Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност
Општи циљ 1.

Унапређење институционалног оквира и капацитета за систематско увођење
родне перспективе у израду и имплементацију локалних политика

Плански документ из ког је циљ
Национална стратегија за родну равноправност
преузет
Показатељ ефекта
Почетна вредност
Циљна вредност
Усвојена Европска повеља о
Родна равноправност је
Успостављен систем и процедуре за родној равноправности на
део јавних политика,
увођење родне перспективе у локалне локалном нивоу
програма и буџета
политике и активности локалне
самоуправе тако да су потребе и Механизми за родну
положај жена и мушкараца видљиве у равноправност нису
локалним политикама и креиране успостављени
мере за унапређење положаја жена.
Иницијативе у области родне
равноправности нису
спровођене
Посебни циљ 1.1.

Извор потврде
Извештаји о родној
анализи политика,
програма и мера и
евалуацији ЛАП-а

Унапређење капацитета и повећане активности локалних механизма за
роднуравноправност
Показатељ исхода
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Усвојена Европска повеља о родној Усвојена Европска повеља о
Институционални
Извештаји о
равноправности
и
успостављени родној равноправности на
механизми за родну
евалуацији ЛАП-а
механизми за родну равноправност у локалном нивоу
равноправност ефикасно
ЈЛС
Механизми за родну
делују на свим нивоима
равноправност нису
уз обезбеђену буџетску,
успостављени.
материјалну и кадровску
подршку.
Мера 1.1.1.
Промоција Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Показатељ резултата
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
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Усвојена Европска повеља о
Организоване кампање промоције
родној равноправности на
Европске
повеље
о
родној
локалном нивоу
равноправности на локалном нивоу

Одлука ЈЛС о
приступању
Европској повељи о
РР
Активност 1.1.1.1.
Организовање промоције вредности и начела родне равноправности Европске
повеље о родној равноправности на локалном нивоу
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Промовисана
начела
родне Скупштина ЈЛС
Буџет ЈЛС
2021-2022
равноправности из Европске повеље
о РР
Мера 1.1.2.
Успостављање механизма за родну равноправност и обезбеђивање ресурса и
капацитети за њихово функционисање.
Показатељ резултата
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Успостављена
најмање
два Успостављен је Савет за родну
Институционални
Извештај о
механизма за родну равноправност у равоправност. Није
механизми за родну
евалуацији ЛАП и
ЈЛС и обезбеђени ресурси и успостављена Комисија за
равноправност ефикасно буџет ЈЛС
капацитети за њихово функционисање родну равноправност.
делују на свим нивоима
Није формирано тело за родно
на основу јасно
одговорно доношење буџета.
дефинисаних
.
надлежности уз
обезбеђену буџетску,
материјалну и кадровску
подршку.
Активност 1.1.2.1
Успостављање Савета за родну равноправност
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Савет
за
родну равноправност Скупштина ЈЛС
Буџет ЈЛС
2021-2022
успостављен,
јасно
дефинисане
надлежности Савета и обезбеђена
материјална и кадровска подршка.
Активност 1.1.2.2.
Успостављање Комисије за родну равноправност
2

Промовисана начела
родне равноправности из
Европске повеље о РР

Показатељ резултата

Носиоци

Потребна средства
извор финансирања
Буџет ЈЛС

и Период спровођења

Успостављена Комисија за родну Скупштина ЈЛС
2021-2022
равноправност, обезбеђени ресурси
за функционисање.
Активност 1.1.2.3
Успостављање тела за родно одговорно буџетирање
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Успостављено
тело
за
родно Скупштина ЈЛС
Буџет ЈЛС
2021-2022
одговорно буџетирање и обезбеђени
ресурси за функционисање.
Посебни циљ 1.2.
Увођење родне перспективе у израду и имплементацију локалних политика
Показатељ исхода
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Укљученост
перспективе
родне У општини Кладово се види Родна равноправност је
Извештаји о
равноправности у јавне политике, напредак када је у питању део јавних политика,
евалуацији ЛАП-а
програме и буџет.
положај жена на руководећим програма и буџета.
План о поступном
местима, међутим неопходно је
увођењу родно
подићи свет жена о значају
одговорног буџета
њиховог присуства у креирању
(одељење за
економског,
политичког
и
буџет/финансије).
културног живота средине у којој
живе.
Начело родне равноправности
није
у
довољној
мери
интегрисано
у
процес
прикупљања
података
и
доношења свих аката на нивоу
општине.
Мера 1.2.1.

Увођење система/механизма прикупљања, праћења, анализе и објављивања родно
осетљивих података на локалном нивоу и увођење родно осетљивог језика
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Показатељ резултата
У извештавању свих институција на
локалном нивоу
примењен родно
осетљив језик
а прикупљање и
праћење података у свим локалним
институцијама омогућава анализу
родно осетљивих података
Активност 1.2.1.1.
Показатељ резултата

Почетна вредност
Родно осетљив језик као и
прикупљање и евидентирање
родно разврстаних података се
спорадично примењују.

Циљна вредност
Извор потврде
Родно
осетљив
језик Извештај
уведен као стандард у евалуацији ЛАП-а
извештавању
свих
локалних институција а
анализа података садржи
родно осетљив приступ.
Увођење родно осетљивог језика у документа ЈЛС
Носиоци

Потребна средства
извор финансирања
родну Буџет ЈЛС

и Период спровођења

Потребна средства
извор финансирања
за
родну Буџет ЈЛС
и
надлежне

и Период спровођења

о

У извештавању свих институција на Савет/Комисија
за
2021-2024
локалном нивоу примењен родно равноправност
осетљив језик
Предлагање и усвајање метода прикупљања, праћења, анализе и објављивања
Активност 1.2.1.2.
родно осетљивих података на локалном нивоу
Показатељ резултата

Носиоци

Обавезна упутства за примену родно Савет/Комисија
2021-2024
осетљивог језика и родно осетљиво равноправност
вођење и анализу података написана службе ЈЛС
и достављена кључним партнерима
на локалном нивоу
Информисање и оснаживање кључних локалних актера, за примену примена родно
Активност 1.2.1.3.
осетљивог језика и родно осетљиво прикупљање података
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Број
организованих
тематских Савет/Комисија
за
родну Буџет ЈЛС
2021-2024
састанака и активности за примену равноправност у сарадњи са
родно осетљивог језика и родно организацијама
цивилног
осетљиво вођење и анализа података друштва
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Мера 1.2.2.
Показатељ резултата

Родна анализа јавних политика, програма и мера и буџета ЈЛС
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Није вршена родна анализа Предлозиполитика,
Извештај о
Јавне политике, програми и мере и
јавних политика, програма и програма и мера се
евалуацији ЛАП
буџет ЈЛС усвојене су након анализе
мера и буџета ЈЛС.
усвајају након анализе
утицаја родности
утицаја родности.
Успостављене институционалне структуре са одговарајућим ресурсима за родну
Активност 1.2.2.1.
анализу јавних политика, програма и мера и буџета ЈЛС
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Комисија/Савет
за
родну Буџет ЈЛС
2021-2024
Број докумената за који је пре
равноправност и одговарајућа
усвајања извршена родна анализа
тела и службе ЈЛС
Општи циљ 2.
Успостављен систем једнаких могућности за све и елиминисан сваки облик
дискриминације по основу пола
Показатељ исхода
Унапређена родна равноправност
жена, посебно жена из осетљивих
група, подигнут ниво социјалне
и
здравствене
заштитежена
и
унапређена
подршка
економском
оснаживању жена
Посебни циљ 2.1.
Показатељ ефекта
Подигнут ниво социјалне
заштите
жена из посебно осетљивих група и
развијене
активности
локалне
самоуправе усмерене ка економском
оснаживању жена

Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Родна
равноправност
на Жене
и
мушкарци Извештај о
тржишту рада, социјалној и равноправни на тржишту евалуацији ЛАП-а
здравственој заштити треба да рада
и
у
приступу
се унапреди.
социјалној и здравственој
заштити.
Повећање нивоа социјалне заштите жена из посебно осетљивих група
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Општина Кладово је из локалног Женама из осетљивих Извештај
буџета обезбедила средства за група доступна социјална евалуацији ЛАП-а
континуитет пружања услуге заштита
у
свим
„Помоћ у кући‟ У Кладову већ ситуацијама
када
су
две деценије постојања броји и жртве насиља у породици
Удружење
"Нада",
Ово или
преоптерећене
удружење пружа услугу дневног самосталном бригом о
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Мера 2.1.1.

Показатељ резултата
Успостављене
услуге
социјалне
заштите
доступне
женама
из
угрожених група
Активност 2.1.1.1.
Показатељ резултата
Спроведена анализа доступности и
потреба за новим услугама социјалне
заштите из перспективе припадница
посебно осетљивих група
Активност 2.1.1.2.
Показатељ резултата
Успостављене
нове
унапређене постојеће
Посебан циљ 2.2.

услуге

и

боравака за децу са сметњама у зависним
члановима
развоју још од 2011. године
домаћинства.
Развијање услуга социјалне заштите из надлежности ЈЛС које недостају као
подршка угроженим групама; старије жене са села, жене са инвалидитетом, жене из
сиромашних породица, самохране мајке, жртве насиља, жене пре -оптерећене
самосталном бригом о немоћним члановима домаћинства.
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Доступност
успостављених Женама из осетљивих Извештај о
услуга
социјалне заштите групаприоритетно
евалуацији ЛАП и
женама из посебно осетљивих доступне успостављене Центра за социјални
група није довољна
услуге социјалне заштите рад
Анализа доступности услуга социјалне заштите женама из посебно осетљивих група
и потреба за успостављањем нових или унапређењем постојећих услуга социјалне
заштите
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
Центар за социјални рад у Буџет ЈЛС
2021-2024
сарадњи
са
релевантним Донаторска средства
партнерима
у
ЛЗ
и
организацијама
цивилног
друштва
Доношење одлука о успостављању нових услуга или унапређењу постојећих
сагласно утврђеним потребама жена из посебно осетљивих група
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
Скупштина општине, надлежни Буџет ЈЛС
2021- 2024
секретаријати,
Центар
за Донаторска средства
социјални рад
Унапређење система за сузбијање насиља над женама и заштиту жена које су
претрпеле насиље.
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Показатељ исхода

Институције надлежне за сузбијање
насиља над женама ефикасније у
спречавању и процесуирању насиља

Мера 2.2.1.
Показатељ резултата
Ефикасност и благовременост у
поступању надлежних институција и
повећан
број
процесуираних
насилника
Активност 2.2.1.1.
Показатељ резултата

Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
У мањим срединама као што је Заштита
од
насиља Извештај центра за
Кладово,
много
је
теже доступна свим жртвама, социјални
рад,
мотивисати жртве ове појаве да благовремена
и полицијска и судска
пријаве насиље. Наиме жртве ће ефикасна.
евиденција
ћутати због срамоте, да не
изгубе посао, да не осрамоте
породицу, децу, родитеље. Јако
често
због
финансијске
ситуације жртве су принуђене да
трпе
често
тешке
облике
насиља,
пошто
нису
у
финансијској могућности да себе
изолују, и одвоје од насилника.
Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање насиља
над женама и развој програма подршке жртвама
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Нема података о ефикасности Институције надлежне за Извештај центра за
институција
надлежних
за сузбијање насиља над социјални
рад,
сузбијање насиља.
женама ефикасније у полицијска и судска
спречавањуи
евиденција
процесуирању насиља
Организовање обука и подизање нивоа знања запослених о заштити жртава
насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
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Судови, полиција, Центар за Буџет ЈЛС, буџет РС, 2021-2024
Институције надлежне за сузбијање социјални рад, организације донаторска средствa
насиља над женама организовале цивилног сектора
професионално усавршавање својих
кадрова у области заштите жена од
насиља
Активност 2.2.1.2.
Показатељ резултата
Статистички подаци о насиљу
породици се воде и објављују

у

Активност 2.2.1.3.
Показатељ резултата
Развијени програми подршке и број
жртава насиља укључених у програме
подршке
Посебан циљ 2.3.
Показатељ ефекта
Повећана запосленост жена из групе
теже запошљивих лица Економске
иницијативе предузетница подржане
од стране локалне самоуправе и број
програма намењених економском

Унапредити систем прикупљања статистичких података када је у питању насиље у
породици и насиље над женама
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
Судови, полиција, Центар за Буџет ЈЛС, буџет РС, 2021-2024
социјални рад, организације донаторска средства
цивилног сектора
Развој програма подршке и подизање нивоа свести девојака и жена о правима која
поседују када је у питању насиљеи оснаживање жена које су претрпеле било који
вид насиља.
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
Центар за социјални рад у Буџет ЈЛС
2021-2025
сарадњи
са
релевантним Донаторска средства
партнерима
у
ЛЗ
и
организацијама
цивилног
друштва
Унапређење активности локалне самоуправе усмерених ка економском
оснаживању жена
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Без обзира на све помаке који се Развијени
програми Извештај
о
бележе
последњих
година, економског оснаживања евалуацији ЛАП
родни јаз и даље је присутан жена,
посебно
жена
према
свим
индикаторима предузетница
из
тржишта рада.
руралних
подручја
и
8

оснаживању жена.

Мера 2.3.1.
Показатељ резултата
Креирани посебни програми
економско оснаживање жена

Општина
се
ипак
може обезбеђене
исте
похвалити активностима три могућности и шансе на
предузетничке фирме које воде тржишту рада за сва
жене и запошљавају 16 жена, и лица
тенденцијом да већи број жена
покреће
сопствене
мале
послове. Потребно је тим мањим
предузетницама
пружити
подршку.
Јако је битно споменути да на
нивоу
општине
постоје
креативна Удружења, једно од
њих је и "Мисија креатива" које
се
труди
да
својим
рукотворинама
сачува
од
заборава традицију овог краја.
На овом месту се окупљају
керамичари, ткаље, вајари који
кроз своје креативне моћи чувају
традицију. Осим што за ову
општину представљају чуваре
традиције, овим људима се кроз
креативни рад може омогућити
шанса
за
економски
просперитет.
Креирање посебних програма за запошљавање, економско оснаживање жена и
женско предузетништво,нарочито за жена из осетљивих група.
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Економско оснаживање жена Женама једнако доступни Извештај
о
за планирано
кроз
Програм програми активних мера евалуацији ЛАП
локалног развоја и пројекте
запошљавања а женама
предузетницама једнако
9

Активност 2.3.1.1.
Показатељ резултата
Спроведени посебни програми за
запошљавање жена које припадају
теже
запошљивим
лицимаи
повећаназапосленост жена из ових
група

доступни сви програми
економског оснаживања
Реализовати
посебне програме за запошљавање жена, нарочито жена које
припадају теже запошљивим лицима и осетљивим групама
Носиоци
Национална служба
запошљавања
Комисија/Савет за родну
равноправност

Потребна средства
извор финансирања
Буџет ЈЛС
Донаторска средства

и Период спровођења
2021-2025

Креирање програма подршке женског предузетништва, посебно жена из руралних
подручја
Показатељ резултата
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
У селима има доста такозваних Удео
жена
међу Извештај
о
"Актива жена", који окупљају корисницима субвенција евалуацији ЛАП-а.
жене којима се може омогућити и
програма
подршке
Креирани посебни програми за
да изложе своје етно поставке и предузетништву
економско оснаживање жена
своје ручне радове туристима равноправан са уделом
који у све већем броју посећују мушкараца.
Источну Србију.
Реализација посебних програма за економско оснаживање жена и женског
Активност 2.3.2.1.
предузетништва
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Број
жена
чија
је
економска Национална служба
Буџет ЈЛС
2021-2025
иницијатива
подржана од стране запошљавања, Комисија/Савет
Донаторска средства
локалне самоуправе
за родну равноправност
Организовати обуке и подићи свест жена у руралним подручјима о предузетничким
Активност 2.3.2.2.
могућностима и о начинима и могућностима за покретање сопственог посла
Показатељ резултата
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Мера 2.3.2
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Број жена укључених у обуке
Посебна циљ 2.4.
Показатељ ефекта
Обезбеђен равноправан приступ
здравственој заштити жена из
осетљивих група
Мера 2.4.1.
Показатељ резултата
Припадницамарањивих
група
обезбеђен
приступ
здравственим
услугама.
Реализовани програми неформалног
образовања подизања свести о
значају
очувања
здравља,
репродуктивног здравља девојака и
вршила промоције здравог стила
живота.
Организовати превентивне прегледе
за све жене без обзира на узраст,
место становања, или здравствено
осигурање у циљу превенције и раног
откривања малигних болести.
Активност 2.4.1.1.
Показатељ резултата

извор финансирања
Буџет ЈЛС
Донаторска средства

Национална служба
2021-2025
запошљавања Комисија/Савет
за родну равноправност
Унапређена здравствена заштита и обезбеђен равноправан приступ услугама
женама из посебно осетљивих група
Почетна вредност
Циљна вредност
Извор потврде
Жене из осетљивих група немају Квалитетна здравствена Извештај о
равноправан
приступ заштита доступна свим евалуацији ЛАП-а
здравственој заштити.
женама.
Подизање свести жена о значају заштите здравља
Почетна вредност
Женама,
а
нарочито
припадницама рањивих група,
није обезбеђен довољан ниво
приступа
квалитетној
здравственој заштити.
Потребно
је
радити
на
превенцији
малигних
и
кардиоваскуларних болести, на
подизању свести о важности
превентивних прегледа, као и
повећати и олакшати доступност
здравственим услугама.

Циљна вредност
Извор потврде
Свим женама а посебно Извештај о
женама из рањивих група реализацији ЛАП-а
обезбеђенприступ
здравственој заштити и
превентивним
прегледима.

Реализовати програме неформалног образовања путем којим би се подигла свест о
значају очувања здравља,репродуктивног здравља младих и вршила промоције
здравог стила живота
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
извор финансирања
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Број жена обухваћених програмима
неформалног образовања путем којим
би се подигла свест о значају очувања
здравља,репродуктивног
здравља
девојака и вршила промоције здравог
стила живота

Дом здравља
Комисија/Савет за родну
равноправност
Организације цивилног друштва

Буџет ЈЛС
Донаторска средства

2021-2025

Организовати превентивне прегледе за све жене без обзира на узраст, место
Активност 2.4.1.2.
становања, или здравствено осигурање у циљу превенције и раног откривања
малигних болести
Носиоци
Потребна средства и Период спровођења
Показатељ резултата
извор финансирања
Број жена обухваћеним превентивним Дом здравља
Буџет ЈЛС
2021-2025
прегледима
Комисија/Савет за родну
Донаторска средства
равноправност
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