес тражења посла мање сматрају да постоји
потре�а за подстицањем програма.
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41. Подстицање програма мо�илности младих из Крагујевца

Да ли сматрате да институције града Крагујевца тре�а да
подстичу програме унапређења мо�илности младих?
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42. Упућеност у програме размене

Скоро 4/5 младих (78.6%) �и желело да �уде упућено у програме
омладинских размена где могу да путују у земљи и иностранству. 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на пол испитаника
(жене �и волеле да више �уду упућене). 
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78.6%

12.4%

Да ли �исте волели да више �удете упућени у програме
омладинске размене где можете да путујете у земљу и

иностранство?

Да Не Не знам
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ИНФОРМИСАЊЕ
МЛАДИХ



Чак 70.4% младих сматра да је медијски писмено, а само 2.3% младих
сматра да није медијски писмено. 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на године
испитаника (са растом година расту и проценти испитаника који се�е
сматрају медијски писменима).
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене мање сматрају за се�е да су медијски писмене у односу на
мушкарце).
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на подручје
испитаника (млади из руралних подручја мање сматрају за се�е да су
медијски писмени у односу на младе из ур�аних подручја). 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на о�разовање
испитаника (са растом о�разовања расту и проценти испитаника који
се�е сматрају медијски писменима).
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0% 
2.3%

70.4%

27.3%

Да Не Донекле

43. Медијска писменост младих из Крагујевца

Да ли за се�е сматрате да сте медијски писмени?

76



60% 

40% 

20% 

0% 

Више од половине младих (53.9%) сматра да постоји велика потре�а
за тим да институције града Крагујевца подстичу програме
унапређења медијске писмености младих. Само 5.2% младих сматра
да не постоји потре�а за тим. 
Постоји статистички значајна разлика** у односу на пол испитаника
(жене више сматрају да постоји потре�а). 
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44. Подстицање програма медијске писмености младих из
Крагујевца

Да ли сматрате да институције града Крагујевца тре�а да
подстичу програме унапређења медијске писмености младих?
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Више од 4/5 младих (84%) сматра да �и у локалним медијима тре�ало
да �уде више садржаја за младе.
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Да Не Не знам

45. Садржаји за младе у локалним медијима

Да ли сматрате да у локалним медијима тре�а да �уде више
садржаја за младе?
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УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У
КРЕИРАЊУ КУЛТУРНИХ
САДРЖАЈА



Скоро 2/3 младих (62.6%) сматра да у Крагујевцу нема довољно
културних садржаја за младе. Тек 15.7% сматра да постоји довољно
садржаја за младе. 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на године
испитаника (млади из категорије 15-19 значајно више неопредељени
у погледу овог питања са одговором „не знам“).
Постоји статистички значајна разлика* у односу на пол испитаника
(жене се мање слажу са тим да постоји довољно културних садржаја
за младе). 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на подручје
испитаника (млади из руралних подручја су значајно више
неопредељени у погледу овог питања са одговором „не знам“)
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на о�разовање
испитаника (са растом о�разовања расте и проценат одговора да не
постоји довољно културних садржаја).
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62.6%
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21.7%

Да Не Не знам

46. Културни садржаји за младе у Крагујевцу

Да ли сматрате да у Крагујевцу постоји довољно културних
садржаја за младе?
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Скоро 2/3 младих (65%) сматра да постоји велика потре�а за тим да
институције града Крагујевца подстичу више кулутрних садржаја за
младе. Само 3.4% младих сматра да не постоји потре�а за тим. 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на године
испитаника (са растом година расте и проценат одговора за већом
потре�ом за подстицањем више културног садржаја). 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(жене више сматрају да је потре�но подстицање).
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на подручје
испитаника (млади из ур�аних подручја више сматрају да је потре�но
подстицање).
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47. Подстицање културних садржаја за младе из Крагујевца

Да ли сматрате да институције града Крагујевца тре�а да
подстичу више културних садржаја за младе?
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48. Шта недостаје младима за квалитетније сло�одно време у
Крагујевцу

Шта од наведеног недостаје младима у Крагујевцу како �и
квалитетно проводили своје сло�одно време?

Филмски
садржаји

Млади сматрају да им највише недостају концерти (71.1%), различити
типови радионица (57.7%), спортски догађаји (57.2%), филмски
садржаји (50.8%) и представе (47.3%). 

Концерти
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радионица

Спортски
догађаји
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49. Важност културних садржаја из претходног слајда
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0% 

За више од 2/3 младих (69.5%) је веома важно да постоје културни
садржаји. За само 2.4% младих није важно.
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника
(женама је више важније него мушкарцима). 
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наведеног типа?
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50. Учешће у креирању културног садржаја младих из Крагујевца
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Да жели да учествује у креирању културних садржаја одговорило је
60% младих. Да не жели, навело је 15.3% младих. 
Постоји статистички значајна разлика*** у односу на пол испитаника (
жене више желе да учествују у креирању културних садржаја). 
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Да ли �исте као млада осо�а желели да учествујете у креирању
културних  садржаја у Крагујевцу?
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II КВАЛИТАТИВНО
ИСТРАЖИВАЊЕ





Мла�и у Краīујевцу

Методологија квалитативног
истраживања



Квалитативно истраживање је реализовано путем фокус група. 

Организација и реализација квалитативног истраживања (фокус
група)

Начин прикупљања података: фокус група - F2F (уживо или преко
ZOOM-а у зависности од епидемиолошких мера)

Инструмент истраживања: Водич за разговор до 20 питања (главни
истраживач води разговор у оквиру фокус групе, асистент – истраживач
води �елешке)

Време: до 120 минута

Учесници: у зависности од теме (6 до 12 учесника)

Број фокус група: 3 (према темама)

Теме и сцреенерза фокус групе (критеријуми за из�ор учесника): 
 1) Локална омладинска политика и ученичко и студентско
организовање
(канцеларија за младе, савет за младе, помоћник градоначелника за
омладину и сарадњу са Универзитетом у Крагујевцу; удружења,
ученички парламент, студентски парламент)

2) Родна равноправност, права младих, здравствена и социјална
заштита младих, млади из маргинализованих и осетљивих група
(младе жене, родитељи, Роми, млади у хранитељским породицама,
млади који су �или на извршавању казне затвора, удружења)

3) Активизам, волонтирање, млади у пољопривреди, млади и култура,
млади у спорту 
(млади активни чланови удружења, средњошколци, студенти, млади у
спорту, млади у култури, млади предузетници).
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Реализација: У Крагујевцу у просторијама канцеларије за младе, 10.
новем�ра одржане су три фокус групе, у којима су учествовали
представници/це младих из Крагујевца, удружења и институције. 

У првој фокус групи на тему локалне омладинске политике и
студентског организовања говорили су представник/ца Канцеларије за
младе, Савета за младе, Градског већа, ученичких и студентских
парламената. 

Теме друге фокус групе �иле су родна равноправност, права младих,
њихова социјална и здравствена заштита. На ове теме говорили су
млади из маргинализованих и осетљивих група: представници/це
младих са хендикепом, младих са инвалидитетом, етничких мањина
(Роми), као и младе жене. 

О активизму, волонтирању, положају младих предузетника/ца и
спорту, говорили су млади активни чланови удружења,
средњошколцима, студенти и предузетници на последњој, трећој
фокус групи.
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НАЛАЗИ ФОКУС ГРУПА

1) Локална омладинска политика и ученичко и студентско
организовање

Највећи �рој учесника/ца прве фокус групе као главни про�лем младих
у Крагујевцу види недовољну информисаност младих о могућностима
које имају у граду. Према речима једног од учесника фокус групе,
млади су недовољно информисани посе�но о могућностима које
постоје у вези са о�разовањем. Препозната је потре�а да се млади
током похађања школе/факултета повезују са компанијама, како �и се
о�ез�едило квалитетно стицање радног искуства. Говорећи о радном
искуству, учесници/це прве фокус групе �или су сагласни да �и
квалитетније радне праксе �оље припремиле младе за рад и
при�лижиле их ономе шта тржиште рада данас тражи. Недостатак
пракси у школама које �и им омогућиле даље усавршавање, адекватну
о�уку и самим тим и лакше запошљавање препознати су као значајан
про�лем за младе у Крагујевцу.

Такође, учесници фокус групе �или су сагласни да је потре�но да
млади �уду ангажованији и активнији, те да се код њих препознаје
мањак заинтересованости за ствари које су им доступне. Као један од
примера незаинтересованости студената, један од учесника фокус
групе који је запослен на факултету, навео је да родитељи чешће него
сами студенти долазе да се распитају за могућности доступне њиховој
деци. Он је такође и указао на то да велики �рој стипендија не �уде
искоришћен управо зато што млади нису довољно информисани, а ни
заинтересовани. Представница ђачког парламента указала је на то да
осим наведених про�лема са којима се млади у Крагујевцу сусрећу, да
�и тре�ало радити и на �ољој повезаности и функционисању превоза у
граду, како ученици/це ни �и каснили или изостајали са наставе. Оно у
чему су сви �или сагласни јесте да је главни про�лем за младе
неинформисаност која узрокује друге про�леме са којима се млади
суочавају неприпремљеност за тржиште рада, мањак активизма,
апатичност и при�егавање линији мањег отпора. Такође, сви учесници
фокус групе �или су мишљења да је младе неопходно првенствено
информисати     како     �и     се     сви     ови     про�леми     превазишли. 
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Утицај Канцеларије за младе на информисаност младих у Крагујевцу
важан је почетни корак ка превазилажењу поменутих изазова. Чврста
сарадња између Канцеларије за младе у Крагујевцу и факултета у овом
граду омогућила �и �ољу о�авештеност младих. Једна од препорука
учесника/ца фокус групе �ило је повезивање Канцеларије за младе са
ђачким парламентима у Крагујевцу и делегирање осо�е која �и �ила
задужена за промоцију активности и повезивање ђака и Канцеларије
за младе. Представница Канцеларије за младе подсетила је учеснике/
це групе да Канцеларија већ остварује сарадњу и са школама и са
факултетима, а учесници/це су �или сагласни да та сарадња тре�а да
�уде интензивиранија и �оље промовисана како �и доспела до што
већег �роја младих осо�а. Један од предлога који је изнет на првој
фокус групи односио се и на родитеље као потенцијално важну циљну
групу којој �и Канцеларија за младе тре�ало да се о�рати с о�зиром на
то да су, према мишљењу учесника/ца групе, они понекад више
информисани о могућностима које постоје него сами млади.

Учесници/це групе нису �или довољно упознати са активностима које
Канцеларија за младе спроводи у Крагујевцу. Један од учесника фокус
групе предложио је да Канцеларија фокус стави на умрежавање
младих који су неактивни и незапослени како �и се оснажили и
покренули. Такође, предложено је и формирање Ви�ер групе по узору
на неке од већ постојећих волонтерских група у којој �и се делиле
информације о активностима Канцеларије за младе. Боље
представљање младима програма и активности Канцеларије
допринело �и томе да њен рад �уде видљивији. Уколико �и се млади
на тај начин повезивали, утицало �и се и на повећање удружења за
младе. Сви учесници/це �или су сагласни да је Канцеларији неопходна
�оља промоција како �и се што већи �рој младих укључио у
активности које спроводи. Представница Канцеларије за младе навела
је низ активности које Канцеларија спроводи у вези са запошљавањем
младих, међутим, учесници/це су �или сагласни у томе да нису
довољно (или чак уопште) упознати са тим активностима. Уколико �и
имали могућност да се нађу на месту градоначелника Крагујевца,
учесници/це фокус групе спровели �и низ активности како �и
по�ољшали положај младих у овом граду.Први предлог односи се на
већу   доступност   и   различитост  културних   садржаја    за    младе    и
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стварање простора који �и само они користили. Већи �рој концерата,
подстицање активности у културним центрима и оживљавање домова
културе, допринели �и по�ољшању културних садржаја и �ољем
положају младих у Крагујевцу. Више младих у установама културе и
сарадња са Домом омладине такође је �ио један од предлога у вези са
унапређењем културног живота младих у Крагујевцу. Прилагођавање
културног садржаја садашњим интересовањима младих такође је
важан предуслов за поправљање културног живота младих осо�а из
Крагујевца. Бављење спортом и здравље младих такође је препознато
као важна о�ласт у којој тре�а предузети низ активности, те су
учесници/це фокус групе предложили веће улагање града у спортска
дешавања, организовање турнира и такмичења, уз промоцију здравог
начина живота. По�ољшање �ез�едности младих такође је наведено
као важан аспект којим �и тре�ало да се представници града �аве.
Према речима једног од учесника фокус групе, млади нису сигурни да
ли су и колико �ез�едни у овом граду. Једна од идеја за унапређење
положаја младих јесте и оснивање Центра за оснаживање младих који
�и могао да издаје сертификате након о�ука које �и млади пролазили.
На тај начин, млади �и �или припремљенији за тржиште рада, а такође
�и постојала могућност да млади из околних градова дођу у
Крагујевац. Осим тога, улога Центра �ила �и и да препознаје и мапира
потре�е и про�леме младих, те да их у својим програмима и
активностима унапређује и решава.

Иако су учесници прве фокус групе �или врло штури у навођењу
про�лема са којима се млади суочавају, готово једногласно су навели
неинформисаност као највећи про�лем младих у Крагујевцу. Међутим,
у последњем делу фокус групе, говорећи о томе шта �и изменили да су
на месту градоначелника или некога ко доноси одлуке, учесници/це су
излистали и препознали низ про�лема са којима се млади суочавају -
првенствено већ поменуту неинформисаност, затим мањак
квалитетних стручних пракси, неадекватан и недовољан културни
садржај, спорт и здравље младих, �ез�едност и неформално
удруживање.
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2) Родна равноправност, права младих, здравствена и социјална
заштита младих, млади из маргинализованих и осетљивих група

Учесници/це друге фокус групе као највећи про�лем младих у
Крагујевцу препознали су незапосленост. Немогућност да се млади
након завршене школе или факултета запосле, према мишљењу
учесника/ца друге групе представља највећи про�лем за младе у
граду. Такође, учесници/це �или су мишљења да је и неопходно младе
о�учавати за оне послове који су тражени на тржишту рада. Родну
(не)равноправност и суочавање са недискриминацијом неки од
учесника/ца нису видели као главни про�лем. Међутим, нетрпељивост
према припадницима/цама ЛГБТ популације јесте препозната као
значајан про�лем. Такође, још увек доминантне родне улоге са којима
се жене и мушкарци суочавају додатно оснажују ове стереотипе.
Учесници/це су препознали не само дискриминацију у погледу родне
равнооравности, већ и дискриминацију која постоји између руралних и
градских средина. З�ог економских неједнакости на релацији село -
град, млади немају ни исте почетне услове за о�разовање. За
припраднике ромске националне мањине, дискриминација је
свакодневна појава према речима једне од учесница фокус групе.
Припадници ове мањине суочавају се са дискриминацијом не само
током о�разовања, већ и онда када заврше факултет у року. Мањак
видљивости ове осетљиве групе, уз неједнак третман и неједнаке
шансе, узрок су постојећих неједнаких могућности и даље
дискриминације са којом се свакодневно суочавају. Током фокус групе,
једна од учесница, представница младих мајки, изјавила је да се она
уопште не осећа дискриминисаном, те да посла има, за све оне који
желе да раде. Дискриминација је присутна и према младима који су
�оравили у казнено поправним институцијама. Ресоцијализација
младих често тече споро, услед постојећих предрасуда које људи
према њима имају. Додатно, уколико су они припадници једне од
маргинализованих група, однос друштва према њима је још гори. 

Учесници/це друге фокус групе сматрају да Канцеларија за младе у
Крагујевцу тре�а да се �ави првенствено по�ољшањем запослености
младих у граду,  те  да  организују  семинаре  и  едукативне  радионице 
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(софт скиллс) које ће припремити младе за �удућу каријеру. Један од
предлога �ио је и оснивање Центра за каријерно саветовање за младе
који �и им пружао подршку при запошљавању. Већа промоција
активности и програма које Канцеларија за младе спроводи
препозната је од стране учесника/ца као неопходан корак за �ољу
о�авештеност младих. Главна улога Канцеларије за младе тре�а да
�уде едукација младих, а да им циљна група �уду ученици/це
основних школа како �и се од раног до�а градио однос према
активизму и већем ангажовању младих. Такође, Канцеларија за младе
тре�а да саветује, упућује, ургира када је неопходно и координише
између града и младих како �и се остварила што �оља сарадња.
Канцеларија �и тре�ало да ради и на већем умрежавању организација
у граду како �и се остварила �оља сарадња и додатно промовисале
активности Канцеларије. Да имају могућност да као градоначелник/ца
унапреде положај младих у Крагујевцу, учесници/це фокус групе су
предложили конкретне мере које �и предузели. Прва од њих односила
се на по�ољшање запошљавања младих у Крагујевцу, уз увођење мера
попут шестомесечних о�ука у циљу оспосо�љавања младих за даљи
рад, које �и о�ез�едиле њихов останак у граду. Осим тога, једна од
мера коју су учесници/це предложили је креирање више културног и
другог садржаја за младе у Крагујевцу - теретане и �иоскопи на
отвореном, више улагања у спортске садржаје, покретање школица
спорта за младе, међународна сарадња и повезивање младих. Један
од учесника предложио је и увећање �уџета за здравље младих, иако
то није препознато као конкретан про�лем на почетку фокус групе.
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3) Активизам, волонтирање, млади у пољопривреди, млади и
култура, млади у спорту 

Учесници/це треће фокус групе говорили су о активизму, волонтирању,
положају младих предузетника/ца у граду и начинима на које њихов
положај може да се унапреди. Као највећи про�лем младих у
Крагујевцу, учесници/це групе су препознали неактивност, мањак
садржаја за младе и мали �рој волонтерских удружења. Неадекватан
�рој ваннаставних активности и сла�о неформално о�разовање утичу
на то да млади нису активни. Неинформисаност младих препозната је
такође као значајан про�лем на коме тре�а радити. 

Представник младих предузетника из Крагујевца истакао је да град не
олакшава младима отпочињање првог посла. Додатна дигитализација
је неопходна како �и се процес у институцијама у�рзао и како �и се
модернизација ефикасно спровела. Осим тога, неопходно је ојачати
сарадњу између фирми и средњих школа уз увођење предмета који �и
се �авили предузетништвом и при�лижавали га младима. С о�зиром
на то да велики �рој младих уопште није упознат са концептом и
могућностима предузетништва, тре�ало �и организовати радионице на
којима �и се они информисали, али и охра�рили да се �аве
предузетништвом. Институције тре�а да “погурају” младе.
 Као важну тему за младе, учесници/це фокус групе препознали су
ментално здравље младих. Важно је да се између психолога/шкиња
који су запослени у школама и младих успостави однос поверења како
�и се подигла свест о овом питању. О односу поверења у школског
психолога говори то да су сви учесници/це фокус групе �или сагласни
да �и се пре о про�лемима са менталним здрављем поверили
пријатељу него некоме из школе, управо з�ог постојећег неповерења. 

Да �и подстакла младе на активизам, Канцеларија за младе у
Крагујевцу тре�а да приђе младима са активностима које су у складу са
њиховим интересовањима, да их информише о ономе шта ради.
Друштвене мреже представљају до�ар почетак за прилазак младима и
вођење кампањама на истим допринело �и промоцији деловања
Канцеларије. Неки од инфлуенсера �и могли да користе своје
платформе    тако   да    промовишу    активности   и   рад    Канцеларије.
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Један од предлога за унапређење положаја младих у Крагујевцу
односио се на додељивање стипендија нај�ољим ђацима како �и се
они мотивисали за даљи рад и напредак. На тај начин, ђаци/ученици
�и имали осећај да град мисли на њих и �или �и подстакнути да даље
напредују. Једна од мера која је такође предложена јесте по�ољшање
квалитета садржаја за младе уз промоцију волонтеризма и
удруживања младих.

96



Учесници све три групе �или су сагласни у томе да је један од највећих
про�лема недовољна информисаност о могућностима које млади
имају у Крагујевцу. Активности које Канцеларија за младе спроводи
нису довољно при�лижене младима, те тре�а радити на већој
промоцији њеног рада, како �и се што већи �рој младих активирао.
Незапосленост је такође �ила препозната као један од великих
про�лема за младе. Млади нису довољно припремљени за тржиште
рада управо зато што не до�ијају адекватне радне праксе у школама
које �и их о�училе за даљи рад. Учесници/це су �или сагласни да
уколико �и постојало �оље повезивање између школа/факултета и
предузећа, да �и се тиме омогућиле квалитетне радне праксе за
младе. Улога Канцеларије за младе према мишљењу учесника/ца
фокус група могла �и да �уде у креирању програма који �и повезивали
младе са фирмама/компанијама које �и их кроз адекватне праксе
о�училе за рад и тиме унапредиле њихов положај на тржишту рада.

Културни садржај за младе такође је препознат као нешто на чему
тре�а радити како �и се по�ољшао положај младих. Организовање
фестивала, теретана/�иоскопа на отвореном, прилагођавање култрних
садржаја младима допринело �и томе да се они осећају �оље у
Крагујевцу. 

Рањиве групе, попут Рома, младих жена, припадника/ца ЛГБТ
популације изложени су дискриминацији у свакодневном животу, па је
важно да ове групе постану видљивије у друштву, како �и се њихов
положај унапредио и како �и имали једнаке шансе као остали грађани
Крагујевца. Већи �рој удружења за младе подстакао �и ангажованост
младих, а улога Канцеларије за младе тре�а да �уде оснаживање и
подстицање младих да се укључе и умреже, како �и информације о
деловању и могућностима које млади имају, дошле до њих. 

Спорт и здравље младих препознато је такође као важно за младе у
Крагујевцу, те да �и организовање турнира, подршка школама спорта
као и веће улагање у спорт допринело томе да млади у Крагујевцу �уду
задовољнији својим положајем. Ментално здравље младих такође је
препознато   као   про�лем   који   је   значајан   и  са  којим  се све више
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ученика/ца и студената/киња суочава. Осим тога, учесници/це фокус
групе сматрали су да уопштено здравље младих тре�а да �уде једна од
тема којом Канцеларија за младе тре�а да се �ави, те да је неопходно
пронаћи начине да се више пажње посвети овом питању.

Про�леми са којима се млади суочавају:
-Незапосленост;
-Недовољно развијено неформално о�разовање;
-Лоше стручне праксе;
-Неприпремљеност за тржиште рада;
-Неадекватан културни садржај;
-Дискриминација маргинализованих група(Роми, младе жене,
припадници ЛГБТ популације);
-Ментално здравље младих;
-Спорт и здравље младих;
-Неинформисаност младих;
-Институције не препознају младе као категорију којој тре�а пружити
помоћ;
-(Не)�ез�едност младих;
-Мањак неформалних удружења за младе.

Мере које тре�а предузети како �и се унапредио положај младих:
-Информисати младе о активностима Канцеларије за младе;
-Умрежити и покренути младе који су неактивни и незапослени;
-Омогућити већу подршку институција младима;
-О�ез�едити стипендије за младе како �и се подстакли да наставе са
остваривањем до�рих резултата;
-Креирати програме које �и младе повезивали са компанијама које �и
могле да им пруже квалитетне радне праксе;
-Умрежити Канцеларију за младе са свим средњим школама и
факултетима у Крагујевцу како �и се омогућио проток информација за
младе;
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-Више користити друштвене мреже за при�лижавање младима
(промоција активности, креирање Вај�ер група, повезивање са
инфлуенсерима који �и ширили вести о активностима Канцеларије);
-О�ез�еђивање квалитетнијег неформалног о�разовања за младе
(радионице, семинари и слично);
-Подстицање стварања удружења за младе;
-Стварање �ољег културног садржаја за младе у Крагујевцу (�иоскопи
на отвореном, музички фестивали и слично);
-Квотно запошљавање младих из рањивих друштвених група;
-Већа подршка спортским удружењима/школама за младе;
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