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Стратешка област: Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање
равноправности полова
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 1: Остваривање права жена да равномерно са мушкарцима учествују у одлучивању
Појединачни циљ 1.1
Очекивани резултати
Индикатори
Повећање учешћа жена у
Повећано учешће жена у представничким телима на свим
30% жена у преставничким
представничким телима на свим
нивоима.
телима на свим нивоима.
нивоима
Укључивање одредби за равноправно учешће жена у
Број предложених измена и
Изборне законе и Законе и пословнике НС, Покрајинске
допуна.
скупштине и скупштина општина АПВ.
Број прихвaћених измена и
допуна Изборних закона, Закона и
пословника НС и скупштине
општина
Укључивање одредби у Закон о финансирању
Број предложених измена и
политичких странака o постицајним мерама за
допуна.
политичке странке које на својим листама имају више од
Број прихваћених измена и
30% жена и/или које су након избора имале више од 30%
допуна.
мање заступљеног пола у представничким телима.
Системски приступ доносиоца одлука у политичким
Постојање смерница.
странкама у спровођењу и поштовању равноправности
полова а у складу са међународним документима из
области родне равноправности.
Повећан капацитет доносиоца одлука у државној управи у
Постојање смерница и
спровођењу и поштовању родне равноправности.
контролних листа за доносиоце
одлука у државној управи.
Уједначен систем извештавања о прогресу у политици
једнаких могућности.

Активности

-Оснажени лидери политичких странака у вези са
применом међународних докумената, конвенцијом УН о
елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDАW)
и са препоруком Савета министара СЕ (Rес 2003).
-Постојање статистичких података о женама у политичком
и јавном животу и успостављање родно базираних података
у вођењу евиденције и статистике са прихваћених листа.
- Оснажене политичке странке, синдикати и синдикална
удружења за израду плана деловања и посебних мера за
подстицање и унапређење равномерне заступљености жена
и мушкараца.
Створене могућности за боље и брже напредовање жена у
политичким и страначким хијерархијама.
Очекивани резултат
Индикатор

Рокови
do 2012
Крај 2010

Mart 2011

Крај 2010

Јун 2011

Број извештаја политичких
странака о спровођењу политике
једнаких могућности.
Број одржаних семинара

Јун 2011

Број жена у политичком и јавном
животу.

Крај 2011

Усаглашеност са Законом о
равноправности полова члан 35.

Крај 2010

Број жена у извршним органима
политичких странака.
Носиоци активности

Јануар 2011

Јун 2011

Укупна средства
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Извор
провере

Надлежни
органи и
институције

Учесници

Рокови за
извођење
активност
и

Активност 1.1.1
Допуне изборног законодавства
1.1.1.1. Урадити предлог за
усклађивање Нацрта Закона о
локалним изборима у односу на
учешће мање заступљеног пола и
дефинисање принципа замене
посланика/ца и одборника/ца када је
у питању замена из мање
заступљеног пола

Укључене одредбе за
равноправно учешће
мање заступљеног
пола у Закон о избору
локалних одборника.

Број предложених
измена и допуна.
Број прихавћених
измена и допуна
Изборних закона.

1.1.1.2. Учешће у изради Закона о
Скупштини у смислу уграђивања
политике једнаких могућности
(коришћење родно сензибилног
језика) и предлагање одредби да бар
један потпредседник/ца буде из
редова мање заступљеног пола

Укључене одредбе које
се односе на политику
једнаких могућности и
избор
подпредседника/це у
Закон о Скупштини.

Број предложених
измена и допуна.
Број прихваћених
измена и допуна
Закона о
Скупштини.

Уграђене одредбе у
Закон о
финансирању
политичких
странака о
постицању
политичких
странака да на
својим листама
имају преко 30%
жена и/или које су
након избора имале
више од 30% мање
заступљеног пола у
представничким
телима.

Број предложених
измена.
Број прихваћених
измена.

Службени
гласник РС

Службени
гласник РС

МДУЛС

Министарство
правде, МРСПУправа за родну
равноправност
Одбор НСРС за
родну
равноправност,
Удружења

Септембар
2011.

Министарств
о правде

МРСП -Управа за
родну
равноправност,Од
бор НСРС за
родну
равноправност,
Удружења

Одмах

Министарств
о финансија

МДУЛС, МРСП
-Управа за родну
равноправност,
Одбор НСРС за
родну
равноправност,
политичке
странке

Март 2011

Ангажовање домаће/г
експерта/киње 10
дана 12000=120000

Активност 1.1.2
Измена прописа којима се уређује
финансирање политичких
странака
1.1.2.1. Израдити предлог за измене
Закона о финансирању политичких
странака у смислу подстицајних
финансијских мера за политичке
странке које на својим изборним
листама имају преко 30% жена
и/или које су након избора ималe
више од 30% мање заступљеног
пола у представничким телима

Службени
гласник РС

Подстицајне мере за
политчке странке
уколико износе 0,1%
садашњег износа који
се даје политичким
странкама из буџета
односно 0,00015%
буџета РС. Ако је
буџет 330 милијарди
динара овај износ би
био око
4 950 000 динара
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1.1.2.2. Донети смернице и
контролне листе за доносиоце одлука
у државној управи и политичким
странкама у вези спровођења и
поштовања равноправности полова а
у складу са међународним
документима из области родне
равноправности

1.1.2.3. Израдa Смерница за
политичке странке, синдикате и
синдикална удружења за израду
плана деловања и посебних мера за
подстицање и унапређење
равномерне заступљености жена и
мушкараца у органима странке, и
приликом кандидовања за изборе
посланика и одборника

Повећан проценат
жена у
представничким
телима.

Минимално 30%
мање заступљеног
пола у
представничким
телима.

Статистич
ки подаци
о саставу
представн
ичких тела

РЗС

МРСП -Управа за
родну
равноправност,
НСРС,
Пoкрајинска
скупштина,
Скупштине
општина

Крај 2012

Системски приступ
доносиоца одлука у
политичким странкама
у спровођењу и
поштовању
равноправности
полова а у складу са
међународним
документима из
области родне
равноправности.
-Оснажене политичке
странке за израду
плана деловања и
посебних мера за
подстицање и
унапређење
равномерне
заступљености жена и
мушкараца.

Постојање
смерница и
контролних листа за
доносиоце одлука у
политичким
странкама.

Извештај
МРСП

МРСПУправа за
родну
равноправно
ст

Политичке
странке,
Удружења

Крај 2010

832000

Усаглашеност са
Законом о
равноправности
полова члан 35.

Извештај
МРСП о
Смерница
ма,

МРСПУправа за
родну
равноправно
ст

Форуми жена из
политичких
странака, Секције
жена из
Синдиката и
синдикалних
удружења,
удружења

Крај 2010

832000

-Објављивање
планова политичких
странака, синдиката и
синдикалних
удружења за
унапређење
равномерне
заступљености жена.

Постојање планова
деловања и
посебних мера за
подстицање и
унапређење
равномерне
заступљености жена
и мушкараца у
органима
политчких странака,
синдиката и
синдикалних
удружења.
Број извештаја
политичких
странака о
спровођењу
политике једнаких
могућности.

Уједначавање система
извештавања о
прогресу у
спровођењу политике
једнаких могућности.

Планови
деловања
и
посебних
мера

Извештај о
раду
политичке
странке
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1.1.2.6. Одржати семинаре о
Смерницама за доносиоце одлука у
политичким странкама и
Смерницама за израду плана
деловања

Оснажени лидери/ке
политичких странака
за спровођење и
поштовање
равноправности
полова а у складу са
међународним
документима из
области родне
равноправности.

Број одржаних
семинара.

Извештаји
експерата/
киња са
резултатим
а
евалуације

МРСП,
Управа за
родну
равноправно
ст

Политичке
странке

Јун 2011

1.1.2.7. Одржати семинаре за жене
из политичких странака у вези
Смерница за доносиоце одлука и
Смерница за израду плана деловања

Оснажено 60 жена у
политичким странкама
за већу присутност у
јавном и политичком
животу и
створене могућности
за боље напредовање
жена у страначким
хијерархијама.

Број одржаних
семинара.
Број жена у
извршним органима
политичких
странака.

Извештај
експерата/
киња са
резултатим
а
евалуације

МРСПУправа за
родну
равноправно
ст

Форуми жена
политичких
странака,
Удружења

Јануар
2011

Уграђене одредбе у
пословник Народне
Скупштине о
поштовању
критеријума
минимално 30% мање
заступљеног пола у
избору
подпредседника/це,
састава и
председавања
скупштинским

Број разматраних
докумената. Број
поднетих измена.
Број прихваћених
измена.

Службени
гласник
РС,
Статистич
ки
извештају
о саставу
НСРС

НСРС

МРСП -Управа за
родну
равноправност,
Одбор НС за
родну
равноправност

Крај 2010

3 семинара са по 25
учесника у трајању
од три дана
Хонорар за 2
експерта/киње
2x4x12000=94000
Путни трошкови и
трошкови боравка
учесника 3x25x16000=
1200000
Материјални
трошкови (сала и
штампа) 120 000
Укупно 1414000
3 семинара са по 20
учесница од 3 дана
Хонорар за 2
експерта/киње
2x3x12000=72 000
Путни трошкови за 2
експерта/киње
3x2x4000=24000
Преноћиште за 2
експерта/киње
2x4x12000=72000
Путни трошкови за 30
учесница (остале из
локала) по 4000
=120000
Преноћиште за 30 по
12000=360000
Храна и освежење
4x3x16800=201600
Материјални
трошкови (сала и
штампа) 120 000.
Укупно 969600

Активност 1.1.3
Измене скупштинских пословника
1.1.3.1. Урадити Предлог измене
пословника Народне скупштине у
вези уношења обавезе избора
подпредседника/це који треба да је
супротног пола од преседника/це а у
случају избора више
подпредседавајућих примене
критеријума од минимално 30% мање
заступљеног пола, и истог
критеријума у погледу састава и
председавања скупштинским
одборима

Усаглашеност са
Законом о
равноправности
полова.
Минимално 30%
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одборима.

1.1.3.2. Урадити предлог измена
пословника Покрајинске скупштине
АПВ у вези са уношењем обавезе
избора подпредседника/це који
треба да је супротног пола од
преседника/це а у случају избора
више подпредседавајућих, примене
критеријума од минимално 30% мање
заступљеног пола, и примена истог
критеријума у погледу састава и
председавања одборима Пкрајинске
скупштине АПВ

Уграђене одредбе
поштовања мање
заступљеног пола у
избору
подпредседника/це и
председника /ца
скупштинских одбора
у пословник
Покрајинске
скупштине АПВ.

1.1.3.3. Урадити предлог измена
пословника скупштине општине у
вези са избором подпредседника/це
који треба да је супротног пола од
преседника/це а у случају избора
више подпредседавајућих
критеријум 30% мање заступљеног
пола треба бити испоштован. Исти
критеријум треба бити испоштован
и у избору општинских већа и
одбора

-Уграђене одредбе у
пословнике
скупштина општина за
мање заступљени пол
у избору
подпредседника/це и
саставу и
председавању
скупштинским
одборима.

Активност 1.1.4
Континуирано праћење примене
закона у овој области
1.1.4.1. Урадити предлог одлуке за
обавезно статистичко евидентирање
прихваћених листа на републичком,
покрајинском и локалном нивоу као
и за начине њиховог приказивања

Појединачни циљ 1.2

мање заступљеног
пола у саставу НС и
саставу и
председавању
скупштинским
одборима.
Број разматраних
докумената. Број
поднетих измена.
Број прихваћених
измена.
Усаглашеност са
Законом о
равноправности
полова.
Минимално 30%
мање заступљеног
пола у саставу
Покрајинске
скупштине АПВ и
саставу и
председавању
њеним одборима.
Број измењених
пословника о раду
општинских
скупштина.
Минимално 30%
мање заступљеног
пола у саставу
скупштине општине
и саставу и
председавању
њеним одборима.

-Видљиви родно
базирани подаци

Проценат жена на
прихваћеним
листама на
републичком,
покрајинском и
локалном нивоу.

-Праћење прогреса
учешћа жена у
политичком животу

Усаглашеност са
Резолуцијом Савета
Европе од 27. марта
1995.

Очекивани резултати

Службени
гласник
АП
Војводине,
Статистич
ки подаци
о саставу
Покрајинс
ке
скупштине
АПВ

Скупштина
АПВ

Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ,
МРСП -Управа за
родну
равноправност

Крај 2010

Одлука о
измени
пословник
а
скупштине
општине
Статистич
ки подаци
о саставу
скупштина
општина

Скупштине
општина

МРСП -Управа за
родну
равноправност,
општинска тела
за равноправност
полова

Крај 2011

Извештај
РЗС

МРСПУправа за
родну
равноправно
ст

Влада, РЗС

Крај 2011

Индикатори

40 дана локалних
експерата/киње по
12000=480000

Рокови
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Повећање учешћа жена у
извршним органима власти, на
руководећим местима у државној
управи и јавним службама

Повећан броја жена на позицијама министара државних
секретара, специјалних саветника, помоћника министара,
руководилаца регулаторних тела, агенција, завода и јавним
предузећима.
Унете одредбе за обезбеђивање равномерног учешћа мање
заступљеног пола у Закон о влади, Одлуку о организацији и
начину рада Извршног већа АП Војводина и Закон о
локалној самоуправи.
Уграђене одредбе о равноправности полова и политике
једнаких могућности у Закон о државним службеницима.

Подаци о државним службеницима разврстани по полу и
подаци о лицима на местима одлучивања у државној
управи разврстани према полу.
Редовно извештавање Владе о проценту заступљености
мушкараца и жена на местима одлучивања у државној
управи.
Урађен Модел статута органа јединице локалне самоуправе
са уграђеним механизмима обезбеђивања равноправног
учешћа жена на позицијама одлучивања.
Подизање нивоа свести о равномерном учешћу жена на
позицијама одлучивања на локалном нивоу.

Активности
Активност 1.2.1
Измене прописа којима се
уређује рад Владе, органа
територијалне аутономије и
органа јединице локалне
самоуправе у циљу обезбеђивања
равномерног учешћа мање
заступљеног пола
1.2.1.1. Урадити предлог
допуне/измене Закона о влади за
обезбеђивање равномерног учешћа
мање заступљеног пола

Очекивани
резултат

Уграђене одредбе у
Закону о влади за
обезбеђивање
равномерног
учешћа мање
заступљеног пола.

Индикатор

Минимално 30%
мање заступљеног
пола на местима
одлучивања у влади
и државној управи.

Извор
провере

Службени
Гласник РС

Мин. 30% жена на местима
одлучивања у државној управи и
јавним службама, регулаторним
телима и агенцијама, заводима и
јавним предузећима
Број предложених измена и
допуна,
Број прихавћених измена и
допуна,
Усклађеност са законом о
равноправности полова
Број предложених измена и
допуна,
Број прихавћених измена и допуна
Закона о државним службеницима
Усклађеност са законом о
равноправности полова
-Проценат жена на местима
одлучивања у државној управи

До 2012

Годишњи извештај Влади

Крај 2010

Постојање модела статута органа
јединице локалне самоуправе

Јун 2010

Број одборника скупштина
општина који је учествовао у
изради модела
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

Јун 2010

Републички
секретаријат
за
законодавство

Крај 2011

Министарство
правде, МРСП
-Управа за родну
равноправност,
Служба за
кадрове,
Удружења

Крај 2011

Новембар 2010

Јун 2010

Рокови за
извођење
активности

Укупна средства
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1.2.1.2. Урадити предлог за измене
и допуне Одлуке о организацији и
начину рада Покрајинског
извршног већа АПВојводине у
погледу избора мање заступљеног
пола

1.2.1.3. Урадити предлог за измене
и допуне Закона о локалној
самоуправи у вези са политиком
једнаких могућности

1.2.1.4. Предлагање Модела статута
органа јединице локалне
самоуправе са уграђеним
механизмима обезбеђивања
равноправног учешћа мање
заступљеног пола

Уграђене одредбе
за обезбеђивање
равномерног
учешћа мање
заступљеног пола
у Одлуку о
Покрајинском
Извршном већу
АПВојводине.
-Уграђене одредбе
о политици
једнаких
могућности у
Закон о локалној
самоуправи.
Модел статута
органа јединице
локалне
самоуправе са
уграђеним
механизмима
обезбеђивања
равноправног
учешћа жена на
позицијама
одлучивања.
Подизање нивоа
свести о
равномерном
учешћу жена на
позицијама
одлучивања на
локалном нивоу.

Број предложених
измена и допуна.
Број прихвћених
измена и допуна.

Службени
лист
Аутономне
Покрајине
Војводине

Скупштина
АПВ

Број предложених и
прихваћених измена
и допуна.

Службени
гласник РС

МДУЛС

Одлука
Скупштине
општине

Број предложених
измена и допуна.
Број прихваћених
измена и допуна.

Усклађеност са
Законом о
равноправности
полова.

Усклађеност са
законом о
равноправности
полова.
Усклађеност са
Моделом статута
сталне
конференције
градова.

Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова
АПВојводине,
МРСП -Управа за
родну
равноправност
МРСП -Управа за
родну
равноправност,
Министарство
правде

Крај 2011

Новембар
2010

360 000

Скупштина
општине

МРСП - Управа
за родну
равноправност

Јун 2010

1040000

Службени
гласник РС

МДУЛС

МРСП - Управа
за родну
равноправност,
СУК

Септембар
2010

360000

Извештај СУК

СУК

МРСП - Управа
за родну
равноправност

Март 2011 а
потом сваке
године

Дорада/проширивање
базе података за
додавање потребних
критеријума
500000

Број локалних
одборника који је
радио на моделу.
Усклађеност са
Закључцима
Регионалне
конференције –
„Родна
равноправност и
придруживање ЕУ“.

Активност 1.2.2. Измена прописа
којима се уређују радни односи у
државној управи и јавним
службама у циљу обезбеђивања
равномерног учешћа мање
заступљеног пола
1.2.2.1
Урадити предлог за измену и
допуну Закона о државним
службеницима у складу са
политиком једнаких могућности и
обавезом праћења и извештавања
(коришћење родно сензибилне
терминологије, подаци у
кадровској бази разврстани по
полу)

Унете одредбе у
Закон о државним
службеницима за
обезбеђивање
равномерног
учешћа мање
заступљеног пола.
Подаци о
државним
службеницима
разврстани по
полу.
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Видљиви и
расположиви
подаци за праћење
напретка у
политици родне
равноправности у
државној управи.
Годишње
извештавање
Владе о %
заступљености
мушкараца и жена
на местима
одлучивања у
државној управи.

Појединачни циљ 1.3
Институционализација
механизама за равноправност
полова и активно укључивање
у процесе одлучивања

Активности
Активност 1.3.1
Доношење Закона о
равноправности полова

Усаглашеност са
Резолуцијом Савета
Европе од 27. марта
1995.

Извештај
СУК-а
Приказ
података на
web страници
СУК-а

СУК

МРСП - Управа
за родну
равноправност

Март 2011 а
потом сваке
године

Усаглашеност са
Резолуцијом Савета
Европе од 27. марта
1995.

Извештај
СУК-а
Приказ
података на
web страници
СУК-а

Записник са
седнице
Владе

Влада, МРСП
-Управа за родну
равноправност

Март 2011 а
потом сваке
године

Очекивани резултати
Доношење Закона о равноправности полова

Индикатори
Постојање Закона

Рокови
Крај 2009

Израда подзаконских аката за Закон о равноправности
полова

Постојање подзаконских аката

Крај 2010

Очекивани
резултат
Усвојен Закон о
равноправности
полова.

Индикатор
Постојање Закона о
равноправности
полова.

Извор
провере
Службени
Гласник
Републике
Србије

Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције
МРСП
НСРС, Одбор
за
равноправнос
т полова

Рокови за извођење
активности

Укупна
средства

Крај 2009
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1.3.1.1. Израда подзаконских
аката за Закон о
равноправности полова:


Правилник о вођењу
евиденције и
документације о полној
структури запослених;



Правилник о плану
мера за отклањање или
ублажавање
неравномерне
заступљености полова и
извештај о спровођењу



Правилник о плану
деловања и посебне
мере за подстицање и
унапређење равномерне
заступљености жена и
мушкараца у органима
политичких странака, и
приликом кандидовања
за изборе посланика и
одборника као и у
синдикатима и
струковним
удружењима..

Појединачни циљ 1.4
Стварање предуслова за
учешће жена из двоструко
и/или вишеструко
дискриминисаних група у
јавном и политичком животу

Подзаконска акта.

Постојање
подзаконских аката.

Службени
гласник РС

Секретаријат
за
законодавство

Јун 2011

Очекивани резултати
Обједињени подаци о учешћу жена из двоструко и/или
вишеструко дискриминисаних група у јавном и политичком
животу.

Индикатори
Подаци о % жена из двоструко и/или
вишеструко дискриминисаних група у
јавном и политичком животу.

Рокови
Јун 2010

Дефинисан програм деловања за унапређивање положаја
жена из двоструко и вишеструко дискриминисаних група и
њихово укључивање у јавни и политички живот.
120 оснажених жена из двоструко и/или вишеструко
дискриминисаних група за рад на јавној и политичкој сцени
(20 жена ОСИ, 10 из мањинских група, 60 ромкиња, 30
избеглих и расељених жена).

Постојање програма

Октобар 2010

Број реализованих пилот пројеката и
семинара за жене из двоструко и/или
вишеструко дискриминисаних група за
повећање учешћа у јавном и
политичком животу.
Усклађеност са Стратегијом за
побољшање положаја Рома.
Усклађеност са Стратегијом за
побољшање положаја ОСИ.
Број ТВ емисија.
Број штампаних брошура.
Број промоција на јавним местима.

Maрт 2011

Промотивна кампања –Капацитети жена инвалида
Промотивна кампања –Капацитети Ромкиња
Активности

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Очекивани резултат

Индикатор

Носиоци активности

Ангажовање
експерта/киње
60 дана по 12
000= 720000

Крај 2010

Укупна средства
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Извор
провере

Надлежни органи
и институције

Учесници

Рокови за
извођење
активности

Активност 1.4.1
Усвајање посебних мера за
оснаживање жена из
двоструко и вишеструко
дискриминисаних група за
њихово укључивање у процесе
доношења одлука
1.4.1.1. Израдити студију о
положају жена из двоструко и
вишеструко дискриминисаних
група и њиховом учешћу у
јавном и политичком животу

- Обједињени подаци о
учешћу жена из
двоструко и/или
вишеструко
дискриминисаних
група у јавном и
политичком животу.
- Испуњавање обавеза
према CEDAW
препорукама.

Подаци о % жена
из двоструко
и/или вишеструко
дискриминисаних
група у јавном и
политичком
животу.
Усклађеност са
Стратегијом за
смањивање
сиромаштва.

Извештај
МРСЗУправе за
родну
равноправно
ст о
прихваћеној
Студији

МРСП -Управа за
родну
равноправност

Кабинет
подпредседника
владе,
МЗЉМП,
ОЦД:
специјализован
е женске
организације
(организације
Ромкиња,
организације
жена са
инвалидитетом,
лезбејске
организације,
организације
избеглих и
расељених
жена)

Јун 2010

2 632 000

1.4.1.2. Израдити системски
програм деловања за
унапређивање положаја жена из
двоструко и вишеструко
дискриминисаних група и
њиховог учешћа у јавном и
политичком животу са методом
израде одговарајуће статистике

-Континуирано
оснаживање жена из
двоструко и
вишеструко
дискриминисаних
група за учешће у
јавном и политичком
животу.
-Испуњавање обавеза
према CEDAW
препорукама.

Усклађеност са
Стратегијом за
смањивање
сиромаштва.

МРСП

Кабинет
подпредседника
владе,
МЗЉМП,
ОЦД:
специјализован
е женске
организације

Октобар 2010

872 000

1.4.1.3. Урадити пилот пројекат
обуке жена из групе ОСИ и
једне мањинске групе за учешће
у јавном и политичком животу

Оснажена група од 20
жена ОСИ и 10 жена
из једне мањинске
групе.

Извештај
МРСЗ- о
прихваћеном
Програму
деловања
унапређивањ
е положаја
жена из
двоструко и
вишеструко
дискриминис
аних група
Извештај
експерта/кињ
е и интерна
евалуација

МРСП

Министарство
економије,
Министарство
НИП
Специјализован
е женске
организације

Новембар 2010

3 093 600

% жена из
двоструко и/или
вишеструко
дискриминисаних
група у јавном и
политичком
животу.
Број жена из
групе ОСИ и
једне мањинске
групе које су
спремне да се
укључе у јавни и
политички живот.
Усклађеност са
Стратегијом за
унапређивање
положаја ОСИ.
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1.4.1.4. Организовати три
територијално распоређене
Радионице за ромкиње на тему:
Како учествовати у доношењу
политичких одлука

Оснаживање Ромкиња
за јавни и политички
живот.

Број ромкиња
које су спремне
да се укључе у
јавни и
политички живот.
Усклађеност са
Стратегијом за
побољшање
положаја Рома.

Извештај
експерта/кињ
е и интерна
евалуација

МЉМП

МРСП, Локална
самоуправа,
Удружење Рома,
ОЦД:
специјализован
е женске ромске
организације

Фебруар 2011

1.4.1.5. Организовати две
територијално распоређене
Радионице за жене избеглице и
расељена лица на тему: Како
учествовати у јавном и
политичком животу

-Оснаживање жена
избеглица и расељених
лица за јавни и
политички живот.
- Испуњавање обавеза
према CEDAW
препорукама.

Број жена
избеглица и
расељених лица
које су спремне
да се укључе у
јавни и
политички живот.

Извештај
експерта/кињ
е

Министарство за
КИМ-Комесаријат
за избеглице

МРСП -Управа
за родну
равноправност,
ОЦД:
специјализован
е женске
организације
(организације
избеглих и
расељених
жена)

Март 2011

3 Радионице од по 4
дана
Хонорар за 2
експерта/киње за 20
дана рада по 12000
=480000
Путни трошкови за
2 експерта/киње
3x2x4000=24000
Преноћиште за за 2
експерта/киње
3x2x5x12000=36000
0
Путни трошкови за
30 учесница (30
учесница је из
локала) по 4000 =
120000
Преноћиште за 30
учесница за 5 ноћи
по 12000=1800000
Храна и освежење
за 60 учесница за 4
дана је
4x4x16800=268800
Материјални
трошкови 120000
УКУПНО
7372800
2 Радионице од по 4
дана
Хонорар за 2
експерта/киње за 20
дана рада по 12000
=480000
Пуни трошкови
експерата/киња 2x2
x 4000=16000
Преноћиште за 2
експерата/киње за 5
дана =120000
Путни трошкови за
30 учесница по
4000=120000
Преноћиште за 30
учесница по
12000=360000
Материјални
трошкови 120000
УКУПНО
1216000
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1.4.1.6. Организовање
промотивне кампање:
Капацитети жена инвалида
Организовање промотивне
кампање –Капацитети
Ромкиња

Подизање опште
свести о капацитетима
жена инвалида.

Број ТВ емисија.
Број радио
емисија.
Број штампаних
материјала.
Број јавних
промоција.

Експертска
оцена о
успешности
кампање
Усклађеност
са
Стратегијом
за
унапређивањ
е положаја
ОСИ

МРСП

Удружење
ОСИ, Јавни
сервис РТС,
ОЦД:
специјализован
е женске
организације
(организације
Ромкиња,
организације
жена са
инвалидитетом)

Крај 2010

1.4.1.7. Системско усклађивање
докумената и закона који се
односе на унапређење положаја
дискриминисаних група са
законским мерама за
остваривање родне
равноправности.

Законодавство које се
односи на унапређење
положаја
дискриминисаних
група усклађено
са законским мерама за
остваривање родне
равноправности.

Број и квалитет
анализа.
Број предложених
амандмана на
одређена законска
решења у овој
области.

Резултати
спроведених
анализа.
Усвојени
амандмани
на одређена
законска
решења у
овој области.

Одбор за
равноправност
полова НСРС
МИНЉМП
МИНРСП
МИНПравде

Одбор за
равноправност
полова НСРС
Независни/е
екперти/киње
МИНЉМП
МИНРСП
УРР
МИНПравде
Специјализован
е ОЦД,
Савет за
регулаторну
реформу Владе
РС,
Републички
секретаријат за
законодавство

2010 - 2015

Појединачни циљ 1.5
Јачање капацитета
институција подизањем
свести и знања о
равноправности полова у
политичком и јавном
животу

Очекивани резултати
-Усклађено национално законодавство, политике и програми са
међународним документима из области родне равноправности.

Рокови
Крај 2010

-Расположиви подаци о лицима на местима одлучивања у јавном
и политичком животу разврстани према полу.

Индикатори
Број закона, политика и програма који
су усклађени са међународним
документима.
Проценат жена на местима
одлучивања.

- Расположиви подаци о Управним и надзорним одборима и
запосленима у јавним предузећима разврстани по полу.

Проценат жена на местима
одлучивања у јавним предузећима.

Јун 2010

- Расположиви подаци о учешћу жена из двоструко и
вишеструко дискриминисаних група на местима одлучивања.

Проценат жена из двоструко и
вишеструко дискриминисаних група
на местима одлучивања.
Проценат жена на местима
одлучивања у јавном и политичком
животу.

-Дефинисан мандат за прикупљање података и извештавање о
учешћу жена у представничким телима и јавним предузећима.
-Знање о равноправности полова укључено у програм полагања
стручног испита и развијен модул који може да се користи и у
другим едукативним програмима.

Постојање модула о родној
равноправности у оквиру програма за
полагање стручних испита и број
едукативних програма у који је модул
укључен.

3 000 000

Јун 2010

Март 2010

Септембар 2010
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Повећан капацитет државне управе и доносиоца одлука у
спровођењу политике једнаких могућности и извештавања по
међународним обавезама.
Уједначен систем извештавања о прогресу у политици једнаких
могућности.

Коришћење родно сензитивне терминологије у регулативи и
документима Владе.
Увођење родног буџетирања у програме и пројекте Владе.
-Идентификовани разлози неравномерне заступљености жена у
доношењу одлука и стварање основа за даље научно
истраживање ове области да би се омогућио развој нових идеја
и концепата.
-Промоција истраживања разлога неравномерне заступљености
жена у доношењу одлука.

Активности
Активност 1.5.1
Анализа примене прописа
за заштиту људских права
жена и родне
равноправности
1.5.1.1. Урадити анализу
усклађености и примене
националног законодавства,
политика и програма у
односу на међународна
документа из области родне
равноправности са
предлогом измена

Очекивани резултат

Усклађено национално
законодавство, политике
и програми са
међународним
документима из области
родне равноправности.

Индикатор

Број предложених
измена и допуна.
Број прихваћених
измена и допуна.

Извор
провере

Службени
Гласник РС

Број државних службеника/ца који су
положили стручни испит са
укљученим модулом о родној
равноправности.
Постојање смерница и контролних
листа за доносиоце одлука.
Број извештаја Владе о спровођењу
политике једнаких могућности.

Крај 2011

Постојање смерница.
Број докумената и закона који користе
родно сензитивну терминологију.
Број програма и пројеката који су
родно буџетирани.

До 2012

Постојање истраживања

Крај 2010

Број промоција.
Број ТВ и радио емисија
Број брошура са навођењем разлога
неравномерне заступљености жена у
доношењу одлука.
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

Март 2011

Министарство
правде

Крај 2011

МРСП, МДУЛС,
НСРС

Јун 2011

До 2012

Рокови за
извођење
активност
и

Укупна средства

2 експерта /киње по 30
дана x 12000=
720000

Број законских
докумената,
политика и
програма који су
усклађени.
Усклађеност
националног
законодавства са
међународним
документима.

Активност 1.5.2
Развијање адекватног
система праћења,
прикупљања и обраде
података о заступљености
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жена на местима
одлучивања

1.5.2.1. Припремити предлог
за доношење одлуке Владе
за статистичко истраживање
мањег обима за добијање
података који су разврстани
по полу а односе се на
представничка тела на
републичком, покрајинском
АПВ и локалном нивоу,
јавна предузећа као и
истраживање о учешћу жена
из двоструко и вишеструко
дискриминисаних група у
јавном и политичком животу
(основа члан 16 Закона о
статистичким
истраживањима)
1.5.2.2. Припремити предлог
за дефинисање мандата РЗС
за извештавање о подацима
о учешћу жена у јавном и
политичком животу
Активност 1.5.3.
Укључивање запослених у
државној управи и јавним
службама у едукативне
програме о родној
равноправности
1.5.3.1. Урадити допуну
програма полагања
државног стручног испита
са модулом који се односи
на равноправност полова и
који може да се користи у
едукативним програмима
државних службеника

1.5.3.2. Урадити Смернице и
контролне листе за
доносиоце одлука у
државној управи у вези

-Подаци о особама на
местима одлучивања у
представнички телима
разврстани према полу.
- Подаци о особама на
местима одлучивања у
јавним предузећима.
Подаци о учешћу жена
из двоструко и
вишеструко
дискриминисаних група
на местима одлучивања.

Статистичко
истраживање мањег
обима о учешћу
жена у јавном и
политичком животу.

Одлука
Владе,
Службени
Гласник РС

РЗС

МРСП, МДУЛС

Јун 2010

3820000

Дефинисан мандат за
четворогодишње
извештавање о учешћу
жена у јавном и
политичком животу.

Постојање
извештаја

Одлука
Владе

МРСП

РСЗ, МДУЛС

Јун 2010

-Знање о
равноправности полова
укључено у програм
полагања стручног
испита.
-Развијен модул који
може да се користи и у
другим едукативним
програмима.
-Повећан капацитет
државне управе у
спровођењу политике
једнаких могућности и
извештавања по
међународним
обавезама.
Уједначен систем
извештавања о прогресу
у политици једнаких
могућности.

Урађен модул за
програм стручног
испита.
Број државних
службеника који су
положили стручни
испит са модулом за
родну
равноправност.
Број едукативних
програма у које је
укључен поменути
модул.

Одлука
Владе,
Службени
гласник РС

МДУЛС

МРСП - Управа за
родну
равноправност, СУК

Септембар
2010

1320000

Постојање
смерница

Извештај
МРСЗ

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Влада, сва
министарства,
локална самоуправа,
ОЦД

Јун 2011

720 000
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спровођења и поштовања
равноправности полова а у
складу са међународним
документима из области
родне равноправности,
спровођења политике
једнаких могућности,
система извештавања о
прогресу, родног
буџетирања и коришћења
недискриминаторне
терминологије

Системски приступ
доносиоца одлука у
државној управи у
спровођењу политике
једнаких могућности.

Постојање
смерница

Повећан капацитет
доносиоца одлука у
спровођењу политике
једнаких могућности.
Коришћење
недискриминаторне
терминологије.

Постојање
смерница

Увођење родног
буџетирања у програме и
пројекте Владе.

Активност 1.5.4
Истраживање узрока
неравномерне
заступљености жена у
доношењу одлука
1.5.4.1. Урадити
документовано истраживање
о разлозима неравномерне
заступљености жена у
доношењу одлука

-Идентификовани
разлози неравномерне
заступљености жена у
доношењу одлука.
-Стварање основе за
праћење прогреса
политике једнаких
могућности.
-Стварање основа за
даље научно
истраживање ове
области да би се
омогућио развој нових
идеја и концепата.

Број закона и
докумената који
користе
недискриминаторну
терминологију.
Број програма,
планова и пројеката
који су родно
буџетирани.

Урађено
истраживање.
Усаглашеност са
Резолуцијом Савета
Европе од 27. марта
1995.

Извештаји
министарста
ва о
спровођењу
политике
једнаких
могућности
Одлука
Владе,
Службени
гласник РС
Одлука
Владе,
Службени
гласник РС

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Влада, сва
министарства,
локална самоуправа,
ОЦД

До 2012

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Влада, сва
министарства,
локална самоуправа

Јун 2011

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Влада, сва
министарства,
локална самоуправа

До 2012

Прихваћени
програми,
пројекти и
планови

Министарставо
финансија

Министарство за
економију и
регионални развој.
МРСП -Управа за
родну
равноправност

До 2012

Извештај
МРСЗ

МРСП -Управа
за родну
равноправност

Кабинет
подпредседника
Владе
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ,
Одбор за родну
равноправност НС
Републике Србије
ОЦД:
специјализоване
женске
организације

Крај 2010

1 896 000
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1.5.4.2. Урадити промоцију
истраживања о разлозима
неравномерне
заступљености жена у
доношењу одлука
Припремити публикацију и
промовисати истраживање
на језицима националних
мањина

Подизање свести о
битним разлозима
неравномерне
заступљености жена у
доношењу одлука.

Број промоција.
Број ТВ и радио
емисија.
Број штампаних
публикација.

Извештај
експерта/кињ
е

МРСП -Управа
за родну
равноправност

-Кабинет
подпредседника
Владе,
-Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ
-Јавни сервис РТС
ОЦД:
специјализоване
женске
организације

Март 2011

300 000

Стратешка област: Економија
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 2: Искорењивање економске неједнакости између мушкараца и жена,
увођење политике једнаких могућности и боље коришћење женских ресурса за развоj

Појединачни циљ 2.1

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

2.1 За политику једнаких
могућности у економији у
друштву постоје системски
предуслови

Закони су усклађени са законом о родној равноправности,
родно су сензитивни и примењују се у пракси. Направљен је
напредак у родној сензитивности буџета нарочито на страни
потрошње.Повећано самозапошљавање и предузетништво код
жена. Подигнута је репрезентативност жена у социјалном
дијалогу. Амбијент за усклађивање каријере и породице је
унапређен: Постоје порески подстицаји, унапређени пропратни
сервиси, уведено флексибилно радно време. Уочен напредак ка
стандардима ЕУ у примени заједничког вршења родитељског
права.

до краја 2015

Активности

Очекивани резултат

Бр. родно сензитивних закона.
Бр. родно сензитивних
процесираних случајева.
Бр. и % родних програма
увршћених у Реп. и опшинске
буџет-е.
Бр. самозапослених
жена/предузетница подржаних
кроз програм пореских
олакшица и субвенција.
Бр и % жена учесница у
социјалном дијалогу.
Бр. и % приступачних сервиса
за децу испод 7 год , за децу
испод 12 год. и негу старих
особа и хроничних болесника.
Бр. запослених мушкараца и
жена са флексибилним радним
временом, Бр. и % деце из
разведених породица са
оствареним правом на
издржавање до 18 и после 18
година.
Носиоци активности

Индикатор

Извор провере

Укупна средства
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Надлежни
органи и
институције
2.1.1 Укључивање родне
димензије у законодавство ради
промовисања и јасног
одређивања начела равнопра
вности полова ради постизања
ефикасније заштите жена,
посебно запослених трудница и
мајки, равноправније
могућности у погледу
заснивања радног односа,
усавршавања,напредовања,
усклађивања породичних и
професионалних обавеза,
заштите вишеструко
дискриминисаних група жена
Предложити измене постојећих
закона
2.1.1.1 Закона о раду - у погледу
јаснијег одређења дефиниције
дискриминације према полу
2.1.1.2 Закона о забрани
дискриминације
2.1.1.3 Закона о спречавању
злостављања на раду
2.1.1.4 Закона о државним
службеницима
2.1.1.5 Закона о запошљавању и
осигурању за случај
незапослености
2.1.1.6 Закона о спречавању
дискриминације особа са
инвалидитетом
2.1.1.7 Закона о безбедности и
здрављу на раду
2.1.1.8 Закона о финансијској
подршци породице са децом
2.1.1.9 Закона о социјалној
заштити и обезбеђењу социјалне
сигурности грађана
2.1.1.10 Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање
2.1.1.11 Закона о мирном
решавању радних спорова
2.1.1.12 Закона о парничном
поступку
2.1.1.13 Закона о заштитнику
грађана
2.1.1.14 Кривични закон
2.1.1.15 Породични закон

Учесници

Рокови за
извођење
активноси

2009, 2010 и
до краја 2015
MИНРСП

Закони су усклађени са
законом равноправности
полова и родно су
сензитивни.

Бр. анализираних
закона.
Бр. амандмана
прослеђених
предлагачу закона.
Бр. усклађених
закона и
подзаконских аката
који у себи садрже
димензију родне
равноправности и
јасно начело
равноправности
полова.

НСРС,
МИНРСП'-УРР

Консултанске
услуге за
укључивање
родне димензије у
законодавство.

Службени
гласник
Републике
Србије и
Извештај УРР

MИНРСП
MИНРСП

МП
МП
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2.1.1.16 Закон о Статистици
2.1.1.17 Закон о евиденцијама у
области рада
2.1.1.18 Закон о Фонду за развој
2.1.1.19 Закон о Задругама
2.1.1.20 Закон о централном
регистру

МП
МП
MИНРСП
МИНЕРР
МИНЕРР

2.1.2 Стварање капацитета за
доследно спровођење закона у
области рада и за
континуирано праћење
примене закона у овој области
2.1.2.1 Спровести обуку
запослених који се баве
инспекцијом и надзором рада
како би се омогућило правилно
разумевање политике родне
равноправности и квалификовано
реаговање на кршење закона у
овој области

2.1.2.2 Унапређење капацитета
државних институција за анализу
и коришћење родно сензитивне
статистике у области рада
запошљавања и зарада

Повећани капацитети
запослених у
инспекцијским службама
рада да квалификовано
реагују на кршење
закона.

Бр. обучених
службеника.
Бр. спроведених
обука.
Бр. дистрибуираних
приручника.

Резултати
евалуације
обуке,
Буџет утрошен
на обуку,
Извештај
тренера о
извршеној
обуци
Публикације
УРР и
УНИФЕМа.

UНИФЕМ ,
МИНРСПУРР

Инспекцијске
службе

2009 ,2010

Бр. препорука за
државне
институције за
унапређење стања у
области рада,
запошљавања и
зарада .

Публикације
МИНРСП:УРР
и УНИФЕМА-а

УНИФЕМ
МИНРСП
: УРР

РЗС, НСЗ, МЕРР,
МИНРСП –
Сектор за рад

2009

Израђен и доступан
приручник за потребе
инспекције рада.

Студија којом се
скенира постојеће стање
начина прикупљања и
коришћења статистичких
података статистичког
система, са препорукама
како подићи капацитет
државних институција ка
већој родној
сензитивности у области
рада, запошљавања.
и зарада.

Нису потребна
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
одговориних
институција уз
подршку
донаторских
програма,УНИФЕ
М, Обука
запослених који
се баве
инспекцијом и
надзором. $
18.500,з а 2009 и
$ 32.000 за 2010
Нису потребна
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
одговорних
институција уз
подршку
донаторских
програма,УНИФЕ
М, Подизање
каоацитета
државних
институција и
родно сенсативна
статистика, $
12.500
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2.1.2.3 Организовати систематско
прикупљање података о
узнемиравању, сексуалном
узнемиравању и дискриминацији,
чиме би се помогло креирање
мера за њихово спречавање

Подаци о узнемиравању
се прикупљају у
Инспекцији рада,
Правосуђу и МУП-у у
складу са законом (Закон
о спречавању
злостављања на раду) и
разврставају се родно.

2.1.2.4 Организовати медијске
кампање како би се жене
упознале са својим правима и
охрабриле да их у потпуности
користе(са посебним освртом на
вишеструко дискриминисане
групе жена

Повећано знање о
правима жена.

2.1.2.5 Обезбедити бесплатну
правну помоћ за случајеве
дискриминације на раду(са
посебним освртом на вишеструко
дискриминисане групе жена)

Бесплатана правна
помоћ је доступна за
случај дискриминације
на раду у МИНРСП

2.1.2.6 Спровести анализу о
ефектима постојећег
законодавства на положај жена на
тржишту рада и спровести
одговарајућу евалуацију(са
посебним освртом на вишеструко
дискриминисане групе жена)

Кроз повећан капацитет
аналитичких служби
НСЗ, редовно се раде
анализе о положају жена
на тржишту рада

Бр. пријављених
случајева
злостављања на
раду.
Бр. спорова
решених кроз
процес
посредовања.
Бр. покренутих
поступака/тужби
пред судом.
Бр. добијених
спорова од стране
злостављаних.
Бр. трибина.
Бр. градова
покривених
трибинама.
Бр. учесника/ца на
трибинама.
Бр. ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.
Бр. дистрибуираног
инф. материјала.

Извештаји
Служби
инспекција
рада,
Статистика
правосуђа

Инспекције
рада при
MИНРСП

Правосуђе
МУР, РЗС
MИНРСП, РЗС,
женске секције
синдиката
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ

Буџет за
кампање,
Јавни сервис,
дневне новине,
Извештаји
организатора
трибина

MИНЉМП

Струковна
удружења и ОЦД
и МИНРЗС:УРР,
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ

2010 и до
краја 2015

Бр. жена које
користе бесплатну
правну помоћ.
Бр. оштина у којима
је помоћ доступна.
Бр. компанија у
којима су
пријављени
случајеви
дискриминације на
раду.
Број урађених
анализа.
Бр. предлога за
измену закона који
се базирају на
подацима и
закључцима
изнетим у
анализама.
Бр. усвојених

Извештаји
Стручних
служби у
MИНРС који
се базирају на
статистици

MИНРСП

MИНЉМП ,
Струковна
удружења и ОЦД,
МИНРСП: УРР,
женске секције
синдиката
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ
УРР, Струковна
удружења и ОЦД,
женске секције
синдиката
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ

2010 и до
краја 2015

Публицистика
НСЗ,
Извештаји
Евалуације

НСЗ

2010 и до
краја 2015

2010 и до
краја 2015

Нису потребна
додатна средства
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера

Средства за
активност 2.1.2.4
су средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС и/или
од
донатора /
МЉМП/УРР за
2010 за програм
медијских
кампања
Потребно је
проценити колико
је капмања
потребно за 2010
и колико то
кошта./Цена
кампања
Нису потребна
додатна средства.
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера
Нису потребна
додатна средства.
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера
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иницијатива НСЗ за
измену закона.

2.1.2.7 Праћење положаја жена на
тржишту рада

Организовани и
доступни статистички
подаци о положају жена
на тржишту рада
државним институцијама
које креирају политике у
области рада,
запошљавања и родне
равноправности

2.1.2.8 Заговарање за повећање
транспарентности и приступа
подацима РЗС

Подаци РЗС су родно
сензитивни и усклађени
са потребама корисника
Подаци РЗС су
транспарентни и
доступни

Стопа дугорочне
незапослености
жена
Стопа активности
жена
Стопа запослености
Структура
запослености према
професионалном
статусу
Потписан МоР УРР
и РЗС
Редовни извештаји
РЗС су родно
сензитивни и
доступни
корисницима

Анкета о радној
снази

РЗС

РЗС, МИНРСП:
УРР, МЕРР

2010 и до
краја 2015

Активност ће се
спроводити као
део активности
РЗС.

Сајт РЗС
Доступне базе
података РЗС

МИНРСП:
УРР
РЗС

МИНРСП: УРР
РЗС

2010

Активност ће се
спроводити као
део активности
РЗС

МИНРСП:
УРР
РЗС

МИНРСП: УРР
РЗС

2011

Активност се
спроводи после
2010

Нису потребна
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
одговориних
институција уз
подршку
донаторских
програма,УНИФЕ
М, родно
сенсативни буџет,
$12.000
30.000 Еu

Квартални
иѕвештаји РЗС

2.1.2.9
Повећање капацитета за
производњу и праћење родно
сензитивне статистике
запослених у РЗС (топ
менаџмента, запослених у
одељењима и анкетара)
2.1.3 Увођење принципа родне
равноправности у планирању и
извршавању буџета
2.1.3.1. Спровести анализу свих
релевантних аспеката планирања
буџета и јавних финансија као
основе за будуће интервенције
/мере у области родно одговорног
буџетирања на националном
нивоу. Потребно је организовати
обуку за релевантне државне
институције за подизање
капацитета институција за родно
буџетирање

Подигнут капацитет
институција за родну
статистику кроз обуку
наведених кадрова

Бр. и састав
учесника семинара
Бр.обука
Самопроцена
учесника обуке о
корисности

Евалуционе
листе

Резултати
анализе/студије
доступни и представљају
основу за даље мере
интервенције.
Подигнут капацитет
институција за родно
буџетирање кроз обуку
кадрова.

Бр. препорука за
промену стања.
Буџет за студију.
Бр. Министарстава
и институција
укључених у обуку.

Публикације
УРР и
УНИФЕМ-а

УНИФЕМ,
МИНРСП УРР

МИНФИН, МЕРР,
МИНРСП

2009

Организовати обуке за
релевантне државне институције
за подизање капацитета
институција за родно буџетирање

Подигнут капацитет
институција за родно
буџетирање кроз обуку
кадрова

Бр. министарстава и
институција
укључених у обуку.
Бр. обучених
кадрова.
Самопроцена

Евалуционе
листе

МИНРСП УРР

МИНФИН, МЕРР,
МИНРСП

2010 до краја

Извештаји
едукатора

Извештаји
едукатора
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2.1.3.2 Реструктурирати и
усмерити расподелу јавних
трошкова тако да се унапреде
економске могућности жена и
њихов равноправан приступ
ресурсима

Повећана свест и
обученост креатора
буџета
за родно буџетирање,
Републички ,
покрајински и
општински ниво.
Осигуране посебне
буџетске линије за
реализацију програма.

2.1.3.3 Успоставити родно
сензитивну евиденцију крајњих
корисника буџетских средстава
на републичком, покраинском и
општинском нивоу

Евиденција крајњих
корисника буџета је
родно сензитивна.

2.1.3.4 Спровести темељне
анализе о учинку сваког облика
јавне потрошње
одвојено за мушкарце и за жене,
и те факторе узети у обзир при
даљем планирању и трошењу
буџета

Анализе се раде за
претходну буџетску
годину, и доступне су
јавности. Резултати
анализа се користе у
текућој години за израду
буџета.

учесника обуке о
корисности
Бр. и % родних
програма
увршћених у Реп.
буџет.
Бр.и % родних
програма
увршћених у Пок.
буџет.
Бр. општина које су
увеле принцип
родне
равноправности у
извршавање буџета.
Просечан бр.
родно сензитивних
буџетских линија по
општини.
% буџетских линија
које су родно
сензитивне посебно
за Републику,
покраину и
општине.
% буџетских
расхода где су
крајњи корисници
жене.
Бр. женско
сензитивних
индикатора
садржаних у
анализи
Републичког и
Покраинског буџета.
Бр. локалних
самоуправа за које
се раде родно
сензитивне анализе
резултата.

Извештаји о
извршењу
Буџета
Републике,
Покраине и
Општина

MИНФИН ,
покрајински
органи,и
органи
јединица
локалне
самоуправе

MИНРСП ,
MИНЕРР,
струковна
удружења и ОЦД

2011 и до
краја 2015

Извештаји о
извршењу
Буџета
Републике,
Покраине и
Општина

MИНФИН ,
покрајински
органи, и
органи
јединица
локалне
самоуправе

MИНРСП ,
MИНЕРР,
струковна
удружења и ОЦД

2011 и до
краја 2015

Активност се
спроводи после
2010

Извештаји
MИНФИН ,
покрајински х
органа,
органа јединица
локалне
самоуправе
о извршењу
буџета.

MИНФИН,
покрајински
органи, и
органи
јединица
локалне
самоуправе

MИНРСП ,
MИНЕРР,
струковна
удружења и ОЦД

2011 и до
краја 2015

Активност се
спроводи после
2010

Активност се
спроводи после
2010

2.1.4 Испитати примере из
Европске и Регионалне праксе
за увођење стимулативне
пореске и финансијске
политике, са пореским
олакшицама и субвенцијама
при отварању нових радних
места за жене, и жене
предузетнице са посебним
нагласком на равномернију
расподелу ресурса и
одговорности у домаћинству
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2.1.4.1 Направити анализу уз
примере добре праксе са
препорукама, Пореске олакшице
као механизам за поспешивање
запошљавања и
самозапошљавања

Анализа студија са
примерима добре праксе
са препорукама како
подићи запошљавање и
самозапошљавање жена
кроз пореске олакшице и
стимулације.

Буџет за студију.
Бр. примера добре
праксе.
Бр. препорука.

Публицистика
МИНРСП:УРР,
Извештај
донатора

MИНРСП,
УРР

У сарадњи са
донаторима

2011

2.1.4.2 Извршити процену кућних
послова према економским
условима и стандардима рада, и
оценити ефекте овог рада на
бруто домаћи производ са
проценом који део кућних
послова обављају жене

Процена о вредности
кућних послова постоји
и укључена је у обрачун
Бруто домаћег
производа.

Удео кућних
послова у Бруто
домаћем производу.
% кућних послова
које обављају жене.

Публицистика
РЗС,
Извештаји
СИДА пројекта

РЗС

Шведска
влада(Сида)

2009 и 2010

Повећан бр. и % жена
чланова синдиката.
Повећан бр. женских
секција организованих
при синдикатима.

Бр. Синдиката који
имају женску
секцију.
Бр. и % жена у
синдикатима.

Репрезентати
вни синдикати

MИНРСП

MИНЕРР
,покрајински
органи,органи
јединица локалне
самоуправе
Струковна
удружења и ОЦД:
женске секције
синдиката

2010 и до
краја 2015

Повећан бр. и % жена у
преговарачким тимовима
и социјалном дијалогу.

Бр. и % жена које су
део преговарачког
тима у социјалном
дијалогу.

Извештаји
MИНРСП,
Репрезентативн
и синдикати

MИНРСП ,
Репрезентат
ивни
синдикати

Струковна
удружења и ОЦД,
женске секције
синдиката

2010 и до
краја 2015

2.1.5 Укључивање жена и родне
димензије у социјални дијалог
и колективно преговарање
2.1.5.1 Пружити подршку
женским секцијама у
синдикатима и подстицати жене
на синдикално организовање

2.1.5.2 Обавезати учеснике
социјалног дијалога, а посебно
синдикате, да укључе мање
заступљен пол у социјални
дијалог и у колективно
преговарање

Потребна су
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
УРР уз подршку
донатора
Нису потребна
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
одговоринх
институција уз
подршку
донаторских
програма.Пројека
т Шведске
владе(СИДА) и
РЗС,
ЕУР 30.000

Потребна су
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера и
донатора
Нису потребна
додатна средства.
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера
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2.1.5. 3 Унапредити сарадњу
синдката, послодаваца и Владе са
одговарајућим удружењима,
стручњацима и другима,
нарочито у процесу припремања
нових закона и прописа, кaо и у
тражењу решења за озбиљне
проблеме које прати текућа
реформа привреде и друштва, а у
циљу укључивања питања родне
равноправности у процес
социјалног дијалога и стварања
социјалног консензуса

2.1.6 Промовисање политике
запошљавања и рада која
доприноси усклађивању радних
услова и породичног живота
(европски модел „равнотеже
између каријере и породице”)
2.1.6.1 Спровести темељне
анализе на нивоу општина о
постојћим установама за
пружање приступачних сервиса
које доприносе усклађивању
радних услова и породичног
живота, дневни и продужени
боравак за децу испод 7 година,
децу испод 12 година, сервиса за
негу старијих и хроничних
болесника (број, адекватност,
приступачност) са препорукама
за унапређивање истих
2.1.6.2 Обезбедити приступачне
услуге дневног и продуженог
боравка за децу испод седам
година старости

Социјални дијалог и
социјални консензус је и
родно сензитиван.

Бр. и % родно
сензитивних
иницијатива
укључених у
преговоре /Влада,
синдикати и
послодавци/.
Бр. нових прописа
који су родно
сензитивни.
Број донешених
политика и
стратегија са родном
компонентом.
Бр. корисника
програма
разврстаних по
полу.

Записници са
седница Владе,
синдиката и
послодаваца,
Извештаји
Владе,
Службени
гласник и УРР,
Сајт Владе

Студија којом се
скенира постојеће стање
амбијента на локалном
нивоу, са препорукама
како подићи капацитет
пропратних сервиса за
усклађивање радних
услова и породичног
живота.

Бр. општина
скенираних у
студији.
Буџет за студију.
Бр. препорука.

Публицистика
МИНРСП:УРР,
Извештај
донатора

Повећан број
приступачних установа
за дневни и продужен
боравак деце испод
седам година.

Бр. установа са
приступачним
условима.
Бр. и % деце која
бораве у
приступачном
сервису.
Бр. и % деце којима
сервис није
доступан.
Бр. и % деце којима
сервис није
доступан по
општинама.
Бр. новозапосле
них жена у
сервисима.

Извештаји
Општина и
градова,
Саопштење
ДД20 Установе
за децу
предшколског
узраста, РЗС

МИНРСП:УРР,
струковна
удружења и ОЦД,
женске секције
синдиката

2010 и до
краја 2015

Нису потребна
додатна средства.
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера

MИНРСП,
УРР

У сарадњи са
донаторима

2010

Нису потребна
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
УРР уз подршку
донатора

Градови и
општине

MИНРСП

2011 и до
краја 2015

Влада са
Министарст
вима,
Репрезентат
ивни
синдикати,
Удружења
послодаваца

Активност се
спроводи после
2010
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2.1.6.3 Унапредити различите
облике организовањем дневних
боравака за децу млађу од
дванаест година и подстаћи
велике компаније и приватни
сектор да организују овакве
услуге за децу својих запослених

У сарадњи са приватним,
невла диним и владиним
сектором дизајнирани
нови садржаји боравка
деце испод 12 година.

2.1.6.4 Побољшати организовање
неге старијих као и хроничних
болесника

Локалне самоуправе у
сарад њи са приватним
сектором и тржиштем
рада креирају нови
модел приступачних
сервиса.

2.1.6.5 Спровести јавну кампању
за подстицање мушкараца да
подједнако учествују у
испуњавању породичних обавеза,
заједнички брину о деци и о
старим и болесним члановима
породице

Кампање су ефикасне
али их треба
континуирано
спроводити, посебно у
руралним срединама.

2.1.6.6 Котинуирано ализирати
који утицај на мушарце
производи примена родне
равноправноти у свакодневном
животу

Анализа о утицају
повећане примене родне
равноправности у
свакодневном животу на
свест и понашаље
мушкараца

Бр. компанија које
прузају сервис.
Бр.
специјализованих
боравака за децу
испод 12 г.
Бр. и % деце
обухвађене
сервисом.
Бр. сервиса са
креативним
програмима за
распусте.
Бр. деце корисника
летњих кампова. Бр.
новозапосле
них жена у
сервисима.
Бр и % старих
корисника сервиса.
Бр и % хроничних
болесника
корисника сервиса.
Бр. општина где је
сервис доступан.
Бр. новозапослених
жена у сервисима.
Бр. трибина.
Бр. градова
покривених
трибинама.
Бр. учесника/ца на
трибинама.
Бр.
специјализованих
ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.
Бр. дистрибуираног
инф. материјала.
Буџет за кампање.
Бр. анализа,
Закључци у
анализама
Бр. округлих
столова
Будџет

Извештаји
општина и
градова

Градови и
општине у
сарадњи са
приватним
сектором

MИНРСП

2011 и до
краја 2015

Активност се
спроводи после
2010

Извештаји
Оштина и
градова

Општине и
градови

МИНРСП , НСЗ

2011 и до
краја 2015,

Активност се
спроводи после
2010

Извештаји
организатора
трибина
Јавни сервис,
дневне новине,
Евалуација
учесника/ца
трибина

МИНРСП,
УРР

Донатори,
Струковна
удружења и НВО

2010 и до
краја 2015

Потребан је део
додатних
средства из
Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
УРР уз подршку
донатора

Извештаји
организатора
трибина
Евалуација
учесника/ца
трибина

МИНРСП,
УРР

МИНЉМП
ОЦД

2010 и до
краја 2015

Потребна су
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
УРР уз подршку
донатора

2.1.7 Промовисање слободног
избора флексибилних облика
рада побољшањем социјалне
заштите и услуга неге и
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старања, уз стварање једнаких
могућности за њихово
коришћење
2.1.7.1 Промовисати флексибилне
облике рада и за мушкарце и за
жене

2.1.7.2 Стимулисати послодавце
да створе услове за запошљавање
са непуним радним временом и
рад од куће

2.1.7.3 Подстицати оснивање
приватних сервиса за социјалне
услуге, који би растеретили
запослене од породичних обавеза
и бриге о зависним члановима
породице, и омогућили
самозапошљавање и
запошљавање једног броја жена у
овим сервисима

Мушкарци, жене
послодавци и синдикати
информисани о
предностима
флексибилног облика
рада.

Запошљавање са
непуним радним
временом је подржано од
стране НСЗ кроз програм
стимулација
/субвенционисање
послодавца за рад са
непуним радним
временом и рад од куће/.
МИНРСП израђује
упоредне анализа о
продуктивности рада за
исте категорије
запослених
(нефлексибилно и
флексибилно радно
време).
Приватни сервиси за
социјалне услуге
подржани од стране НСЗ
/ Отварање приватних
сервиса за социјалне
услуге уз субвенцију за
самозапошљавање.

Студија и анализа
где се истражују
могућности и врсте
флексибилног рада.
Бр. обука
намењених
послодавцима.
Упоредна анализа о
продуктивности
рада за исте
категорије
запослених
(нефлексибилно и
флексибилно радно
време).
Бр. трибина.
Бр.специјализовани
х ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.
Бр. послодаваца са
флексибилним
радним временом.
Бр. новозапослених
мушкараца и жена.
Резултати
упоредних анализа о
продуктивности
рада за исте
категорије
запослених
(нефлексибилно и
флексибилно радно
време) МИНРСП

Буџет за
студије, анализе
и консултанте.
Буџет за
кампање.
Јавни сервис.
Дневне новине.
Евалуација
учесника/ца
трибина.
Извештаји
организатора
трибина

МИНРСП,
УРР

НСЗ,
Покрајински
органи
Органи јединица
локалне
самоуправе
Струковна
удружења и ОЦД

2010 и до
краја 2015

Потребна су
додатна средства
из Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
део активности
УРР уз подршку
донатора

Извештаји НСЗ
Извештаји
МИНРСП

МИНЕРР ,
МИНРСП

НСЗ

2010 и до
краја 2015

Средства за
активност 2.1.7.2
су средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС
/МЕРР/НСЗ за
2010 кроз
програм
стимулација
/субвенционисањ
е послодавца за
рад са непуним
радним временом
и рад од куће

Бр. новоформираних
социјалних сервиса.
Бр. новозапослених
жена у сервисима.
Укупан бр.
корисника ових
сервиса.
Бр. општина где су
сервиси формирани.

Извештаји НСЗ

МИНЕРР

НСЗ

2010 и до
краја 2015

Средства за
активност 2.1.7.3
су средстава које
је потребно
обезбедити
делимично из
буџета
РС /МЕРР/НСЗ ,
већим делом од
донатора, за 2010
кроз програм
отварање
приватних
сервиса за
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социјалне услуге
уз субвенцију за
самозапошљавањ
е

2.1.8 Примењивање модела
„заједничког вршења родитељског
права
2.1.8.1 Пратити доследну примену Бр. и % деце са
законских прописа и омогућити ефика
оствареним правом на
сније остваривање права деце на
издржавање је у порасту.
издржавање и побољшати положај Капацитет сектора за
самохраних мајки
бригу о породици и
социјалној заштити је
подигнут за давање
правне подршке.
Женама је доступнија
бесплатна и/или
субвенционисана правна
помоћ за вођење
парничног поступка за
остваривање
алиментације.
Женама је доступнија
бесплатна и или
субвенционисана правна
помоћ за вођење
кривичног поступка као
механизма принуде за
плаћање алиментације.
Незапослене мајке су
изузете од обавезе
плаћања судских такси.
Алиментације које се
плаћају директно са
рачуна очева на рачун
деце је у порасту (ЕУ
модел).
Институционални
капацитет за надзор и
контролу ефикасности
остваривања права деце
на издржавање је
подигнит кроз
формирање
Алиментационог фонда.

Бр. и % деце из
разведених
породица
са оствареним
правом на
издржавање до 18 и
после18 година.
Бр. и % деце из
разведених
породица са
оствареним
минималним правом
на издржавање до 18
година (у складу са
законом цена
боравка у
хранитељској
породици).
Бр. жена које
добијају правну
помоћ у центрима за
бригу о породици и
социјалној заштити.
Бр. и % самохраних
мајки које покрећу
парнични поступак
пред судом за
остваривање
издржавања детета.
Бр. и % самохраних
мајки које кроз
кривични поступак
остварују право
детета на
издржавање.
Бр. и % самохраних
мајки које су
изузете од плаћања
судских такси.
Бр. и %
алиментације које се

Извештаји
сектора за
бригу о
породици и
социјалној
заштити,
Извештаји
невладиних
организација,
Статистика
Правосуђа, РЗС

МИНРСП

МИНПравде,
МИНРСП:УРР,
ОЦД

2010 и до
краја 2015

За већи део
активности
2.1.8.1 нису
потребна додатна
средства
Активност ће се
спроводити као
део активности
Министарства,
носилаца
активности и
партнера.
Потребно ј е
обезбедити
средства из
буџета РС за
бесплатну или
субвенционисану
правну помоћ
после 2010
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плаћају директно са
рачуна очева на
рачун деце (ЕУ
модел).
Појединачни циљ 2.2
2.2 Подстицање запошљавања,
женског предузетништва и
самозапошљавања
Активности

Очекивани резултати
Смањен јаз у стопи незапослености између мушкараца и жена,
Повећан бр. жена предузетница и самозапослених жена,
Повећан бр. запослених жена
Очекивани резултат
Индикатор
Извор провере

Индикатори
% незапослених жена,
Бр. жена предузетница
Бр.самозапослених жена
Носиоци активности
Надлежни
органи и
институције

2.2.1 Оснивање центара за
женско предузетништво,
информационо-комуникационе
технологије (у даљем тексту:
ИКТ), бизнис и менаџмент и
њихова доступност свим
заинтересованим женама
2.2.1.1 Организовати обуке за
оснивање предузећа, задруга и
њихово пословање

Повећан број жена које
имају основна знања за
започињање сопственог
посла.

Бр.
пријављених и
одобрених
полазника
обуке.
Бр. обучених
жена.
Бр. одржаних
обука.
Бр. и % жена
које после
обуке оснива
предузеће.
Бр. одржаних
обука.
Бр. општина и
градова где је
одржана обука.

Извештаји о
обукама при
регионалним и
градским центрима
и агенцијама за
МСП
Извештаји о
обукама и
запошљавању НСЗ,
Резултати
евалуације обука,
Буџет потрошен на
обуке

НС са
филијалама,
Регионални и
градски
центри и
агенције за
МСП

Учесници

ОЦД,
ПКРепублике/П
окраине и
градова, ЗСС и
ЗСАПВ

Рокови

Рокови
за
извођењ
е
активно
си

2010

Укупна средства

Нису потребна
додатна средства из
Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као део
активности
носилаца (НСЗ и
агенција за МСП) и
партнера
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2.2.1.2 Оснивати инкубаторе и
тимове за подршку
предузетницама, како би се
омогућила сарадња предузетница
и њихово узајамно умрежавање

2.2.2 Унапредити кредитне
програме за подстицање
женског предузетништва и свих
облика самозапошљавања
2.2.2.1 Формирати посебне
кредитне линије за подршку
женског предузетништва у
оквиру свих постојећих
институција које се баве
кредитирањем предузетништва,
како би се женама олакшало
добијање пословних кредита за
започињање посла као подршка у
првој фази пословања

Оснивање инкубатора за
подршку предузетница.
Тимови за подршку
постоје при регионалним
и градским центрима и
агенцијама за МСП и
Привредним коморама
Републике/Покраине и
Градова.

Бр. основаних
инкубатора.
% општина и
градова у
којима постоје
инкубатори за
подршку.
Бр.
предузетница
којима је
пружена
подршка.
Бр. полазница
које су
ишколоване за
будуће
предаваче у
инкубаторима.

Буџет потрошен на
оснивање и
функциони
сање инкубатора за
подршку,
Извештаји тимова за
подршку,
Извештај евалуације
о резултатима
постигнутим кроз
програм подршке

ПК
Републике/Пок
раине и
градова,
Регионални и
градски
центри и
агенције за
МСП

НСЗ , ОЦД,
ЗСС и ЗСАПВ

2010

Нису потребна
додатна средства из
Буџета РС.
Активност ће се
спроводити као
активност ПК као ,
носилаца
активности и
партнера уз помоћ
донатора

Повећан бр. жена
предузетница.
Повећан бр. запослених
жена.
Повећан Бр. корисница
програма без
инструмената
обезбеђења кредита тј.
кредита без хипотеке.
Повећан бр. корисница
старт ап кредита.

Бр и %
корисница
програма без
инструмената
обезбеђења
кредита тј.
кредита без
хипотеке
кредита.
Бр. корисница
старт ап
кредита.
Бр.
самозапослених
жена.
Бр.
новозапослених
жена.
Бр.
новооснованих
предузећа/радњ
и.
Бр.предузећа/
радњи које
послују дуже од
2 године.

Буџет за
финансирање ових
мера,
Извештаји о
пословању
корисница ових
средстава,
Извештаји давалаца
средстава
(ФР, ЛокалниФР,
Пословне банке
НСЗ)

МИНЕРР ,
МИНФИН

ФР,
Локални ФР,
Пословне банке
селектоване од
стране
МИНФИН и
Агенције за
МСП,
НСЗ
ЗСС и ЗСАПВ
УРР,
Покрајински
секретаријат за
запошљавање и
равноправност
полова АПВ

2010

Нису потребна
додатна средства из
Буџета РС. за
активност 2.2.2.1
Средстава ће се
прикупити уз помоћ
донатора за 2010
кроз програм
кредитне линије без
инструмената
обезбеђења кредита
тј. кредити без
хипотеке

2.2.3 Подстицање задругарства
у свим областима и развијање
нових облика економског
удруживања
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2.2.3.1 Иницирати одговарајуће
измене Закона о банкама и других
прописа који уређују пословање
финансијских организација како
би се створили законски услови
за формирање штедно-кредитних
задруга по узору на земље ЕУ
2.2.4 Израда посебних програма
у оквиру фондова за
подстицање предзетништва и
самозапошљавања
2.2.4.1 Предложити формирање
сталног Фонда за финансирање
женског предузетништва
задругарства у оквиру Фонда за
развој који би се финансирао из
буџета.

Формирање штеднокредитних задруга кроз
предлог за измену закона
о банкама достављен на
разматрање.

Бр. амандмана
на закон о
банкама којим
се омогућава
формирање
штеднокредитних
задруга.

Иницијатива за
измену закона
предата писарници
НБС

НБС

МИНЕРР
МИНФИН

2015

Активност се
спроводи после
2010

Фонд за финансирање
женског предузетништва
постоји у оквиру Фонда
за развој и одржив је.
Почетна средства се
обнављају кроз враћање
добијених кредита и
додатно из буџета.

% средстава
додељених
фонду за развој
женског
предужетништв
а у односу на
укупна средтва
ФР.
Бр.
финансираних
програма.
Бр. додељених
кредита.
Бр.
самозапослених
жена
предузетница.
Бр.
новозапослених
жена
предузетница.
Укупан бр.
запослених
кроз
финансиране
програме.

Извештаји Фонда за
развој,
Извештаји о
пословању
корисница ових
средстава

МИНЕРР
МИНФИН

ФР, МИНРСП:
УРР

2011

Активност ће се
спроводи после
2010

Појединачни циљ 2.3

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

2.3 Смањивање економских
неједнакости које су последица
вишеструке дискриминације

Стопа незапослености жена из вишеструко дискриминисаних
група је смањена

Стопа незапослености
сеоских жена, Стопа
незапослености Ромкиња
укупно и Ромкиња испод 30
год.
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

до краја 2015

Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства
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2.3.1 Усвајање и примена
посебних мера за подстицање
запошљавања, предузетништва
и самозапошљавања
намењених женама из
вишеструко дискриминисаних
група
2.3.1.1 Донети посебне и додатне
мере за подстицање
запошљавања жена из
вишеструко дискриминисаних
група, као и могућност за
добијање субвенција намењених
овој категорији жена

2.3.1.2 Организовати обуке за
предузетништво за оснивање
сервиса за социјалне услуге –
брига о зависним члановима . и
увести могућност оснивања
задруга жена на пољу пружања
услуга из сектора социјалне
заштите

Постоје програми за
запошљавање при НСЗ,
(активне мера за
запошљавање)
намењени женама из
вишеструко
дискриминисаних група.

Бр. програма.
Бр. жена
пријављених за
програм.
Бр. додељених
субвенција.
Бр. запослених жена.

Извештај
евалуације о
резултатима
постигнутим
кроз програм
Активне мере
запошљавања

МИНЕРР

НСЗ,
Органи ЈЛС,
агенције за
МСП,
ОЦД

Повећан бр. жена које су
обучене да постоји
шанса за започињање
сопственог посла у
сектору социјалне
заштите и сектору
услуга.

Бр. одржаних обука.
Бр. полазница обуке.
Бр. новооснованих
сервиса.
Бр. самозапослених
запослених жена.
Бр. новозапослених
жена.

Буџет за
финансирање
обука,
Извештај
евалуације са
обука,
Извештај НСЗ

МИНЕРР

НСЗ,
ОЦД, ЗСС и
ЗСАПВ

2010

2010

Средства за
активност
2.3.1.1 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2010 кроз
јединствену
ставку МЕРР и
НСЗ кроз
програм мера
за
запошљавање
намењен
женама из
вишеструко
дискриминисан
их група
Средства за
активност
2.3.1.2 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2010 кроз
јединствену
ставку
МИНЕРР и
НСЗ кроз
програм мера
обуке за
оснивање
сервиса за
социјалне
услуге
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2.3.1.3. Организовати обуке
преквалификације и
доквалификације за жене из
вишеструко дискриминисаних
група.

2.3.2 Израда посебних
програма економског
оснаживања сеоских жена и
Ромкиња
2.3.2.1 Спровести јавну кампању
која ће помоћи у промени
патријархалних вредности на
селу

2.3.2.2 Подстаћи жене на селу да
се удружују у задруге и
удружења и у фази регистрације
пољопривредних газдинстава
остваре као
носилаца/суносилаца истих

Уведене посебне обуке
преквалификације и
доквалификације за
жене из вишеструко
дискриминисаних група.

Бр. одржаних обука.
Бр. полазница обуке
Бр. новозапослених
жена.

Извештај
евалуације са
обука,
Извештај НСЗ

МИНЕРР

НСЗ,
ОЦД

2011.

Средства за
активност
2.3.1.3 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2011. кроз
јединствену
ставку
МИНЕРР и
НСЗ кроз
програм мера
обуке за
запошљавање
намењен
женама из
вишеструко
дискриминисан
их група.

Жене информисане о
својим правима и
механизмима за
остваривање истих.
Подигнута свест код
сеоских жена о
важности власништва
над земљом,
некретнинама и заједно
стеченом имовином.
Подигнута свест
сеоских жена о
економском доприносу
имовини породице кроз
кућне послове.
Повећано
самозапошљавање
сеоских жена.
Повећан бр. женских
задруга и удружења у
различитим гранама.
Повећан бр.
регистрованих женских
пољопривредних
газдинстава.

Бр. трибина.
% општина које су
покривене
трибинама.
Бр. учесница
трибина.
Бр.
специјализованих
ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.

Будџет за
кампање,
Јавни сервис,
Дневне новине,
Евалуација
учесника/ца
трибина
Извештаји
организатора
трибина

МИНПОЉ са
локалним
канцеларијам
а за подршку
руралном
развоју

МИНЉМП
Покрајински
органи-органи
јединица локалне
самоуправе
Струковна
удружења и ОЦД

2010 и до
краја 2015

Бр. новооснованих
задруга и удружења.
Бр. новоукључених
чланица у задруге и
удружења.
Бр.
новорегистрованих
пољопривредних
газдинстава чији су
носиоци жене.

Извештај
Задружних
савеза,
Регистар
пољопривредни
х газдинстава

МИНПОЉ

Задружни савези,
(ЗСС и ЗСАПВ),
ФР, ФР пољопри
вреде

2010 и до
краја 2015

Нису потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера ,
посебно ОЦД
сектора уз
донаторску
помоћ
Нису потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера ,
посебно ОЦД
сектора уз
донаторску
помоћ
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2.3.2.3Развити програм
бесповратно подстицајних
средстава за подршку развоју
женског предузетништва у
сеоском туризму

Програм бесповратне
подршке развијен за
подстицање сеоског
туризма (изградњу
објеката, адаптације и
рестаурације).
Манифестације чији су
организатори удружење
жена за промоцију
сеоског туризма су
финансијски подржане
бесповратним
средствима.

2.3.2.4 Спровести јавну кампању
против стереотипа у односу на
Ромкиње

Подигнута свест о
променама насталим у
популацији Ромкиња.

2.3.2.5 Припремити моделе
обуке за Ромкиње како би лакше
учествовале у програмима
запошљавања

Кроз обуке за
Активно тражење посла,
функционално
образовање и
доквалификације.
Повећана стручна
оспособљеност и
квалификованост
Ромкиња.
Повећана заинтересо
ваност за стручно
усавршавање.
Повећан бр. Ромкиња
обухваћених

Бр. корисница
програма/корисница
подстицајних
средстава, за развој
сеоског туризма.
Бр. самозапослених
жена корисница
подстицајних
средстава.
Бр. новозапослених
жена на селу у
туризму.
Бр. одржаних
манифестација за
промоцију сеоског
туризма подржаних
кроз програм.
Бр. трибина %
покривених
оптштина.
Бр. учесница
трибина.
Бр.
специјализованих
ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.

Извештаји
МИНПОЉ,
Извештаји о
пословању
примаоца
средстава

МИНПОЉ

Регионалне и
локалне
туристичке
организације,
ЗСС и ЗСАПВ

2010 и до
краја 2015

Буџет за
кампање,
Јавни сервис,
дневне новине,
Евалуација
учесника/ца
трибина према
локацији
Извештаји
организатора
трибина

МИНЉМП,
Канцеларије
за Инклузију
Рома
Република/По
крајина/Локал
не самоуправе

МИНОС,
Јавни сервис,
Струковна
удружења и
МИНОС,
Јавни сервис,
Струковна
удружења и
ОЦД, Женске
ромске
организације

Бр. модела обуке.
Бр одржаних обука.
Бр. Ромкиња
обухваћених обукама
стручног
усавршавања.
Бр. трибина у
Ромским насељима.
Бр. запослених
Ромкиња.

Утрошен буџет
за обуке,
Извештаји КИР,
Извештаји НСЗ,
Извештаји
носиоца обуке

MИНЕРР ,
Канцеларије
за Инклузију
Рома

MИНЉМП-а,
2010 и до
КИР,Република/
краја 2015
Покраина/Локал
не самоуправе,
НСЗ, ОЦД женске
ромске
организације

2010 и до
краја 2015

Средства за
активност
2.3.2.3 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2010 кроз
јединствену
ставку МПОЉ
Буџет ЦСД
10.000.000 по
години

Нису потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спровести
кроз пројекте у
декади Рома и
пројекат
Подршка
Националним
напорима за
промовисање
запошљавања
младих и
управљање
миграцијама
који спроводе
ИЛО,УНДП,
УНИЦЕФ и
ИМО
средствима
Шпанске владе
Средства за
активност
2.3.2.5 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2010 кроз
јединствену
ставку МЕРР и
НСЗ за
програм обука
за активно
тражење посла,
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програмима за активно
тражење посла и бр.
запослених Ромкиња.
2.3.2.6 Подржати убрзано
запошљавање младих Ромкиња
(испод 30 година). Модели
подршке су дизајнирани да
подрже интеграцију младих
Ромкиња у друштво и
реинтеграцију повратница у
земљу на основу Споразума о
реадмисији.

У оквиру пројекта
запошљавања младих у
три округа
(Београдски, Јужно
Бачки и Пчињски) ,
формиран фонд и за
запошљавање Ромкиња
испод 30 година.
Пројекат подржава све
врсте едукација и обука
за Ромкиње.
Пројектом су
дизајнирани
приступачни програми
за запошљавање.

Бр. одржаних обука.
Бр. Ромкиња испод
30 год. обухваћених
обукама.
Бр. Ромкиња из
реадмисије
обухваћених
обукама.
Бр.и % запослених
младих Ромкиња
кроз дизајниране
програме.
Бр. запослених
младих Ромкиња из
реадмисије кроз
дизајниране
програме.

Извештаји НСЗ,
Извештаји
Ресорних
Министарстава
и међународних
организација

MИНОС,
МИНРСП
МИНЉМП

ИОМ,
ИЛО,
УНДП,
УНИЦЕФ,
Женске ромске
организације

Појединачни циљ 2.4

Очекивани резултати

Индикатори

2.4 Јачање капацитета свих
актера у привреди и друштву за
отклањање родне
дискриминације и боље
коришћење женских ресурса

Информациони систем развијен и родно сензитиван.
Подигнута заступљеност жена у процесу креирања економских
и развојених политика. Родна сензитивност је део система
образовања. Постигнут је напредак у отклањању препрека за
развој женског предузетништва.

Бр. институција које примењују
модел родног разврставања у
својим евиденцијама из
информативног система.
Пораст учешћа жена у процесу
доношења економских одлука,
Повећан бр. дипломираних
студената са родно сензитивним
знањима,
Пораст стопе запослености
жена, жена предузетница.
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор

Функционално
образовање и
Доквалификац
ије Ромкиња
2009,2010,
Нису потребна
2011
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
одговоринх
институција уз
подршку
донаторских
програма. Ова
активност је
подржана кроз
Пројекат
Подршка
Националним
напорима за
промови сање
запошљавања
младих и
управљање
миграцијама
који спроводе
ИЛО,УНДП,
УНИЦЕФ и
ИМО
средствима
Шпанске
владе,УСД 400
000
Рокови

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства
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2.4.1 Израда и праћење
програма за економско
оснаживање жена
2.4.1.1 Прописати обавезу и
водити све евиденције у области
рада, родно разврстане ради
адекватног планирања и праћења
програма за економско
оснаживање жена

Евиденције у области рада су
родно разврстане.

2.4.1.2 Уврстити анкету о
коришћењу времена у обавезне
анкете које спроводи Републички
завод за статистику.

Анкета је део редовних
статистичких истраживања
од 2009.

2.4.1.3 Установити да ли треба
проширити обим података, или
увести додатне индикаторе који
показују могуће разлике у
положају жена и мушкараца

Предузети су кораци за
процену и вредновање обима
потребних података и
индикатора у складу са
стандардима ЕУ и обавезама
извештавања по CEDAW
протоколу.

Бр. институција које
примењују модел
родног
разврставања у
својим
евиденцијама из
информативног
система.
Бр. и %
истраживања у
области рада у
којима су подаци
родно разврстани у
РЗС.
Бр. и %
истраживања у
области рада у
којима су подаци
родно разврстани у
НСЗ.
Планом
статистичких
истраживања анкета
је уврштена у
програм.

Публикациј
е
статистичк
ог завода,
Извештаји
и билтени
НСЗ
Извештаји
ресорних
Мин.

МИНРЗС (УРР)

МИНФИН
НСЗ,
РЗС,

До краја
2015.

Активност се
спроводи
после 2010

Публикациј
е
статистичк
ог завода

РЗС,
МИНРСП: УРР

Влада Шведске
(Сида)

2009.2010

Бр. и %
Министарстава која
прикупљају податке
по CEDAW
протоколу.
Бр. нових
индикатора.
Бр. статистичких
публикација родно

Извештај
MИНЉМП
по CEDAW
протоколу
Извештај
евалуације,
Буџет за
вредновање

МИНЉМП
МИНРСП:
УРР

НСЗ,
РЗС

2011 и до
краја 2015

Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
одговорних
институција
уз подршку
донаторских
програма.Ова
aвтивност се
имплементир
а у РЗС кроз
заједнички
пројекат РЗС
и Шведске
владе2009,201
0 ЕУР 80.000
Активност се
спроводи
после 2010
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разврстаних.

2.4.1.4 Спроводити доследно
разврставање података према
полу у свим евиденцијама које се
воде, што се односи не само на
привредне регистре, него и на
евиденције о носиоцу имовине,
посебно некретнина и
пољопривредног земљишта, као и
за пореске обвезнике

2.4.2 Обезбеђивање начела
родне равноправности у
процесу креирања и
споровођења економске и
развојне политике
2.4.2.1 Укључити адекватан број
жена у тела која се баве
спровођењем и надгледањем
економске и развојне политике

Уочен је напредак у родном
разврставању свих пореских
и имовинских евиденција.

Бр. и % жена
власница
кућа/станова/ви
кендица.
Бр. и % жена
власница
компанија /МПС/
радњи.
Бр. и % жена
власница
пољопривредног
земљишта.
Бр. и % жена
пореских обвезника.

Публикациј
е РЗС И
ПУ

Повећан бр. жена у телима
која се баве спровођењем и
надгледањем економске и
развојне политике. Кроз
упоредне податке за СрбијуРегион -Европу, уочљиво је
да се Србија приближава
Европским стандардима о %
учешћу жена на позицији
доносиоца економских
одлука.

Бр. и % жена у
парламенту.
Бр. и % жена у
економском одбору
Парламента.
Бр. и % жена
Министара.
Бр. и % жена у
Министарствима и
органима управе на
руководећим
местима.
Бр. жена креатора
стратегија.
Бр. и % жена у
управним одборима
у јавним
предузећима.
Бр. и % жена у
управним одборима
у приватном
сектору.

Извештаји
Парламент
а,
Министарс
тава и
органа
управе,
РЗС

Извештаји
Јавних
предузећа,
Пословна
удружења,
Коморе,
Статистика

Менаџмент
Јавних
предузећа ,
пословна
удружења, ПК

Бр. и % политика са
анализама о
положају жена.

Сајт Владе

Влада РС

2.4.2.2 Повећати број жена у
чланству управних одбора

Бр. жена у управним
одборима је повећан.
% жена у управним
одборима јавних предузећа је
изнад 30%.

2.4.2.3 Увести праксу да се у
свим развојним политикама
обавезно налази део посебно
посвећен положају жена

Развојне политике посебно
анализирају положај жена и
интеракцију политика на
будући статус жене у
друштву.

МИНФИН

Влада РС

РЗС,ПУ,

До краја
2015

Активност се
спроводи
после 2010

УРР, ОЦД,
Родни
механизми на
националном,
покрајинском и
локалном
нивоу

2010 и до
краја 2015

Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера .

2010 и до
краја 2015

Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера .
Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.

УРР,
ОЦД
Родни
механизми на
националном,
покрајинском и
локалном
нивоу

УРР,
ОЦД
Родни
механизми на
националном,

2010 и до
краја 2015
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покрајинском и
локалном
нивоу

2.4.2.4 Консултовати стручњаке
из ове области приликом израда
економских и развојних
стратегија

2.4.3 Укључивање знања о
предузетништву, родно
сензитивним статистикама и
родном буџетирању у
образовне програме на свим
нивоима.
Промовисати предузетнички
дух у женској популацији
2.4.3.1 Увести нова знања о родно
сензитивним статистикама и
родном буџетирању у образовне
програме н у додипломске и
постдипломске академске и
струковне студије који се
базирају на принципима родних
студија и родној равноправности

2.4.3.2 Организовати јавне
расправе о тешкоћама са којима
се сусрећу жене предузетнице

Стратегије економског
развоја су родно осетљиве.

Најмање један
консултанат за
родну
равноправност је
део тима за израду
Стратегије.

Буџет за
израду
стратегије,
Публикова
не
Стратегије/
Легенда
сарадника
који су
радили на
изради
стратегије

Влада РС

УРР,
ОЦД
Родни
механизми на
националном,
покрајинском и
локалном
нивоу

Стручна родно сензитивна
знања се изучавају и стичу на
редовним и посдипломским и
докторским студијама (Родне
статистике и Родно
буџетирање).

Бр. и % нових
родно сензитивних
предмета.
Бр. факултета са
родно сензитивним
програмима.
Бр. дипломираних
студената са родно
сензитивним
знањима.

Програми
акредитова
них
факултета,
и
извештаји

МИНПРС

МИНРСП: УРР
Отворени
универзитети ,

Подигнута свест друштва да
је потребно уложити додатне
напоре да се препреке
елиминишу.

Бр. трибина.
Бр.
специјализованих
ТВ емисија.
Бр. медијских
чланака и прилога.
Буџет за кампање.

Евалуација
учесника/ц
а трибина
Извештаји
организато
ра трибина
Јавни
сервис,
Дневне
новине

MИНРСП ,
УРР

Бр. предузетница
које у учествовале
на трибинама и
специјализованим
емисијама

2010 и до
краја 2015

До краја
2015

Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера
Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера .

Активност се
спроводи
после 2010

Центри за
женске/родне
студије, родни
механизми на
државном и
покрајинском
нивоу, Завод за
равноправност
полова
МИНЕРР , ТВ
сервис, Медији,
ОЦД
родни
механизми на
државном и
покрајинском
нивоу

2010 и до
краја 2015.

Потребан је
део средства
из Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера уз
донаторску
помоћ
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2.4.3.3 Организовати обуке за
предузетништво и за подстицање
предузетничког духа

Повећан број жена са
предузетничким пословним
знањима и самопоуздањем.

Бр. обучених жена,
Бр. спроведених
обука.
Буџет обуке.

Резултати
евалуације
обуке,
Извештаји
МИНЕРР /
НСЗ

МИНЕРР

2.4.3.4 Промовисати успешне
предузетнице као узор за друге
жене, и охрабривати их да се
узајамно повезују

Подигнут степен
самопоуздања код жена и
број запослених жена ,
Креирана база података
доступна јавности.

Бр. примера
успешне праксе.
Бр. награда и
признања за
пословне резултате.
Бр. успешних
пословних жена у
бази података.

Сајт
успешне
пословне
жене,
Сајт
Београдске
пионирке,
Сајт
СИЕПА
/
претражите
базу
добрих
пракси/

Владине
Агенције,
Струковна
удружења и
удружења
грађана (ОЦД)

Жене су упознате са значајем
целоживотног учења.
Повећан бр. жена које имају
знања за модерно пословање
(писање бизнис планова,
учење страних језика, ИТ
обуке).

Бр. обучених жена.
Бр. спроведених
обука.

Буџет
обуке,
Евалуација
обука

Повећан бр. младих жена које
се опредељују за нове и
профитабилне професије.

Бр. обука
реализованих уз
подршку
канцеларија за
младе од ОЦД
сектора.

Евалуација
обука,
Извештаји
канцелариј
а за младе,
Буџет

2.4.4 Економско описмењавање
жена за модерно пословање
2.4.4.1 Оспособљавати жене за
модерно пословање

2.4.4.2 Охрабрити девојке и
младе жене да се опредељују за
нове профитабилне професије
кроз организацију ИКТ курсева,
курсева за израду бизнис
планова, маркетинга, менаџмента

НСЗ ,
Регионални
центри и
Агенције за
МСП,
Отворени
универзитети
Струковна
удружења и
ОЦД
МИНРСП: УРР,
родни
механизми на
државном и
покрајинском
нивоу,
приватни
сектор

2012

Активност се
спроводи
после 2010

2010 и до
краја 2015

Потребан је
део средства
из Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера уз
донаторску
помоћ

МИНЕРР ,
МИНРСП: УРР

Агенције за
МСП Отворени
универзитети,
НСЗ
Струковна
удружења и
(ОЦД)

2010 и до
краја 2015

МИНОС

Локалне и
Регионалне
Канцеларије
младих и за
младе
Агенције за

2010 и до
краја 2015

Средства за
активност
2.4.4.1 су део
средстава које
је потребно
обезбедити из
буџета РС за
2010 кроз
јединствену
ставку МЕРР
и НСЗ за
програм
обука као што
су писање
бизнис
планова,
учење
старних
језика, ИТ
обуке
Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
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и берзанског пословања

2.4.4.3 Посветити посебну пажњу
модерним технологијама, обуци
за употребу и доступности ИКТ

Ниво употребе ИКТ у Влади,
јавним и приватним
предузећима, медијима и
образовању је унапређен.

2.4.4.4 Спровести истраживање
и обезбедити званичне податке о
утицају ИКТ на позицију жена на
тржишту рада

У РЗС се у склопу Анкете о
радној снази (АРС)
путем додатног модула
снимају подаци о утицају
ИКТ на позицију жена на
тржишту рада.

Бр. кампања за
промоцију нових
професија.
Бр. ТВ емисија.
Бр. понуђених
програма за
такозване нове
професије.
Бр. корисника
програма по полу.
Бр. и % предузећа
који има приступ
брзом интернету.
Бр. и % предузећа
из јавног сектора
који има приступ
брзом интернету.
Бр. школа
опремљених
компјутерима и
брзим интернетом.
Бр. обука
спроведених у
Министарствима.
Бр. обучених жена.
Број урађених
анализа над
снимљеним
подацима.
Бр. предложених
мера за промену
стања који се
базирају на
подацима и
закључцима
изнетим у
анализама.
Бр. усвојених
предлога.

МИНОС
одобрен
ОЦД
сектору за
извођење
обука,
Буџет за
промоцију
нових
професија
Извештаји
информати
чког
друштва,
Извештаји
МИНТИД,
РЗС
(Подаци о
употреби
ИКТ део
анкете о
домаћинств
има)
Публицист
ика РЗС,

МСП Отворени
универзитети
НСЗ,УРР
МИНТИД

Влада
Републике
Србије

МИНТИД,
МИНП
Телеком

РЗС

МИНЕРР НСЗ

се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера

2010 и до
краја 2015

2010 и до
краја 2015

Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера

Нису
потребна
додатна
средства из
Буџета РС.
Активност ће
се спроводити
као део
активности
Министарства
носилаца и
партнера .
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Стратешка област: ОБРАЗОВАЊЕ
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 3: Успостављање родне једнакости и интегрисање родне перспективе у образовању

Појединачни циљ 3.1

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

3.1
Равноправан приступ образовању, уједначавање заступљености оба пола на свим нивоима образовања и у свим образовним профилима
Носиоци активности
Активности

Активност 3.1.1
Увођење мера позитивне акције
за мање заступљен пол приликом
конкурса за пријем на студије,
програме стипендирања и
превазилажење родних
стереотипа приликом избора
занимања

Очекивани
резултат

Унапређење
паритета по полу на
основним,
магистарским и
докторским
студијама по
областима (више
уписаних жена на
традиционално
„мушке“ факултете и
више уписаних
мушкараца на
традиционално
„женске“ факултете.

Индикатор

Извор провере

Надлежни
органи и
институције

Резултати научно
утемељене анализе
наручене од
релевантних
научних и
просветних
институција.

Редовни
1
периодични (или
посебно наручени)
извештаји
релевантних
државних
институција или
посебних
експертских тимова
у

Центри за
женске/родне
студије из
Београда и Новог
Сада,
струковна
удружења и
удружења
грађана, медијске
куће (национални
медијски сервис,

Статистички подаци
које обезбеђују
релевантне државне
институције у складу
са препорукама
експертске радне
групе из 3.2.1.1.

складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.

локални и
регионални
медији, приватне
медијске куће);
локална
самоуправа и
предузећа
спремна да улажу
у друштвено
одговорно
пословање

Учесници
Истраживачка
станица Петница
Представници
наведених
институција
Ученице/ци,
наставнице/и
административни
и психолошкопедагошки кадар у
оквиру образовног
система

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства
изражена у
еурима

2012-15

Напомена: Сви извештаји предвиђени националним акционим планом могу бити периодични, редовни извештаји који су већ предвиђени радом датих
државних институција, или посебно наручени извештаји у којима се обрађују подаци директно у вези са тематиком активности предвиђенима НАП-ом за
унапређење положаја жена и родну равноправност у образовању.
1
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3.1.1.2. Организовати семинаре за
ученице/ке ради превазилажења
родних стереотипа приликом
избора занимања и за
обезбеђивање адекватне помоћи
при изобру професионалне
оријентације

3.1.1.2.1. Пилот пројекат:
Организовање семинара за
ученице/ке 4. разреда гимназија и
средњих школа ради
превазилажења родних
стереотипа приликом избора
занимања и за обезбеђивање
адекватне помоћи при изобру
професионалне оријентације у 10
регионалних пунктова у Србији
(на пример, Суботица, Вршац,
Београд, Крагујевац/Краљево,
Ужице, Ваљево, Бор/Зајечар,
Ниш, Пирот, Бујановац)
3.1.1.3. Основати континуирано
ажуриран и професионално
администриран интернет сајт на
коме млади могу да добију
информације о вези родно
осетиљивих тема и
професионалне оријентације (уз
учешће психолога, педагоага,
представника тржишта рада,
представника вршњачких група
из различитих нивоа образовања)
3.1.1.4. Организовати семинаре за
ученице/ке 8. разреда основних
школа ради превазилажења
родних стереотипа приликом
избора занимања и за
обезбеђивање адекватне помоћи
при изобру професионалне
оријентације

Упитници за
полазнице/ке
семинара;
Екстерна евалуација

Унапређење
паритета по полу на
основним,
магистарским и
докторским
студијама по
областима (више
уписаних жена на
традиционално
„мушке“ факултете и
више уписаних
мушкараца на
традиционално
„женске“ факултете
у датим регионима.
Сајт основан,
ажуриран и
професионално
администриран.

Статистички подаци
које обезбеђују
релевантне државне
институције у
складу са
препорукама
експертске радне
групе из 3.2.1.1.

Унапређење
паритета по полу у
средњошколском
образовању.

Број одржаних
семинара и број
полазника.

Број посета сајту,
квалитет текстова,
садржај форума, итд.

2012

Упитници за
полазнице/ке
семинара;
Екстерна евалуација

Школска година
2010/11

Извештаји
администратора
сајта и консултаната

2010

17,700

6,100

МИНРСП:
УРР, МПРС,
ЗУОВ (Центар за
професионални
развој)

Упитници за
полазнице/ке
семинара; Екстерна
евалуација

До 2015
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3.1.1.5. Обезбедити стипендије
за мање заступљен пол у
школама и на факултетима

3.1.1. 6. Организовати семинаре
за управљачки и психолошкопедагошки кадар на свим
нивоима образовног система
(предшколско, основношколско и
средњошколско образовање) ради
превазилажења родних
стереотипа приликом избора
занимања, као и у циљу
промоције свих аспеката родно
осетљивог образовања (промена
свести, ставова и идеологија) у 16
(од 19) школских управа: за 1600
школа, за директорке/директоре и
психолошко-педагошки кадар (по
два представника из сваке школ);

3.1.1.7. „Едукација едукатора“:
Семинари о родно осетљивом
образовању за представнике
организација који ће бити
носиоци семинара, обука итд. на
свим нивоима образовања (како
за наставнички и педагошкоадминистративни кадар, тако и за
децу и омладину, од
предшколског нивоа до нивоа
дипломских академских студија);
семинари за вршњачке едукаторе

Унапређење
паритета по полу у
средњошколском и
високошколском
образовању.

Број стипендија по
наведеним
критеријумима.

Промењена свест и
идеологија
наставног и
административног
кадра на свим
нивоима образовања
о учешћу и полној
расподели по
занимањима.
Промењено
понашање
запослених у
образовању и
васпитању у складу
са питањима родне
једнакости.
Промотивни
материјал – лифлет о
родној једнакости
ЗУОВ-а у
образовању за све
предшколске
установе, основне и
средње школе у
циљу
сензибилизације и
информисања
Појединци обучени
и организације за
спровођење
образовних
активности
предвиђених НАПом у из 3.2.1.1.;
организације
конкуришу за
акредитацију
семинара при ЗУОВ
(2011).

Број организованих
семинара и број
полазника.

Извештаји
релевантних
образовних
институција које
администрирају
доделу стипендија у
складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.
Упитници за
полазнице/ке
семинара;

До 2015

УРР, МПРС, ЗУОВ
(Центар за
професионални
развој)

Школска
година 2009/10

794,380

2010

14,840

Екстерна евалуација

Број улазака на сајт.

Број организованих
семинара и број
полазника.
Пријаве
организација чији су
представници
прошли обуку за
акредитацију
сопствених семинара
при ЗУОВ до
децембра 2010.

Упитници за
полазнице/ке
семинара;
Екстерна евалуција;

МИНРСП:УРР,
МПРС, ЗУОВ
(Центар за
професионални
развој

Акредитовани
семинари при ЗУОВ
(за 2011)
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Активност 3.1.2
Иницирати подстицајне мере
ради повећања учешћа жена у
коришћењу ИКТ (упоредити са
НАП-ом за унапређење родне
равноправности у економској
сфери и повезати са тим
активностима)
3.1.2.1. Пилот пројекат:
Организовати семинаре за
охрабрење жена које су већ
изашле из образовног система
(посебно за оне са нижим нивоом
образовања ) да користе нове
технологије (у удружењима за
женско предузетништво при
регионалним привредним
коморама, домовима културе, и
сл. у горе наведеним регионима)

Већи проценат жена
на националном
нивоу које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и у
професионалној
сфери.

Статистички подаци
које обезбеђују
релевантне државне
институције.

3.1.2.2. Организовати семинаре за
охрабрење жена које су већ
изашле из образовног система
(посебно за оне са нижим нивоом
образовања ) да користе нове
технологије (у удружењима за
женско предузетништво при
регионалним привредним
коморама, домовима културе, и
сл.)

3.1.2.3. Пилот пројекат: Отворити
интернет пуктове на локалном
нивоу који су лакше доступни
женама у удружењима за женско
предузетништво у неколико
регионалних привредних комора
(нпр. Краљево, Зајечар,
Лесковац)

Број отворених
интернет пунктова
равномерно
распоређених на
територији Србије.
Број корисница/ка
интернет пунктова.

Редовни периодични
(или посебно
наручени) извештаји
релевантних
државних
институција о броју
жена које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и у
професионалној
сфери у складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.

Праћење
посећености
интернет пунктова

МПРС, ЗУОВ РС,
ЗВКОВ РС, УРР,
МОС РС; НПС,
ПСНМ, СЗС,
МТИД РС;
Покрајински
органи,
регионални и
локални органи
школске управе;
Истраживачка
станица Петница,
Регионалне
привредне
коморе,
као и остала
струковна
удружења и
удружења
грађана,
медијске куће
(национални
медијски сервис,
локални и
регионални
медији, приватне
медијске куће);
локална
самоуправа и
предузећа
спремна да
улажу у
друштвено
одговорно
пословање

Представници
наведених
институција
Ученице/ци,
наставнице/и
административни
и психолошкопедагошки кадар у
оквиру образовног
система

2011

До 2015

2012

До 2015

До 2015
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3.1.2.4. Отваорити интернет
пуктове на локалном нивоу који
су лакше доступни женама у
свим регионима Србије (на
пример, у удружењима за женско
предузетништво уз помоћ и
логистичку подршку
регионалних привредних комора)
укључити жене из вишеструко
дискриминисаних група
3.1.2.6. Организовати семинаре за
наставни и административни
кадар на свим нивоима
образовања (предшколско,
основношколско, средњошколско
образовање) усмерених пре свега
унапређење способности у
коришћењу ИКТ у свим
регионима Србије, пре свега
усмерена на женску популацију

Број организованих
семинара за
наставни и
административни
кадар на свим
нивоима образовања.

Редовни периодични
(или посебно
наручени) извештаји
школских органа
управе о коришћењу
ИКТ међу наставним
и административним
кадром на свим
нивоима образовања
у складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.

Резулати извештаја
релеватних
институција о
учешћу жена у
образовним
активностима на
локалном,
регионалном,
националном и
интернационалном
нивоу.

Извештаји
релеватних
институција о
учешћу жена у
образовним
активностима на
локалном,
регионалном,
националном и
интернационалном
нивоу у складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.

Активност 3.1.3
Развити систем доживотног
образовања
3.1.3.1.Развити свест код жена
свих узраста и нивоа образовања
о значају и вредностима
доживотног образовања и
охрабривање да узму учешћа у
образовним активностима на
локалном, регионалном,
националном и
интернационалном нивоу кроз
јавне расправе, панел дискусије,
примере добре праксе и медијску
кампању (в. НАП за унапређење
родне равноправности у
медијима и спровести паралелно)

Повећање
процената жена у
учешћу у
образовним
активностима на
локалном,
регионалном,
националном и
интернационалном
нивоу.

До 2015
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3.1.3.2. Створити мреже
библиотека и инфотека са родним
садржајем доступне женама на
локалном нивоу (равномерно
регионално заступљених уз
пружање помоћи у приступу
женама из свих друштвених
слојева, и из свих етничких
заједница)
Активност 3.1.4 Промовисати
научнице и укључити родну
перспективу у науку
3.1.4.1. Укључити мере позитивне
акције за мање заступљен пол
при упису на постдипломске
студије на факултетима
универзитета у Србији кроз јавне
расправе и медијску кампању (в.
НАП за унапређење родне
равноправности у медијима и
спровести паралелно)

3.1.4.2. Укључити интегралне
програме анализа и истраживања
родне перспективе у науци у
складу са стратешким научним
приоритетима МНТР РС (у
основним, развојним и
примењеним истраживањима)
који омогућавају да наша наука
постане део јединственог научнообразовног европског простора

Библиотеке и
инфотеке формиране
и раде.

Резултати извештаја
библиотечких и
инфотечких управа о
посећености и
квалитету
материјала у
примени.

Периодични редовни
извештаји
библиотечких и
инфотечких управа о
посећености и
квалитету материјала
у примени

2011-2013

Присуство
повећаног процента
жена у програмима
доживотног
образовања и
афирмација
(видљивост) жена у
науци у складу са
одредбама Закона о
родној
равноправности.

Резултати анализа
релевантних
институција о
проценту жена жена
у прогрмаима
доживотног
образовња и
афирмација
(видљивост) жена у
науци.

Извештаји
релевантних
институција о
проценту жена жена
у програмима
доживотног
образовња и
афирмација
(видљивост) жена у
науци у складу са
препорукама
експертске радне
групе из активности
3.2.1.1.

До 2015

Резултати извештаја
(и објављених
научних радова)
носилаца пројекта и
МНТР РС.

Извештаји (и
објављени научни
радови) носилаца
пројекта и МНТР РС

Унапређење
паритета и
равноправности
полова на
постдипломским
студијама у Србији.
Пројекти о родним
аспектима
образовања и науке
укључени на листу
петогодишњих
пројеката за основна
истраживања.

Центри за
женске/родне
студије из
Београда и
Новог Сада

Центри за
женске/родне
студије из Београда
и Новог Сада

2010 -2015

Нису потребна
додатна
средства;
активност
планирана
буџетом
МНТР РС
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3.1.4..3. Промоције на
националном, регионалном и
локалном нивоу видљивости
жена у науци у кроз округле
столове, јавне расправе, панел
дискусије, и сл. (укључити већ
постојеће примере добре праксе у
сарадњи са МНТР, на пример:
Жене у физици, Жене у
математици, промовисати
чињеницу да према ЕУРОСТАТ
истраживањима Србија има 43%
научница и да је на 4. месту у
свету по заступљености жена у
науци, итд.)
Појединачни циљ 3.2

Повећање
процената жена у
учешћу у
образовним
активностима на
локалном,
регионалном,
националном и
интернационалном
нивоу.

Број и квалитет
округлих столова,
јавних расправа,
панел дискусија.

Извештаји
маркетиншких и
образовних
институција,
округлих столова,
јавних расправа,
панел дискусија и
анализа њиховог
квалитета

Очекивани резултати

До 2015

Индикатори

Рокови

3.2. Јачање капацитета образовног система укључивањем родне перспективе у образовање
Носиоци активности
Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор
провере

Надлежни
органи и
институције

Учесници

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства
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Активност 3.2.1
Развијати родно сензитивне,
антидискриминаторне и
секуларне програмске садржаје и
родно осетљив језик на свим
нивоима образовања, укључујући
и студије рода (упоредити са
НАП-ом за унапређење родне
равноправности у економској
сфери и у сфери одлучивања и
повезати са тим активностима)

Активност 3.2.1.1. Анализа
постојеће регулативе и
процецура у државним
институцијама које треба да
спроводе активности
предвиђене НАП-ом (на
пример, МП РС, МНТР РС;
ЗУОВ; ЗВКЗВ; итд.)

Активност 3.2.1.2. Увести нове
предмете и академске профиле у
додипломске и постдипломске
академске и струковне студије
који се базирају на принципима
родних студија и родне
равноправности у свим
областима јавног,
професионалног и друштвеног
живота (на пример, родне
студије, родно буџетирање, итд.;
в. НАП за економски развој)

Израђена анализа постојеће
регулативе и процедура у
државним институцијама
које треба да спроводе
активности предвиђене
НАП-ом од стране
оформљене експертске
радне групе у коју су
укључени и представници/е
свих релевантних
институција која ће
координирати динамику и
спровођење активности
предвиђених НАП-ом.
Имплементација нових
предмета и академских
профила у основне и
дипломске академске
студије.

Протокол о
координацији
активности
предвиђених НАПом.

Број нових
предмета и
академских
профила.

Извештаји
експертске
радне групе и
анализе

Извештаји
релеватних
образовних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

МПРС, ЗУОВ РС,
ЗВКОВ РС,
МИНРСП:УРР,
МНТР РС;
МОС РС; МЗ РС;
НПС,
Представници
универзитета у
Србији

МПРС, ЗУОВ РС,
ЗВКОВ РС,
МИНРСП:УРР,
Универзитети у
Србији;
МОС РС; МЗ РС;
НПС, ПСНМ,
СЗС, РС;
Покрајински
органи,
регионални и
локални органи
школске управе;
Истраживачка
станица Петница,
као и остала
струковна
удружења и
удружења
грађана, медијске
куће (национални
медијски сервис,
локални и
регионални
медији, приватне
медијске куће);
локална
самоуправа и
предузећа

Делегирани
представници
наведених
институција,
чланови експертске
радне групе

Представници
наведених
институција
Ученице/ци,
наставнице/е
административни и
психолошкопедагошки кадар у
оквиру образовног
система; Ескпертске
радне групе за
критичку анализу
академског
дискурса и
уџбеничке
литературе; Центри
за женске/родне
студије

2010 (са
ингеренцијама
до 2015)

23,800

До 2015
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спремна да улажу
у друштвено
одговорно
пословање

3.2.1.3.Усвојити Закон о основама
образовања и васпитања (као и
измене и допуне Закона о
основама образовања и
васпитања) који укључује
експлицитне одредбе о родно
осетљивом образовању на свим
нивоима у координацији са
међународним институцијама и у
складу са одредбама Савета
Европе, УНЕСКО-а, УНИЦЕФ-а,
Конвенције против свих облика
дискриминације над женама
(CEDAW);
3.2.1.4. Усвојити Закон о
уџбеницима и уџбеничкој
литератури
3.2.1.5. Развити свест о потреби
афирмације родно сензитивног
језика у образовању кроз округле
столове, јавне расправе, панел
дискусије и кроз употребу језика
у медијима

Закон усвојен

Одредбе закона у
складу са
принципима родно
осетљивог
образовања.

Брошуре и публикације о
употреби родно
сензитивног језика у
образовању.
Кодекси употребе родно
осетљивог језика у јавном
дискурсу.

Упитници за
наставни и
административни
кадар у вези са
употребом родно
осетљивог језика у
образовању.
Анализе јавног
мњења.

3.2.1.6. Формирати образовно
окружење на свим нивоима
(предшколско, основношколско,
средњошколско и универзитетско
образовање) у коме се млади
подстичу да развијају узајамне
односе на бази истинског
партнерства и узајамног
поштовања,једнакости и
одговорности кроз
радионичарски рад и ваннаставне
активности

Формирање нових
генерација младих људи
који препознају и вреднују
различитост и формирају
узајамне односе на бази
истинског партнерства и
узајамног поштовања,
једнакости и одговорности.

Резултати
радионичарског
рада.
Упитници за младе
у различитим
деловима Србије,
из различитих
друштвених
слојева, различитих
етничких
групација, итд.

Извештаји
релеватних
образовних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

Извештаји
релеватних
образовних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних,
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
и извештаји
институција за
истраживање
јавног мњења

2009

Нема
трошкова

2009

Нема
трошкова

до 2015

До 2015
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3.2.1.7. Критичка анализа
дискурса родне перспективе у
уџбеничкој литератури за
предшколско, основношколско и
средњошколско образовање

Употреба родно осетљивог
језика и принципа родно
осетљивог образовања у
уџбеничкој литератури на
свим нивоима образовања.

Резултати критичке
анализе дискурса.

3.2.1.8. Усагласити постојећу
уџбеничку литературу за
предшколско, основношколско и
средњошколско образовање са
принципима родно осетљивог
образовања

Уџбеничка литература у
складу са принципима
родно осетљивог
образовања припремљена.

Резултати критичке
анализе дискурса.

3.2.1.9. Развијати наставне
програме и планове из предмета
„Здравље“ који укључују знања о
репродуктивном здрављу у
предшколском, основношколском
и средњошколском образовању
(упоредити са НАП-ом за
унапређење здравља жена, као и
са стратегијама Министарства
здравља и Министарства спорта
РС и применити паралелно);
укључити овај предмет у
обавезни део курикулума за
основношколско и
средњошколско образовање
3.2.1.10. Извршити нормирање
родно осетљивог језика, усвојити
норму и увести у службену
употребу родно осетљив језик.

Програм развијен.
Предмет уведен у обавезни
део курикулума.
Подигнут општи ниво
ученичких знања о очувању
и унапређењу здравља
уопште и репродуктивног
здравља посебно.

Ученичка
постигнућа из овог
предмета.
Резултати
истраживања
јавног мњења
ученичке
популације.

Нормиран родно осетљив
језик и уведен у службену
употребу.
Повећана видљивост жена у
језику, а самим тим и у
друштву.

Нови правопис
српског језика
Матице српске.
Степен службене
употребе родно
осетљивог језика

Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

Ново издање
правописа
српског језика.

2010

Донаторска
средства (в.
пројекат
УНДП-а о
родним
аспектима
уџбеничке
литературе)

2013-2015

2011-2013

Матица српска,
САНУ –
Одељење језика
и књижевности

Филолошки
факултети у Србији,
Центри за
женске/родне
студије УРР, ОЦД

2015.

Активност 3.2.2
Израдити програме
континуиране обуке наставног
особља за увођење родне
перспективе у образовни процес
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3.2.2.1. Образовати наставни
кадар на универзитетском нивоу:
Укључивање родне сензитизације
у процес образовања наставног
кадра на на тзв. наставничким
факултетима кроз курикулуме
које дефинишу и имплементирају
релевантни факултети

Наставно особље које
разуме и примењује родно
осетљиве образовне
принципе у високошколском
образовању.

Број одржаних
семинара и број
учесника.

3.2.2.2. Критичка анализа
дискурса постојеће уџбеничке
литературе и наставних планова и
програма на додипломским
студијама на тзв. наставничким
факултетима (који образују
наставни кадар за предшколско,
основношколско и
средњошколско образовање)

Употреба родно осетљивог
језика и принципа родно
осетљивог образовања у
уџбеничкој литератури на
тзв. наставничким
факултетима.

Резултати критичке
анализе дискурса.

3.2.2.3. Припремити нову
уџбеничку литературу за
образовање наставника у складу
са принципима родно осетљивог
образовања

Нова уџбеничка литература
у складу са принципима
родно осетљивог
образовања припремљена и
усвојена.

Резултати критичке
анализе дискурса.

3.2.2.4. Припремити семинаре о
родно осетљивом образовању
акредитованих код Завода за
унапређење образовања и
васпитања и МПРС

Наставно особље које
разуме и примељује родно
осетљиве образовне
принципе.

Број одржаних
семинара и број
учесника.

Извештаји
релеватних
образовних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

2011-2015

2011-2013

Донаторска
средства

2013-2015

2011
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3.2.2.5. Укључити знања о родно
осетљивом образовању у садржај
Програма за увођење
приправника у посао и стручних
испита (испита за лиценцу) за
наставнике у основним и
средњим школама и васпитаче
предшколским установама
Планирати и обуке за менторе и
приправнике у складу са знањима
о родно осетљивом образовању
(Упоредити са НАП-ом о родној
равноправности у одлучивању и
образовању службеника у јавном
сектору и применити паралелно)
Активност 3.2.3. Повећати број
жена на местима одлучивања у
образовном систему и на
управљачким функцијама у
институцијама образовања

Наставно особље које
разуме и примењује родно
осетљиве образовне
принципе.

Садржаји упутстава
за припрему и
полагање стручних
испита о родно
осетљивом
образовању.
Допуњен и
измењен
Правилник о
дозволи за рад.
Развијено
менторство у
складу са родно
осетљивим
образовањем.

Извештаји
релеватних
образовних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

2012-2013
ово се
Активност се
планира
од 2010

Активност 3.2.3.1. Извршити
научно утемељену анализу
присуства и видљивости жена на
местима одлучивања у
образовном систему и на
управљачким функцијама у
институцијама образовања кроз
пројекте МНТР РС

Повећан број жена на
местима одлучивања у
образовном систему и на
управљачким функцијама у
институцијама образовања у
складу са одредницама
Закона о родној
равноправности.

Резултати анализа
заступљености
жена на местима
одлучивања у
образовном
систему и на
управљачким
функцијама у
институцијама
образовања.

2010-2011

3.2.3.2. Рад на стандардизацији
родно сензитивног језика,
посебно у области имена
професија и титула женског рода
ради унапређења видљивости
жена у јавној (научној,
професионалној, политичкој и
др.) сфери кроз активности
експертских тимова из академске
и професионалне сфере и кроз
јавне расправе, панел дискусије и
округле столове (пример добре
праксе: ОЕБС и канцеларија
заменице омбудсмана за заштиту
права грађана: панел дискусија
„Језик и род“, 17. јули, 2009)

Укључивање у процес
стандардизације родно
осетљивог језика посебно у
области имена професија и
титула женског рода ради
унапређења видљивости
жена у јавној (научној,
професионалној, политичкој
и др.) сфери.
Кодекси употребе родно
осетљивог језика у јавном
дискурсу и у образовању.

Резултати
кванититативне и
квалитативне
(критичке) анализе
јавног и образовног
дискурса.

Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
групе из
активности
3.2.1.1.

Средства из
буџета МНТР
РС;
донаторска
средства

2011-2015
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Активност 3.2.4
Изградити и увести стандарде
антидискриминаторних и родно
осетљивих процедура у
образовни процес; превенција и
сузбијање сексистичког
понашања у образовним
институцијама
3.2.4.1. Формирати стандарде за
обезбеђење квалитета у области
родно осетљивог образовања

2011-2012

Стандарди за обезбеђење
квалитета у области родно
осетљивог образовања
примењени.

Анализе
релевантних
институција.

3.2.4.2. Израдати кодекс
понашања према стандардима
родне равноправности за
ученике/це и наставни и
административни кадар

Кодекс понашања примењен

Анализе
релевантних
институција.

3.2.4.3. Санкционисати сексизам,
мизогинију и насиље над женама
у образовању кроз примену
стандарда и кодекса

Донесена законска подакта
против сексизма, мизогиније
и насиља над женама у
образовању у складу са
принципима. Закона о
родној равноправности;
кодекс понашања.

Резултати анализа
релеватних
институција.

Појединачни циљ 3.3.

Очекивани резултати

Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција у
складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
образовних и
научних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе из
активности
3.2.1.1.

Све горе
наведене;
Мправ.РС;
Канцеларија
републичког
омбудсмана за
зашититу права
грађана

Сви горе наведени
учесници;
Ескпертске радне
групе за израду
стандарда, кодекса
понашања и анализу
образовног
окружења

2011-2012

2012

до 2015

Индикатори

Рокови

3.3. Уклањање родних неједнакости у образовању вишеструко дискриминисаних група
Носиоци активности
Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор
провере

Надлежни
органи и
институције

Учесници

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства
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Активност 3.3.1 Спровести
истраживање према полу о узроцима
превременог напуштања школовања
Активност 3.3.1.1. Дефинисати
методолошке принципе (који ће
укрстити параметре пола, друштвене
класе, руралног односно урбаног
окружења и етницитета, са осталима
које истраживачи сматрају
релевантним) и спровести научно
утемељено истраживање о узроцима
превременог напуштања образовног
система (примарна циљна група:
девојчице из вишеструко
дискриминисаних група, малолетне и
неудате мајке, итд.)

Методологија
дефинисана.

3.3.3.2. Деловати на смањење
процента деце, пре свега девојчица,
које пре времена напуштају образовне
институције, кроз семинаре,
радионице, наставне и ваннаставне
активности

Смаањен проценат
деце, пре свега
девојчица, које пре
времена напуштају
образовни систем.

Резултати
изстраживања.

Научноакадемска
литература
објављена на
основу
спроведеног
истраживања

Резултати анализа
релеватних
институција.
Резултати анализа
семинарских и
радионичарских
активности.

Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција

Истраживање
спроведено и
предато на увид
стручној и широј
јавности.

МПРС, ЗУОВ РС,
ЗВКОВ РС,
МИНРСП:УРР,
МОС РС; НПС,
ПСНМ, СЗС, РС;
Ромске
организације;
Удружења особа
са
инвалидитетом;
Женске задруге;
Регионалне
привредне
коморе;
Покрајински
органи,
регионални и
локални органи
школске управе;
Истраживачка
станица Петница,
као и остала
струковна
удружења и
удружења
грађана, медијске
куће (национални
медијски сервис,
локални и
регионални
медији, приватне
медијске куће);
локална
самоуправа и
предузећа
спремна да улажу
у друштвено
одговорно
пословање

Представници
наведених институција
Ученице/ци,
наставнице/и
административни и
психолошко-педагошки
кадар у оквиру
образовног система;
Ескпертске радне групе
за критичку анализу
академског дискурса и
уџбеничке литературе;

2012

до 2015
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Активност 3.3.2
Предузимати мере позитивне акције
за превазилажење неједнакости у
приступу, образовању и примени
посебних програма допунског
образовања
3.3.2.1. Обезбедити програме
стипендирања и помоћи (бесплатна
учила и сл.) за девојчице из
вишеструко дискриминисаних група
3.3.2.2. Пилот пројекат: Обезбедити
програме стипендирања и помоћи
(бесплатна учила и сл.) за девојчице из
вишеструко дискриминисаних група у
горе наведеним регионима
3.3.2.3. Организовати допунску и
додатну наставу за девојчице из
вишеструко дискриминисаних група

3.3.2.4. Пилот пројекат: Организовати
допунску и додатну наставу у горе
наведеним регионима
3.3.2.5. Обезбедити функционално
обраозвање одраслих жена свих
друштвених слојева, руралних и
урбаних средина из свих етничких
групација

3.3.2.6. Пилот пројекат: Обезбедити
функционално образовање одраслих
жена свих друштвених слојева,
руралних и урбаних средина и свих
етничких групација у горе наведеним
регионима

Програми реализовани.
Постигнут мањи степен
неједнакости у
приступу образовању.
Програми реализовани
Постигнут мањи
степен неједнакости у
приступу образовању.
Настава организована.
Постигнут мањи
степен неједнакости у
приступу образовању.
Настава организована.
Постигнут мањи
степен неједнакости у
приступу образовању.
Образовање
организовано и у
континуираној
реализацији.

Образовање
организовано и у
континуираној
реализацији.

Резултати
извештаја
релеватних
институција.
Резултати извештаја
релеватних
институција.

Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција

до 2015

Школска година
2010/11

Резултати извештаја
релеватних
институција.

Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција
Иизвештаји
релеватних
институција

Резултати извештаја
релеватних
институција.

Извештаји
релеватних
институција

Школска година
2010/11

Резултати извештаја
релеватних
институција о броју
неписмених и
функционално
неписмених
одраслих жена пре и
после спровођена
програма
описмењавања.
Резултати извештаја
релеватних
институција о броју
неписмених и
функционално
неписмених жена
пре и после
спровођења
програма
описмењавања.

Извештаји
релеватних
институција

до 2015

Извештаји
релеватних
институција
о броју
неписмених
и
функционалн
о
неписмених
жена пре и
после
спровођења
програма
описмењава
ња

Школска година
2010/11

15,000

до 2015

22,000

Донаторска
средства
(на пример
Европска
комисија:
Системат
ски развој
елементар
не праксе у
образовањ
у одраслих
особа у
Србији
(друга
шанса))
35,000
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3.3.2.7. Планирати подстицајне мере при
упису у средње школе, на факултете и на
постдипломске студије девојака из
вишеструко дискриминисаних група:
припрема за пријемне испите и/или
државну матуру; саветовање при
одабиру профила на следећем степену
образовања; обезбеђивање средстава за
полагање пријемних испита у виду
посебних стипендија

Информатори МП РС
за школе у Србији о
подстицајним мерама.
Ученице таргетиране
и обавештене од
стране школских
управа. Подстицајне
мере обезбеђене и
примењене.

Резултати извештаја
из релеватних
институција о броју
уписаних девојака
из вишеструко
дискриминисаних
група пре и после
примене програма
подстицајних мера.

3.3.2.8. Пилот пројекат: Планирати
подстицајне мере при упису у средње
школе, на факултете и на постдипломске
студије девојака из вишеструко
дискриминисаних група у горе
наведеним регионима: припрема за
пријемне испите и/или државну матуру;
саветовање при одабиру профила на
следећем степену образовања;
обезбеђивање средстава за полагање
пријемних испита

Информатори МП РС
за школе у Србији о
подстицајним мерама.
Ученице таргетиране
и обавештене од
стране школских
управа. Подстицајне
мере обезбеђене и
примењене.

Резултати извештаја
релеватних
институција о броју
уписаних девојака
из вишеструко
дискриминисаних
група пре и после
примене програма
подстицајних мера.

Програми
припремљени и
реализовани.

Резултати извештаја
релевантних
институција о броју
неписмених и
функционално
неписмених
одраслих жена пре и

Активност 3.3.3
Уклонити родну неједнакост и
искоренити неписменост и
функционалну неписменост у
Републици Србији
3.3.3.1. Обезбедити програме
описмењавања, посебно за Ромкиње и
жене старије од 50 година, као и за жене
из неразвијених сеоских подручја

Смањен проценат
неписмених и
функционално

Извештаји
релеватних
институција
о броју
уписаних
девојака из
вишеструко
дискриминис
аних група
пре и после
примене
програма
подстицајних
мера у
складу са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
институција
о броју
уписаних
девојака из
вишеструко
дискриминис
аних група
пре и после
примене
програма
подстицајних
мера у
складу са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.

до 2015

Извештаји
релеватних
институција
о броју
неписмених
и
функционалн

до 2015

Школска година
2010/11

26,500
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3.3.3.2. Пилот пројекат: Обезбедити
програме описмењавања у горе
наведеним регионима у Србији, посебно
за Ромкиње и жене старије од 50
година, као и за жене из неразвијених
сеоских подручја

Активност 3.3.4
Повећати број жена оспособљених за
примену ИКТ, посебно у мање
развијеним и сеоским срединама
(упоредити са НАП-ом за унапређење
родне равноправности у економској
сфери и повезати са тим активностима)
3.3.4.1. Организовати семинаре за
ослобађање страха од нових технологија
за жене из вишеструко
дискриминисаних група, из руралних
средина, из нижих дурштвених слојева и
из мањинских етничких групација (на
пример, у удружењима за женско
предузетништво при регионалним

неписмених жена,
посебно старијих и из
вишеструко
дискриминисаних
група (Ромкиње, жене
из неразвијених
сеоских подручја,
итд.).

после спровођена
програма
описмењавања.

Програми
припремљени и
реализовани.

Резултати извештаја
релевантних
инстиитуција о
броју неписмених и
функционално
неписмених
одраслих жена пре и
после спровођења
програма
описмењавања.

Смањен проценат
неписмених и
функционално
неписмених жена,
посебно старијих и из
вишеструко
дискриминисаних
група (Ромкиње, жене
из неразвијених
сеоских подручја,
итд.).

Већи проценат жена из
вишеструко
дикриминисаних
група на националном
нивоу које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и/или у

Број одржаних
семинара и број
учесника.

о
неписмених
одраслих
жена пре и
после
спровођена
програма
описмењава
ња у складу
са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релеватних
институција
о броју
неписмених
и
функционалн
о
неписмених
одраслих
жена пре и
после
спровођења
програма
описмењава
ња у складу
са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.

Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција
у складу са
препорукама
експертске

Школска година
2010/11

Донаторска
средства
(на пример
РЕФ; или
Европска
комисија:
Системат
ски развој
елементар
не праксе у
образовањ
у одраслих
особа у
Србији
(друга
шанса))
35,000

до 2015
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привредним коморама)

професионалној
сфери.

3.3.4.2. Пилот пројекат: организовати
семинаре за ослобађање страха од
нових технологија за жене из
вишеструко дискриминисаних група, из
руралних средина, из нижих
дурштвених слојева и из мањинских
етничких групација у горе наведеним
регионима (на пример, у удружењима за
женско предузетништво при
регионалним привредним коморама)

Већи проценат жена из
вишеструко
дикриминисаних
група на националном
нивоу које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и/или у
професионалној
сфери.

Број одржаних
семинара и број
учесника.

3.3.4.3. Отворити интернет пуктове на
локалном нивоу који су лакше доступни
женама из вишеструко
дискриминисаних група, из руралних
средина, из нижих дурштвених слојева и
из мањинских етничких групација, на
пример, у удружењима за женско
предузетништво при регионалним
привредним коморама

Већи проценат жена из
вишеструко
дикриминисаних
група на националном
нивоу које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и/или у
професионалној
сфери.

Број и квалитет
посећености
интернет пунктова,
употреба ИКТ у
њима за личне
потребе и из
професионалних
разлога.

3.3.4.4. : Пилот пројекат: Отворити
интернет пуктове на локалном нивоу
који су лакше доступни женама из
вишеструко дискриминисаних група, из
руралних средина, из нижих
дурштвених слојева и из мањинских
етничких групација у горе наведеним
регионима, , на пример, у удружењима
за женско предузетништво у
удружењима за женско предузетништво
при регионалним привредним коморама

Већи проценат жена из
вишеструко
дикриминисаних
група на националном
нивоу које користе
ИКТ у свакодневном
животу за сопствене
потребе и/или у
професионалној
сфери.

Број и посећеност
интернет пунктова.
Употреба ИКТ у
њима за личне
потребе и из
професионалних
разлога.

Појединачни циљ 3.4.

Очекивани резултати

радне групе
из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.

Школска година
2010/11

Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.
Извештаји
релевантних
образовних и
државних
институција
у складу са
препорукама
експертске
радне групе
из
активности
3.2.1.1.

Донаторска
средства
(на пример
Европска
комисија:
Системат
ски развој
елементар
не праксе у
образовањ
у одраслих
особа у
Србији
(друга
шанса))
17,700

до 2015

2010

Индикатори

Донаторска
средства
(на пример
Европска
комисија:
Системат
ски развој
елементар
не праксе у
образовањ
у одраслих
особа у
Србији
(друга
шанса))
45,500

Рокови

3.4. Медијске промоције и кампање за унапређење родне равноправности
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Носиоци активности
Активности

Активност 3.4.1. У складу са
активностима предвиђеним свим
тачкама овог НАП-а за унапређење
родне равноправности у образовању, као
и у складу са тачкама осталих
националних акционих планова из
стратешких области здравље,
одлучивање, борба против насиља,
економија и медији, спровести
свеобухватну медијску кампању током
трајања реализације овог плана, као и
стратешки низ медијских промоција,
активности, панел дискусија, округлих
столова и сл. како за стручну и
академску, тако и за ширу јавност. Све
медијске акције морају бити веома
пажљиво координиране од стране
релевантних институција. У свакој
ситуацији пратити НАП за унапређење
родне равноправности и видљивости
жена у медијима и усклађивати са
активностима тамо предвиђеним.
Управо због тога су представници
медија укључени у спровођење свих
активности у овом плану.

Очекивани резултат

Унапређење положаја
жена у свим областима
јавног и приватног
живота. Развој
критичке свести
комплетног
становништва.
Побољшање
конструктивног
дијалога између жена
и мушкараца у свим
областима јавног и
приватног живота,
препознавање и
вредновање
различитости полних
и родних разлика.

Индикатор

Резултати анкета за
истраживање јавног
мњења.
Резултати извештаја
релевантних
институција
предвиђених
активностима НАП-а

Извор
провере

Извештаји
релевантних
агенција и
институција

Надлежни
органи и
институције

Учесници

Сви наведени у
прехтодним
активностима

В. све горе наведене
активности

Рокови за
УкУкупна
извођење
среСредства
активности

2010-2015
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Стратешка област: Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој политици
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 4: Очување и унапређивање здравља жена и остваривање родне равноправности у здравственој политици
Појединачни циљ 4.1
Очување и унапређивање
општег здравља жена

Активности

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

Активна и одговорна улога образовног система, медија и произвођача
едукативних материјала у служби очувања и унапређивања општег
здравља жена.

2 иницијативе УРР - за
Здравствено&репродуктивно васпитање и
уређивачку политику Јавног сервиса

2009.

Доступност информација обезбеђена кроз 1. образовни систем и 2.
програме за подизање нивоа јавне свести - Креирање јавног мњења,
нових перцепција и културних промена у јавном мњењу.
Обезбеђен приступ одговарајућим и разумљивим информацијама.
Подршка Министарству здравља у промоцији јавног здравља.

Број кампања за промоцију здравих стилова
живота – 1CD и 1 публикација

2010. и континуирано

Смањење предоминантног Mb и Mt код жена.

Од 15-19 година највећи Mt 37.6 - насилне
смрти, 30-44 г. Mt 43.4 -тумори, 45-59г. Mt
46.7 -тумори, 60 г. и преко Mt 67.3 кардиоваскуларне болести
Стопа Mt код малигнитета - Дојка 4.3, колон
27.4, плућа 29.8,
Кардиоваскуларне болести – укупан Mb&Mt
60.8%, Mt 16%

Хармонизација - усклађени приоритети и стратешко деловање УРР - са
другим стратешким документима и приоритетима Владе РС.

Стратегија развоја здравља младих у РС
Акциони план за спровођење Стратегије
Јавног здравља у РС 2009.-2013
Национални програм Србија против рака

Хармонизација националног законодавства са нормативним оквиром
Европске Уније/Испуњене међународне обавезе.

Препоруке Савета Европе: No. R (80) 6 и 4
,No. R (85) 2- II 4., и CEDAW-a

Очекивани
резултат

Индикатор

Извор
провере

Носиоци активности
Надлежни органи и
Учесници
институције

До 2015.

2009.

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства

Активност 4.1.1
Превенција и смањивање фактора ризика по здравље жена
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4.1.1.1
Обезбедити едукативне
програме о здравом начину
живота и ризичним
стиловима понашања који су
систематски и перманентни
у складу са препорукама
Савета Европе
Перманентно пратити и
усклађивати стандарде
контроле за дозволу
производње, увоза и продаје
производа козметичке и
фармацеутске индустрије са
најновијим европским и
светским истраживањима.
Подржати и промовисати
производњу домаћих,
нешкодљивих козметичких и
хигијенских производа
намењених женској
популацији.
Увести одредбу обавезног
надзора и контрола у
употреби синтетичких
хормона у млечној и месној
индустрији

Обезбеђени
едукативни
програми који су
систематски и
перманентни –
информације су
доступне кроз
образовни систем.

Постојање иницијативе за
увођење предмета
Здравствено васпитање у
основне и средње школе, са
адекватним наставним
програмом који укључује и
репродуктивно здравље, као
национални приоритет.
Постојање обавезе послодавца
које се односе на беѕбедност
жена на раду

Подигнут ниво
здравствене
културе код
младих.

Пад вредности Mb&Mt
малигнитета,
кардиоваскуларних болести,
дијабетеса, сексуално
преносивих и болести
зависности.

Извештаји УРР

УРР

-МЗ
-Експертска група за
развој младих у РС
-МОС
-МРСП
-МПр
-ЗУО&ЗВЗВ
Институт за јавно
здравље

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

2009.

2015. и
континуирано

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.1

Није потребно
додатно
финансирање
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4.1.1.1.2
Покренути иницијативу за
утицај на уређивачку
политику Јавног Сервиса у
области здравља и
промоције здравих стилова
живота и уклањања
негативних садржаја из
програма Јавног сервиса

Одговорна
употреба медија,
Јавног сервиса као
важног средства за
измену јавне
свести2
Елиминација
негативних
садржаја из
програма Јавног
сервиса.
Активно укључење
Јавног сервиса у
промоцију јавног
здравља као
националног
приоритета.

4.1.1.2
Припремити програме за
превенцију и смањивање
фактора ризика
предоминантног Mb и Mt
код жена

Програми обрађују:
-однос телесне
тежине/ гојазности,
начина исхране и
Mb и коморбидитета.
-однос физичке
активности4 и
виталних параметара
и морбидитета.
- штетне супстанци у
околини жене
(средства за
чишћење,
козметика).
-сан и режим
спавања и Mb.
- значај
превентивних
прегледа.
Подигнут ниво
здравствене
културе жена.

Постојање иницијативе у
Скупштини, подржане од
стране Мин. здравља
МОС, Мин. животне средине,
МРСП.

Извештаји УРР
Извештаји
Владе и
министарстава

Мин.здравља
МОС
МРСП
МЖС

Скупштина РС

2009.

УРР и Национални
јавни сервис

Медијске куће
-МЗ
-МПр
-МОС
-МРСП
-струковна
удружења и
удружења грађана
(ОЦД)
-донатори

2010.

Институт за јавно
здравље

2011-2015

Није потребно
додатно
финансирање

Постојање законских
механизама за садржаје
негативне по здравље3
(казнена политика).
Заступљеност емисија
едукативног/промотивног
карактера у ударним
терминима
повлашћене цене - бесплатни
термини.

1 CD са комплетним
програмом превенције УРР.

Праћење
медијског
појављивања

Извештаји УРР

1 штампано издање са
комлетним програмом
превенције УРР.

Резултати истраживања
здравља у РС.

Периодична
истраживања
МЗ

МЗ

€ 7 900
€ 9 452

Није потребно
додатно
финансирање

2

у складу са препорукама Савета Европе
Коментар:- рекламира се алкохол-емисије о храни са промовишу нездраво припремање хране- у дневнику: крај наставеса сликама осмошколаца који пију и пуше без икаквог коментара,
са осмесима водитељице- промовишу се алтернативни облици исхране и лечења научно доказани да су штетни или безвредни, и то са учешћем надрилекара што је кршење закона, стога
пацијенти губе драгоцено време, а последица је повећање Mb&Mt, -спорт није довољно промовисан осим фудбала, поготово женски спорт се игнорише. Више приватних ТВ је активно
укључено у промоцију јавног здравља, а Јавни сервис, као сервис грађана, најмање.
4
физичке активности су комплетно у појединачном циљу 4.6.1: Промоција спорта, рекреације и физичких активности жена као пожељног модела живота корисног по здравље
3
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4.1.1.3
Промовисати правилан
начин исхране и
припремања хране кроз
пројекат «Путујућа кухиња»
са темoм циклуса у
зависности од сезоне

Жене су едуковане
у правилном
начину исхране и
припремања хране.

Смањен Mb
гојазности (BMI30)
и предгојазности.
Смањена
преваленција
коморбидитета.
4.1.1.3.1
Увести пропис о
доступности јасне листе Е
супстанци

Смањени фактори
ризика за
малигнитете.

Територијална покривеност: 1
округ у 1 циклусу

Подигнут ниво
здравствене
културе жена у
руралним
срединама.

4.1.1.5 Унапредити систем
безбедности и здравља
жена на радном месту
посебно за особе са
инвалидитетом

Унапређени услови
на раду за жене
укњучујући жене са
инвалидитетом

УРР и Национални
јавни сервис

Медијске куће
Јавни сервис
Струковна
удружења
ОЦД

2010.

€ 23 490

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Институт за јавно
здравље

2011-2015

Није потребно
додатно
финансирање

Учесталост - 6 циклуса
годишње
Закупљени термини за
медијско покривање
Гојазност <18,3%,
предгојазност ж. <29.5%
Mb кардиоваскуларних
болести, малигнитета,
дијабетеса.
Иницијатива УРР за пропис
о истицању Е листе у
продавницама хране на
видљивим местима.

Прописи о
здравственој
Доступна листа Е супстанци
безбедности и
на интернету.
квалитету намирница
су спроведени.
4.1.1.4
Наградити сеоска
домаћинства са највећим
бројем усвојених тачака
кампања УРР и МЗ у
области јавног здравља

Извештаји УРР

Територијална покривеност:
2 округа у 1 циклусу

Извештаји УРР

МИНРСП:УРР

Према Националном
програму «Србија
против рака»

2010.

Није потребно
додатно
финансирање

МИНРСП:УРР и
Национални јавни
сервис

Медијске куће
Јавни сервис
Струковна удружења
ОЦД
Привредници

2010. и
континуирано

€ 41 750

МРСП: УБР

Удружеље
послодаваца

2009 – 2011.

471.433 ЕУР
Буџет РС

Национални
програм
Србија против
рака
4.1.3.5
сајт МЗ/МЖС
Извештаји УРР

Учесталост 4 циклуса
годишње.
Закупљени термини у
«Жикиној шареници».
Усвојена и
спроведена Стратегија
безбедности и
здравља на раду

Иѕвештаји
Управе за
беѕбедност на
раду

Активност 4.1.2
Превенција злоупотреба
дрога, алкохола и лекова

5

Унапређење исхране,повећање физичке активности и превенција гојазности

62

4.1.2.1
Промовисати принципе
здравог живота у школама

4.1.2.2
Укључити студенте
Медицинских факултета у
промоцију јавног здравља

Према 4.1.1.16

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Пад вредности
Mb&Mt болести
зависности

Mb&Mt болести зависност

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Институт за јавно
здравље

Укључени студенти
Медицинских
факултета у
промоцију јавног
здравља

Часописи са прилагођеним
језиком који обрађују у
потпуности проблематику у
довољном тиражу и за
провинцију - есеји студената
Мед. Факултета7

Извештаји УРР

МИНРСП:УРР

Завод за болести
зависности « Др
Теодор Драјзер»
Медицински
факултети са
катедрама
(Неуропсихијатрија)

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Извештаји УРР
Извештаји
донатора

УРР

>35,6% становништва
упознато са ефектима ПАС
Повећан проценат
становништва
упознатог са
ефектима ПАС
4.1.2.3
Направити програме
социјалне и психолошке
подршке за жене које
злоупотребљавају дроге,
алкохол и лекове по
принципу Жене за жене
( укључене жене
стручњаци)

Програми
рехабилитације и
ресоцијализације
који су родно
сензитивни и који
узимају у обзир
потребе жена у
свим аспектима
дизајна
Већа успешност
код
дискриминисаних
група: другачије
сексуалне
оријентације,
сексуалних
радница, жртава
насиља, мајки,
жена са
породичном
историјом
злоупотребе
супстанци

- локација, стручно особље,
садржај и развој програма и
програмски материјали:
-развој вештина за редукцију
стреса, повећање
самопоштовања и
избегавања кућног насиља
- постојање информација о
супстанцама које су
злоупотрбљаване и њиховим
ефектима
- број радионица за стручно
оспособљавање
- број жена спонзора које су
успешно прошле програме
рехабилитације и
ресоцијализације

Институт за јавно
здравље

Завод за бол е с ти
зависности «Др
Теодор Драјзер»
МЗ
МРСП
МЉМП
НВО

2009.
2015. и
континуирано

2010.

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.1

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.3

2011. -2015.

2011. -2015.

6

страна 2: Увођење предмета Здравствено васпитање у основне и средње школе, са адекватним наставним програмом који укључује и репродуктивно здравље, као национални
приоритет
7

видети страну 22, појединачн циљ 5, подактивност 4.5.2.3
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Активност 4.1.3
Унапређење менталног и емоционалног здравља, укључујући и посебне програме намењене адолесценткињама
4.1.3.1.
Створити простор за
конкретан ангажман
студената Медицине као део
практичних вежби

4.1.3.2
Развити мрежу група за
подршку и узајамну помоћ у
очувању емоционалног и
менталног здравља кроз
Комисије за РР у ЈЛС

Повећање броја и
начина саветовања
(СОС телефони, on
line саветовалоште,
сајтови, под
супервизијом ) и
вршњачка
едукација 8.

Број практичних вежби које
садрже рад у
саветовалиштима.

Извештаји
носилаца
активности

МИНРСП:УРР

Медицински
факултети
са катедрама
МПр
МЗ

2010.

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.3

Развијена мрежа
група за узајамну
помоћ и
солидарност по
принципу «Жене
за жене»
( укључене жене
стручњаци).

Број мобилисаних
стручњакиња.

Извештаји УРР

МИНРСП:УРР

2010. и
континуирано

€ 36 000

Број покривених локалних
заједница.

Комисије за РР
у 70 општина

Комисије за РР у
ЈЛС
-органи ЈЛС
-струковна
удружења и
удружења
грађана (ОЦД

- установе примарне
здравствене заштите
-Црвени крст
-органи ЈЛС
-струковна
удружења и
удружења грађана
(ОЦД
-секције Српског
лекарског друштва

2009. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Број студената који наставља
са радом у саветовалиштима.

Буџетска средства додељена
за актвиност.

Активност 4.1.4
Подстицање развоја и јачање група самопомоћи за оснаживање жена за преузимање одговорности за сопствено здравље
4.1.4.1
Имплементирати програме
који стимулишу активну
партиципацију пацијената
препознајући Препоруку
Савета Европа број No. R
(80) 4 , тачке 19.9 и 20.10

Очекивани
резултати у сладу
са препоруком
Савета Европе
No. R (80) 4 :
- повећање
компентенције за
основну, базичну
самопомоћ.
- боље разумевање
могућности и
ограничења
здравственог
система.
- већа
партиципација у
одлучивању о
лечењу.

Едукација о самопомоћи:
Самопомоћ и самолечење у
случају минорних обољења и
повреда (прва помоћ).

Самопрегледи где је
доказана ефикасност у
дијагностичкој и терапеутској
процедури (дојка, тестови на
окултно крварење).
видети 4.3.1.3 страна 13.

Препорука
Савета Европе
Влади
(No. R (80) 4 ,
D1)

Национални
програми за
скрининг рака
дојке и
колоректалног

МЗ

УРР

8

видети страну 22, појединачн циљ 5, подактивност 4.5.2.3

9

да страх појединаца од неких процедура, на пример скрининга, могу повећати број посета здравственим установама и охрабрити пасивну зависност уместо активне партиципације
да свестан избор самопомоћи не треба интерпретирати као одбијање професионалне помоћи

10
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- пацијенткиње
бољи партнери у
примарној
заштити.

4.1.4.2
Дати могућност
организацијама/удружењима
пацијената да утичу на
креирање здравствене
политике на свим нивоима у
складу са препоруком
Савета Европе No. R (80) 4 ,
C2

Остварен контакт
са регистрованим
удружењима
пацијенткиња у
сврху боље
идентификације
проблема и акција
усмерених на
њихово отклањање.
Активна
партиципација
пацијената.

Појединачни циљ 4.2
Обезбеђивање доступности
квалитетне здравствене
заштите за жене, посебно
за жене из вишеструко
дискриминисаних група

карцинома
НАП УРР

Постојање контакт особа од
стране бар два државна
сектора , укључујући УРР.
3 удружења са којима је
успостављен контакт у
2010.

Извештаји о
раду сваког
сектора ,
акциони
програми као и
извештаји о
посебним
активностима

УРР

-МЗ
-МРСП

2010. и
континуирано

€ 120

Број иницијатива и предлога
удружења упућеним
надлежним установама.

Очекивани резултати
Испуњене међународне обавезе:
1.Преоријентација основне делатности од доминантно куративног ка
промотивно-превентивном приступу у складу са препорукомa Савета
Европе RECOMMENDATION No. R (80) 6 b. и CEDAW-а (по WНО) и
2. повећана доступност и приступност примарне здравствене заштите Европска повеља члан 11, Е.и CEDAW члан 12.

Индикатори
Нацрт стратегије МЗ «Боља примарна
здравствена заштита за све нас»

Прилагођена служба примарне здравствене заштите потребама
корисника у складу са Европском повељом, члан: 1,2,7,8.

Уредба о плану мреже здравствених
установа II део: 126 домова здравља, 40
апотека, 16 завода на примарном нивоу, 27
здравствених центара.
Закон о здравственој заштити, чланови 76. и
77.

Законски уређени механизама за остваривање, поштовање и заштиту
људских права и права пацијенткиња у складу са Европском повељом,
чланови 3,4,5,6,13 и CEDAW -члан 12.

Закон о здравственој заштити
коме је законски регулисана активност
(део Пети, члан 28,30,.31,32,33,37,39).

Доступна квалитетна здравствена заштита вишеструко
дискриминисаним групама.

Законом је регулисан обавезни вид
здравствене заштите за Ромкиње, ХИВ+ и
инвалиде.
3 гинеколошка стола за жене инвалиде
донирана здравственим установама.

Рокови
МЗ надлежно

2009.
2010.

Унапређење положаја жена Ромкиња у оквиру Декаде Рома и српског
председавања.

1 санитетско возило опремљено и са
гинеколошком амбулантом за Ромкиње
сексуалне раднице.

2010.

Унапређен положаја избеглих и интерно расељених жена.

1 санитетско возило опремљено и са
гинеколошком амбулантом за избегле и
интерно расељене жене.

2010.

Хармонизација са другим стратешким документима и приоритетима
Владе.

РС- МРСП: Стратегија унапређења
положаја особа са инвалидитетом у РС

2009.
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МЗ: Законом о здравственпј заштити и
Нацртом стратегије МЗ «Боља примарна
здравствена заштита за све нас».
Активности

Очекивани
резултат

Индикатор

Извор провере

Носиоци активности
Надлежни органи
Учесници
и институције

Рокови за
извршење
активности

Укупна
средства

Активност 4.2.1
Прилагођавање службе примарне здравствене заштите потребама корисника
4.2.1.1
Формирати мобилне тимове
за рано откривање обољења
и стања код Ромкиња у
оквиру Декаде Рома и
српског председавања,
избеглих и интерно
расељених жена, жена у
сеоским срединама и
удаљеним подручјима

Постоје мобилни
тимови за жене из
вишеструко
дискриминисане
категорије.
Испуњене
међународне
обавезе (Европска
повеља члан 11, Е.и
CEDAW члан 12.).

1 санитетско возило
опремљено и са
гинеколошком амбулантом
(Vitro Group") за Ромкиње
сексуалне раднице.

Извештаји УРР
Извештаји
ЈАЗАС-а

УРР

Извештаји
донатора

ОЦД
Донатори
ЈАЗАС
МРСП
МЉП

2010. и 2011.

€ 36 500

Резултати извештаја CEDAWа.
1 санитетско возило
опремљено и са
гинеколошком амбулантом
(Vitro Group") за избегле и
интерно расељене жене.

Извештај
CEDAW-а

€ 36 500

Извештаји
УРР
Извештаји
донатора
4.2.1.2
Едуковати жене из
дискриминисаних група о
важности очувања
сопственог здравља и
њиховим
правима и могућностима у
оквиру здравственог система

Приступ
информацијама у
форматима које
могу користити
слабовиде или
глувонеме особе,
неписмене особе,
језичке мањине.

Број и врста информационих
формата за Ромкиње, избегле
и интерно расељене жене,
жене у сеоским срединама и
удаљеним подручјима.

Нацрт стратегије
МЗ «Боља
примарна
здравствена
заштита за све
нас», страна 13.

МЗ

Дефинисани Нацртом 2010. -2015.
стратегије МЗ «Боља
примарна здравствена
заштита за све нас»

Није потребно
додатно
финансирање

Повећана
приступност
Здравствених
установа:
CEDAW члан 12.11 .
Активност 4.2.2
Обезбеђивање доступности квалитетној здравственој заштити вишеструко дискриминисаних група

11

Принцип приступности подразумева не само расположивост служби, него информације/образовање о службама
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4.2.2.1
Опремити гинеколошке
ординације са специјалним
столовима за жене инвалиде

4.2.2.2
Омогућити женама да
директно користе програме
социјалног осигурања и
социјалног старања кроз
законску регулацију
раздвајања плаћања
здравсвеног осигурања од
плаћања пореза

Доступне
специјалистичке
услуге12 гинеколога
за жене инвалиде.

3 гинеколошка стола са 1
мотором донирана домовима
здравља у Крушевцу, Кикинди
и Лесковцу, где је урађена
едукација здравствених
радника.

УРР

УРР МРСП

ОЦД «Из круга»

Законски
регулисана
индивидуализација
права на
здравствену
заштиту жена из
сеоских средина.

Постојање иницијативе за
законско регулисање
индивидуализације права на
здравствену заштиту за жене
из
сеоских средина.

Извештаји УРР /
МРСП

- УРР / МРСП

-МРСП
Скупштина РС

Повећана
доступност
здравствене
заштите
за мале
предузетнике - СЗР
(самосталне
занатске радње)
кроз
одвојено
опорезивање.

12

2010. и 2011.

2010.

€ 10 620

Није потребно
додатно
финансирање

Сајтови Владе и
релевантних
министарстава

Постојање иницијативе за
законско регулисање
престанка условљавања
остваривања права на
здравствену заштиту
плаћањем других дажбина.

у складу са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС,децембар 2006, страна 3,посебни циљ 3, страна 9 и 10 , посебни циљ 5, и страна 12, посебни циљ 10

67

4.2.2.3
Иницијатива (лобирање)
УРР за реконструкцију
дојке у једном акту са
поштедном операцијом
( тумеректомијом,
квадрантектомијом) или
мастектомијом, као
процедурални стандард,
по угледу на праксу у свету

Едукација хирурга
онколога за
реконструкционе
захвате сопственим
ткивом или
протезама у једном
акту при
тумеректомији,
квадрантектомији
или мастектомији.

Број едукованих хирурга
онколога.
Број установа у којима се
ради реконструкција.

Број оперативних захвата на
Доступност
дојци са реконструкцијом у
квалитетне
једном акту.
здравствене заштите
за све.
% жена код којих се тумор
дојке се открије у раној фази
(испод 2 цм) >24%
Подстакнуто
Сирова стопа Мt < 41,3
правовремено
јављање лекару код Сачувана секундарна
сумњивих промена и сексуална карактеристика.
следствено смањење
Mt.

Извештаји
релевантних
здравствених
установа

УРР

Извештаји МЗ

УРР
МЗ
Релевантне секције
Српског лекарског
друштва
Онколошки
институт

2010. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Статистички
извештаји ИЗЈЗа

Очуван идентитет
жене
кроз уклањање
стигме рака , тиме и
бољи психички
статус и физички
опоравак
пацијенткиња.

Активност 4.2.3
Законско уређивање механизама за остваривање, поштовање и заштиту људских права и права пацијенткиња
Донети Закон о здравственој
заштити
коме је законски регулисана
активност 13
део Пети, чланови
28,30,.31,32,33,37,3914

Донет Закон о здравственој
заштити
коме је законски регулисана
активност 15
део Пети, чланови
28,30,.31,32,33,37,3916

Службени
гласник РС
број 107/05
Сајт МЗ

13

право на приватност и поверљивост информација, право на слободно одлучивање о медицинским процедурама и интервенцијама ,приступ одговарајућим правовременим и
разумљивим информацијама и саветодавним услугама чак кад методе нису доступне у земљи
14
Инструкција за примену Закона на сајту МЗ. Дописи послани свим здравственим установама у РС, које су спровеле едукацију радника

68

Појединачни циљ 4.3
Унапређивање
репродуктивног здравља
жена

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

1. Помоћ Националним програмима за рано откривање карцинома
грлића материце и дојке.

75% обухваћене циљне популације
Националним програмом за скрининг
рака грлића материце.
Сирова стопа Мt < 12,6

До 2015.

45% обухваћене циљне(45-69 година)
популације скринингом
Националним програмoм за превенцију
рака дојке.

До 2015.

Испуњене међународне обавезе:
Препорука Савета Европе No. R (80) 6: 1: b,c
Хармонизација са другим стратешким документима и приоритетима
Владе РС: Законом о здравственој заштити, Националним програмом за
скрининг рака грлића материце, Пројектом «Израда програма и
спровођење превенције, раног откривања и лечења малигних тумора
дојке».
Института за онкологију и радиологију Србије, Националним програмом
за превенцију рака дојке, Националним програмом «Србија против
рака».

% жена код којих се тумор дојке се
открије у раној фази (испод 2 цм)>24%
Сирова стопа Мt < 41,3

Повећан општи ниво разумевања малигних болести у јавности и свест
да су одређени малигнитети (цервикс, дојка, колон), при томе
најзаступљенији код жена, излечиви уколико су откривени на време.

Доступност информација кроз програме
за подизање јавне свести.

2. Оснажени млади за одговоран однос према сексуалности и
репродуктивном здрављу; промовисани родни односи и сексуално
здравље засновани на узајамном поштовању, једнакости и одговорности.
Испуњене међународне обавезе:
Препорука Савета Европе, конкретна акција према налазу CEDAW-а.

Доступност информација кроз образовни
систем - иницијатива за увођење предмета
Здравствено васпитање у основне и
средње школе, са адекватним наставним
програмом који укључује и
репродуктивно здравље.

2009. и континуирано

2009.

Обезбеђeне квалитетне услуге за планирање породице.
Број новоотворених саветовалишта за
репродуктивно здравље.
Смањен број артефицијелних абортуса и промоција безбеднијих метода
за планирање породице, смањен број малолетничких трудноћа.
3. Превенција ризичног сексуалног понашања и смањење учесталости
сексуално преносивих болести(СПБ)- потенцијалних етиолошких
фактора малигнитета.
Специфичне активности у оквиру Декаде Рома и српског председавања
Хармонизација са другим стратешким документима и приоритетима
Владе РС: Законом о здравственој заштити, Законом о лечењу
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења,
Стратегијом/ акционим планом развоја младих у РС МЗ, Стратегијом/
акционим планом МОС-а.

Број малолетничких трудноћа.
Број нежељених трудноћа.
Стопа матерналне смртности као
последица малолетничких трудноћа.
Употреба кондома приликом
нерегуларних односа  66.1% (млади), а
51.5% у просечној популацији

2010. и континуирано
До 2015.

2010. и континуирано

Инциденца СПБ

15

право на приватност и поверљивост информација, право на слободно одлучивање о медицинским процедурама и интервенцијама ,приступ одговарајућим правовременим и
разумљивим информацијама и саветодавним услугама чак кад методе нису доступне у земљи
16
Инструкција за примену Закона на сајту МЗ. Дописи послани свим здравственим установама у РС, које су спровеле едукацију радника
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Активна улога образовног система, медија и произвођача едукативних
материјала у креирању јавног мнења, нових перцепција и културних
промена у јавном мнењу – подигнут ниво свести свих јавних
организација и медија.
4. Обезбеђен хуманији приступ порођају и сигурно материнство
Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја
Обезбеђен приступ одговарајућим правовременим и разумљивим
информацијама и саветодавним услугама.
5. Побољшан квалитета живота жена у менопаузи
Поштовање различитости ( социјално економске, културне, религије,
животног доба).

 6,3% жена годишње посети гинеколога
Уставом РС загарантована слобода
одлучивања о рађању -члан 63. и сигурно
материнство -члан 66.
Матернални Mb и Mt <4.9/100.000
порођаја
Перинатални Mb и Mt
Број компликација на порођају и у
пуерперијуму
Имлементација програма «Болнице
пријатељи беба»
Број безболних порођаја

2009. и континуирано

2009. и континуирано

1 CD
1 публикација
1 штампано издање родно сензитивних
вежби
2009. и континуирано

2010.

Активности

Очекивани
резултат

Индикатор

Извор провере

Носиоци активности
Надлежни
Учесници
органи и
институције

Рокови за
извршење
активности

Укупна
средства

Активност 4.3.1
Организовање раног откривања карцинома грлића материце и дојке
4.3.1.1
Помоћи Национални
програм за скрининг рака
грлића материце17

Повећана доступност
цитолошког
тестирања у
установама примарне
здравствене заштите,
у складу са
препоруком Савета
Европе: No. R (80)
6b.

Донација 1500 комплета
(укључујући спекулуме) за
Папаниколау тестирање за
Зајечарски и Борски округ са
највећом инциденцијом рака
грлића материце

Извештаји УРР и УРР
институција
задужених за
спровођење
Националног
програма за
скрининг рака
грлића материце

Институције које су
задужене за
спровођење
пројекта18

2010.

€ 1 898

17

усвојен од стране Владе РС 22.маја 2008. године. За ову годину је планирана израда ситуационе анализе изводљивости програма
МЗ, Национална канцеларија за скрининг у Институту за јавно здравље Србије- ,,Др Милан Јовановић Батут”, Клинички центри (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш), превентивни
центри у домовима здравља.
18

70

4.3.1.2
Помоћи постојећу кампању
«Кажи свима које волиш»
Србија против рака у којој су
заступљени сви аспекти Mb
и Mt едукативна и промотивна
функција

Скрининг се
спроводи
континуирано
према
Националном
програму за
скрининг
Смањење Мt код
карцинома грлића
материце.

% обухваћене популације

Национални
програм за
скрининг рака
грлића
материце

МЗ

Мt <22,2
Сирова стопа Мt < 12,6

Институт за
јавно здравље,
2005.

МЗ

Повећан општи
ниво разумеања
малигних болести у
јавности и свест да
су одређени
малигнитети19
излечиви уколико
су откривени на
време - разбијање
фаме о раку у
складу са
препоруком Савета
Европе No. R (80)
6.

Број додатно закупљених
термина за емитовање
постојеће кампање «Кажи
свима које волиш» у
електронским медијима (
ТВ станицама) са највећом
покривеношћу територије, у
складу са препоруком Савета
Европе No. R (80) 6:1c

Извештаји УРР

УРР

Медијске куће
МЗ

<272,8

Србија против
рака

МЗ

Институт за јавно
здравље

Остварена сарадња
са МЗ и договор о
додатку спота.

Додатак споту измиксован у
спот

Извештаји УРР

УРР

Медијске куће
МОС
Србија против рака

2010.

€ 250

% жена код којих
се тумор дојке се
открије у раној
фази (испод 2 цм)
>24%.

Број додатно закупљених
термина за емитовање
постојећег анимираног спота о
самопрегледу у електронским
медијима (
ТВ станицама) са највећом
покривеношћу територије.

Извештаји УРР

УРР

Медијске куће:
Јавни сервис, Пинк
МЗ

2010. и
континуирано

€ 24 000

75% обухваћене циљне
популације

2009. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

2015.

2009. и
континуирано
2010. и
континуирано

€ 24 000

Није потребно
додатно
финансирање

Смањење укупног Мt
од малигнитета.
4.3.1.2.1
Укључити 2 напознатије
светске спортисткиње у спот

4.3.1.3
Помоћи програме за рано
откривање малигних тумора
дојке кроз повећање
територијалне покривености
постојећег анимираног
спота о самопрегледу дојке

19

при томе најзаступљенији код жена(цервикс, дојка, колон)

71

45% обухваћене
циљне (45-69
година) популације
скринингом.

% обухваћене популације
скринингом Националног
програма за превенцију рака
дојке.

Национални
програм за
превенцију
рака дојке

Смањење Мt код
рака дојке.

% жена код којих се тумор
дојке се открије у раној фази
(испод 2 цм)

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

Мt< 36,3
Сирова стопа Мt < 41,3

МЗ

Институт за
онкологију и
радиологију Србије
Институције
задужене за
спровођење
пројекта20

2009. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

2009. и
континуирано

Институт за ЈЗ
Институт за
јавно здравље,
2005

2015.

Активност 4.3.2
Обезбеђивање квалитетне услуге за планирање породице и лечење неплодности, смањивање учесталости абортуса и промоција безбеднијих метода за планирање породице, смањивање
малолетничких трудноћа и матерналне смртности
4.3.2.1
Шира превентива нежељене
трудноће у оквиру едукације о
планирању породице као
непходан елемент у општем
образовању
(CEDAW)

4.3.2.2
Подстаћи гинекологе у
примарној заштити да
оснивају саветовалишта ,
акцијом - стимулацијом ЈЛС

4.3.2.3
Повећати проценат жена које
користе контрацептивна
средства

У оквиру наставних
планова и програма
обезбеђено
образовање из
области сексуалног
и репродуктивног
здравља и према
4.1.1.121.

Према 4.1.1.1
Број малолетничких трудноћа.
Број нежељених трудноћа.
Стопа матерналне смртности
као последица
малолетничких трудноћа.

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Институт за јавно
здравље

Основана
саветовалишта за
планирање
породице и
унапређење
репродуктивног
здравља.

Допис УРР локалним
комисијама за РР да покрену
иницијативу у ЈЛС за акцију стимулацију гинеколога у
примарној заштити.

Извештаји УРР
Извештаји
локалних
комисија за РР

УРР

Локалне комисије за
РР
ЈЛС
Установе примарне
здравствене заштите

Сајт:
www.21dan.com

МЗ

Удружење за
репродуктивно
здравље

Извештаји УРР

УРР

ЈЛС

2009.
2015. и
континуирано

2009.

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.1

Није потребно
додатно
финансирање

Број новоотворених
саветовалишта за
репродуктивно здравље.

Oтклоњен
Постојање сајта са свим
недостатак
информацијама.
информације и
едукација о употреби
(CEDAW).
Додељена средства за 3
Комисије за РР за
промоцију & едукацију
улоге гинеколога и
саветовалишта за
репродуктивно здравље.

Није потребно
додатно
финансирање
2010. и
континуирано

€ 4 000

Извештаји
комисија за РР
у ЈЛС

20

МЗ, Републичка стручна комисија за рак дојке, Канцеларија за скрининг рака дојке, Институту за јавно здравље Србије- ,,Др Милан Јовановић Батут”, Институт за онкологију и
радиологију Србије, Институт за онкологију Војводине, Клиникае за онкологију Клиничких центара Ниш и Крагујевац
21
страна 2: Увођење предмета Здравствено васпитање у основне и средње школе, са адекватним наставним програмом који укључује и репродуктивно здравље, као национални
приоритет
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4.3.2.3.1
Разматрати социјални статус
жена или животне
околности, природу
партнерске везе као услова
за
субвенционисање
абортуса

Смањење цена
абортуса у
државним
установама које су
доста високе и
обавезно је
плаћање за већину
жена
Препорука CEDAWа.

Предлог Министарству здравља Извештаји УРР
за увођење у процедуру за
субвенционисање
артефицијелног абортуса
разматрање социјалног статуса и
животних околности, природе
партнерске везе.

УРР

УРР
МЗ

2011.

Није потребно
додатно
финансирање

Активност 4.3.3
Превенција ризичног сексуалног понашања и смањивање учесталости сексуално преносивих болести (СПБ); оснаживање младих за одговоран однос према сексуалности и
репродуктивном здрављу; промовисање родних односа и сексуалног здравља заснованих на узајамном поштовању, једнакости и одговорности
4.3.3.1
Побољшати ниво знања
младих у области
репродуктивног здравље
према препорукама CEDAWа

4.3.3.2
Повећати употребу кондома
кроз периодичне акције
УРР- дељења (бесплатних)
кондома женама

Оснажени млади за
одговоран однос
према сексуалности
и репродуктивном
здрављу уз родне
односе засноване на
узајамном
поштовању,
једнакости и
одговорности.

Према 4.1.1.122

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Према 4.1.1.1

Инциденца СПБ код младих
( до 26 година)

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Институт за јавно
здравље

2015. и
континуирано

Повећана употреба
кондома.

Употреба кондома приликом
нерегуларних односа  66.1%
(млади), 51.5% у просечној
популацији
Инциденца СПБ
Инциденца ХИВ-а

Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а

МЗ

Институт за јавно
здравље

2009. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Повећана
доступност
кондомима кроз
повећану
финансијску
доступност.

Количина додељених кондома
-број канцеларија РР у ЈЛС и
њихова територијална
заступљеност

Извештаји УРР

УРР

ЈАЗАС
ЈЛС

2010. и
континуирано

€ 1 300

Повећана
доступност
кондомима кроз
повећану

Количина додељених кондома
ЈАЗАС-у за Ромкиње
сексуалне раднице.
Количина додељених кондома

Извештаји УРР
Извештаји
учесника
активности

УРР

ЈАЗАС
Национални савет
Рома
МЉМП

2010. и
континуирано

€ 1 300

Смањење
инциденце СПБ и
ХИВ-а.

4.3.3.2.1
Обезбедити бесплатне
кондоме за Ромкиње у
оквиру Декаде Рома и
српског председавања

2009.

Буџетирано у
појединачном
циљу 5,
подактивност
4.5.2.1

Извештаји
канцеларија РР

22

страна 2: Увођење предмета Здравствено васпитање у основне и средње школе, са адекватним наставним програмом који укључује и репродуктивно здравље, као национални
приоритет
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финансијску
доступност.

Ромкињама.
Територијална покривеност.

Активност 4.3.4
Промовисање хуманијег приступа порођају и обезбеђивање сигурног материнства
4.3.4.1
Промовисање хуманијег
приступа порођају кроз
обезбеђивање раног контакта
са мајком

4.3.4.2
Обезбеђивање сигурног
материнства кроз
континуирано праћење
стања трудница - редовне
контроле и едукацију у
саветовалиштима

4.3.4.2.1
Укључити СПЦ у
обезбеђење сигурног
материнства

Здравствене установе
пријатељски
оријентисане према
мајци и бебама,
смештај
новорођенчета поред
мајке током боравка
у болници 23.

Број здравствених установа
обухваћен програмом BabyFriendly Hospital
Plus.

Институт за
јавно здравље
Србије
Уредба о
националном
програму
здравствене
заштите жена,
деце и омладине

Мин.здравља
Институт за јавно
здравље Србије

UNICEF, CIDA

континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Благовремено
препознавање
ризика и смањење
броја
високоризичних
трудноћа,
спонтаних побачаја
и превремених
порођаја, промена
знања и понашања
трудница и
стицање здравих
навика24 .

Матернални Mb и Mt смањен
за 10%.

Статистички
извештаји
Институт а за
јавно здравље
Водич за
здравствену
заштиту
трудница на
примарном
нивоу из 2005.
године

МЗ

Домови здравља и
болничке установе

континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Право трудница и
дојиља на исхрану
– Европска повеља
и CEDAW члан 12.

Препорука - договор са СПЦ о
ослобађању од 40-дневних
постова адолесцената,
трудница и дојиља.

Извештаји УРР

УРР

МЗ
СПЦ

2010.

€ 75

Обухват трудница у првом
триместру најмање 85%.
Обухват трудница кућним
посетама поливалентне
патронажне сестре најмање
95%.

Активност 4.3.5
Побољшање квалитета живота жена у менопаузи
4.3.5.1
Обезбедити женама у
Поглавље обрађује: 1 поглавље «40 +«
Извештаји УРР
УРР
Издавачке куће
2010.
Буџетирано
менопаузи промотивне
-редукцију
у оквиру публикације
-МЗ
кроз 4.1.1.2
материјале за превенцију и
кардиоваскуларног
комлетним програмом
-МПр
олакшање тегобаризика.
превенције УРР 25
-МОС
последица пада нивоа
-редукцију ризика
-МРСП
естрогена
за остеопорозу.
1 посебна публикација са
-струковна удружења
€ 3 500
-избор стила
физичким вежбама.
и удружења грађана
живота.
(ОЦД)
-начин исхране.
-донатори
- физичке
активности.
23
у складу са Националним програмом здравствене заштите жена, деце и омладинеспецифичним циљем 6.2.1.1.Очување здравља новороженог детета у складу са максималним
потенцијалом на рођењу.
24
у складу са специфичним циљем 6.1.1.2. Националног програма здравствене заштите жена, деце и омладине
25
Жене изнад 40 година укључене у све остале активности предиђене овим НАП-ом
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Појединачни циљ 4.4
Јачање капацитета
здравствене заштите
увођењем родне димензије
у систем

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

Развијена родно разврстана документација и статистика у области
здравља.

Усвајање и ступање на снагу Закона о
равноправности полова – члан 41.

2009.

Број институција примарне здравствене
заштите са софтверском могућношћу
статистике по полу по Mb

надлежност МЗ

Укључен родни аспект у формирање јединственог информационог
система у области здравља.

Предлог Влади РС за укључивање родног
аспекта у формирање јединственог
информационог система у области здравља . 2010.
Барем 1 округли сто у организацији УРР

Подстакнуто рутинско укључивање родних варијабли у редовна
истраживања.
Потпуна примена релевантних међународних уговора – члан 12 (општа
препорука 24) и Европске повеље о правима пацијената ( 14 права).
Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

2010.
Закон о здравственој заштити , чланови
28,30,.31,32,33,37,39 и 182

Носиоци активности
Надлежни
Учесници
органи и
институције

Рокови за
извршење
активности

Укупна
средства

Активност 4.4.1
Развијање истраживања, документације и статистике о равноправности полова у области здравља и укључивање родно сензитивног знања и нових сазнања из области женског здравља
4.4.1.1
Спровести вођење родно
разврстаних евиденција и
прикупљање података из
здравствених институција

Вођење родно
разврстаних
евиденција и
прикупљање
података из
здравствених
институција.
Допуна и иновација
медицинске
документације и
евиденције у
институцијама
примарне
здравствене заштите.
Веродостојни подаци
о Mb.

Усвајање и ступање на снагу
Закона о равноправности
полова – члан 41.26

Предвиђен посебан
закон о медицинској
документацији.
Број институција примарне
здравствене заштите са
софтверском могућношћу
статистике по полу по Mb.

Службени
гласник РС

- МРСП
- УРР

- МРСП
- УРР

Скупштина
РС

Скупштина РС

Закон о здравственој-МЗ
заштити,
Институт за јавно
члан.73
здравље Србије
„Др Милан
Јовановић-Батут”

Институт за јавно
здравље Србије „Др
Милан ЈовановићБатут”
-Републички завод за
статистику

2009.

Није потребно
додатно
финансирање

2010.

Извештаји
Мин.здравља и
Институт за
јавно здравље
Србије
Буџет РС

26

Закон предвиђа да се Статистички подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују на нивоу Републике Србије, аутономне покрајине и ЈЛС као и у установама, органима и
организацијама које обављају управна и јавна овлашћења, чији је оснивач или саоснивач Република Србија, аутономна покрајина или ЈЛС, државним и приватним предузећима, морају
бити исказани по полу.
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4.4.1.2
Подстаћи истраживања,
процене и евалуације које
препознају различита
искуства и специфичне
потребе жена

Подстакнуто
рутинско
укључивање родних
варијабли у редовна
истраживања
(биомедицинска,
бихејвиористичка,
епидемиолошка,
клиничка
испитивања).

Барем 1 годишње округли
сто посвећен подстицању
активности уз
кључно ангажовање
одговорних за статистику.
Број скупова посвећених
активности у организацији
других носилаца
активности.

Делотворније
здравствене услуге за
жене.

Извештаји УРР

УРР

Извештаји
организатора
трибина и
огруглих столова
Медијско
праћење
Сајт МЗ

УРР
Мин.здравља
Српско лекарско
друштво
Институт за јавно
здравље Србије „Др
Милан ЈовановићБатут”
-Републички завод за
статистику

2010. и
континуирано

€ 300

Активност 4.4.2
Континуирана обука здравствених радника за увођење родне димензије у здравствену праксу и промовисање Европске повеље о правима пацијената
Донет Закон о здравственој
заштити
коме је законски регулисана
активност 27 (свих 14 права
Европске повеље)
део Пети, чланови
28,30,.31,32,33,37,3928,18229

Службени
гласник РС
број 107/05
Сајт МЗ

Активност 4.4.3
Укључивати родну димензију у професионалне и етичке кодексе и увођење родно сензитивних здравствених процедура
Родна димензија: заједничка
и родно специфична
здравствена питања –
репродукт. здравље већ
укључена у област
медицинских наука30
Родна експертиза постоји.

Интегрални део
свих предмета.
Предмети су
мандаторни,
практичне вежбе
се обављају на
живим, свесним
пацијентима.

Активност 4.4.4
Укључивати родни аспект у формирање јединственог информационог система у области здравља
4.4.4.1
Укључивати родни аспект у
формирање јединственог
информационог система у
области здравља

Укључен родни
аспект при
формирању
интегрисаног
информационог
система у области
здравља

Предлог Влади РС за
укључивање родног аспекта
у формирање јединственог
информационог система у
области здравља.

Извештаји УРР
Записници са
седница Владе
Сајт МЗ.

УРР

Програм рада,
развоја и
организације
интегрисаног
информационог
система у области
здравља као и

2010.

Није потребно
додатно
финансирање

27

право на приватност и поверљивост информација, право на слободно одлучивање о медицинским процедурама и интервенцијама ,приступ одговарајућим правовременим и
разумљивим информацијама и саветодавним услугама чак кад методе нису доступне у земљи
28
Инструкција за примену Закона на сајту МЗ. Дописи послани свим здравственим установама у РС, које су спровеле едукацију радника
29
30

стручно усавршавање је законска обавеза (Центар за континуирану медицинску едукацију при Мед.фак. Бгд.,Секције Српског лекарског друштва)
И предклинички и клинички предмети имају родну димензију. Родно специфични предмети су мандаторни
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(Закон о здравственој
заштити члан 74).

Појединачни циљ 4.5
Повећање учешћа жена у
одлучивању о здравственој
политици

садржај здравствених
информација, доноси
Влада

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови

Повећање учешћа жена на руководећим местима и у управљачким
телима здравствених установа и увођење процедура које обезбеђују
учешће у одлучивању о здравственој заштити на свим нивоима.

30% представника мање заступљеног пола
у образовним и научним установама
здравственог система.

2009.

Уравнотежена заступљеност у структурама одлучивања и доношења
политике која веродостојније одражава структуру запослених - 75%
запослених у здравству су жене.
(Паритетна демократија - Веће Европе 1996).

40% жена у структурама одлучивања и
доношења политике.

2010.

Развијен мултисекторски приступ и, укључена удружења,
професионалнe организацијe и здравствене установе у креирање
здравствене политике.

Уредба о националном програму
здравствене заштите жена, деце и
омладине, Нацрт стратегије МЗ Боља
примарна здравствена заштита за све
нас.

2009.

4 формулације предлога за конкретне
активности и мере уз учешће барем 2
државна сектора.

2009. и 2010.

Број заједнички идентификованих са
здрављем повезаних проблема уз учешће
барем 2 државна сектора.

2011.

Остварена међуресорне/интерминистралне сарадње у домену општег
здравља жена.
Испуњене међународне обавезе:
1.Преоријентација основне делатности од доминантно куративног ка
промотивно-превентивном приступу у складу са препорукомa Савета No.
R (80) 6 b.
Активности

Очекивани
резултат

Индикатор

Извор провере

Носиоци активности
Надлежни
Учесници
органи и
институције

2010.-215.

Рокови за
извршење
активности

Укупна
средства

Активност 4.5.1
Повећање учешћа жена на руководећим местима и у управљачким телима здравствених установа и увођење процедура које обезбеђују учешће у одлучивању о здравственој заштити на
свим нивоима
4.5.1.1
Повећати проценат жена на Убрзана промена
Усвајање и ступање на снагу
Службени
- УРР/МРСП
- УРР/МРСП
2009. Није потребно
руководећим положајима у
de facto путем
Закона о родној
гласник РС
Скупштина
Скупштина РС
додатно
образовним и научним
привремених
равноправности – члан 32.31РС
финансирање
установама здравственог
посебних мера,
система
кроз
нумеричке циљеве
у одређеном
временском оквиру.

31

Закон предвиђа да се приликом именовања чланова управних и надзорних органа у образовним и научним установама, у ове органе именује најмање 30% представника мање
заступљеног пола
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4.5.1.2
Повећати проценат жена на
руководећим положајима у
државним и приватним
здравственим институцијама

Смањење
дискрепанце
између образовног
и руководећег
нивоа у
образовним и
научним
установама
здравственог
система кроз
примену посебних
законодавних мера.

30% представника мање
заступљеног пола
у образовним и научним
установама здравственог
система.

Убрзана промена
de facto путем
привремених
посебних мера,
кроз
нумеричке циљеве
у одређеном
временском оквиру.

Усвајање и ступање на снагу
Закона о родној
равноправности – члан 1333

Смањење
дискрепанце између
образовног и
руководећег нивоа у
државним и
приватним
здравственим
институцијама
кроз примену
посебних
законодавних мера.

% задовољних жена са
могућношћу напредовања.

% жена на руководећим
положајима у државним и
приватним здравственим
институцијама.
% жена у структурама
одлучивања већи од 10%.

Евиденција и
документација о
полној структури
запослених у
образовним и
научним
установама 32

-МЗ
-МПр

- Образовне и научне
устонове у
здравственом
систему

2009. и
континуирано

-Институт за јавно
здравље Србије

Периодична
испитивања
задовољства
запослених у
здравству
Службени
гласник

- УРР/МРСП
Скупштина
РС

Евиденција и
документација о
полној структури
запослених у
здравственим
установама

-МЗ

- УРР/МРСП
Скупштина РС

- државне и приватне
здравствене установе

2009.

Није потребно
додатно
финансирање

2010. и
континуирано

4.5.2
Подстицање мултисекторског приступа и укључивање удружења, професионалних организација и здравствених установа у креирање здравствене политике
4.5.2.1.
Повезати сектор здравља и
32

Уведен предмет

2 формулације предлога за

Извештај УРР

УРР

-МЗ

2009.

€ 40

у складу са Предлогом закона о равноправности полова, члан 12. : Послодавац је дужан да води евиденцију....

33

Закон предвиђа да послодавац који има у радном односу више од 50 запослених на неодређено време дужан је да усвоји план мера за отклањање или ублажавање неравномерне
заступљености полова за сваку календарску годину, најкасније до 31. јануара
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образовања, омладине и
спорта и УРР ради
идентификације заједничких
проблема у области општег
и репродуктивног здравља
жена34

Здравствено
васпитање са
основама
репродуктивног
здравља.

Физичко
образовање и спорт
препознати као
саставни делови
квалитетног
образовања.
4.5.2.2.
Повезати сектор здравља,
правног система и УРР
кроз заједничке активности
у области општег здравља
жена

Пружена адекватна
заштита, помоћ
жртвама и
превенција будућих
случајева насиља
над женама као
важног узрока Мb
и Mt.

конкретне активности:
1. Потреба увођења предмета
Здравствено васпитање у
основне и средње школе, са
адекватним наставним
програмом који укључује и
репродуктивно здравље.

Извештаји
учесника
активности

-Експертска група за
развој младих у РС
-МОС
-МПр
-Завод за
унапређење
образовања и
васпитања
-Завод за вредновање
знања и васпитања

2.Потреба укључења
представника МОС и МЗ у
састав Националног
просветног савета и стручне
тимове.

Врста и нивои повезивања МЗ
са својим пројектима из области
насиља над женама и Мин.
правде и МУП-а кроз пројекат
УРР из ове области.

Извештај УРР

УРР

Мин.правде
МЗ
МУП

2009.

Није потребно
додатно
финансирање:
финансирање
кроз постојећи
пројекат из
области насиља

Извештај УРР

УРР

Медицински факултети
са катедрама36
МЗ
МПр

2010.

€ 662

Извештаји УРР
Записници са
седница

- УРР МРСП

-МЗ
2010. и
- МПр
континуирано
-струковна удружења и
ОЦД
МЉМП

€ 525

Извештаји
учесника
активности

Број формулација предлога за
конкретне активности.

Унапређење
виктимолошке
статистике
инпутом из
здравствених
установа.
4.5.2.3
Повезати сектор здравља и
образовања
кроз заједничке активности
у промоцији јавног
здравља35

4.5.2.4
Подстаћи сарадњу са свим
секторима који значајно делују
на основне одреднице женског
здравља:
образовање, социјална

Студенти
Медицине
укључени у
промоцију јавног
здравља и
вршњачку
едукацију.

Број укључених Медицинских
факултета и катедри.

Подстакнута
сарадња са свим
релевантним
чиниоцима који
одлучују о женском

Број остварених међуресорних
контаката и УРР.

Донесене одлуке о начину
кредитирања оцене/
признању колоквијума.

34

видети стране: 2 - подактивности 4.1.1.1, 4 - 4.1.2.1, 14 - 4.3.2.1, 15 - 4.3.3.1, 25- 4.6.1.3, 26 - 4.6.1.3.1

35

видети стране 4, 5. подактивности 4.1.2.2, 4.1.3.1

36

Социјална Медицина, Интерна, Хирургија, Гинекологија, Неуропсихијатрија
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заштита, култура, наука,
здрављу.
правни систем и финансирање
Сектори
сензитивисани да
здравље жене
схвате као значајан
ресурс за развој
заједнице и
популациону
политику а не само
само задатак
здравствене
службе.
Појединачни циљ 4.6
Повећање учешћа жена у
спортским активностима,
омасовљавање женских
спортских организација и
давање равноправног
значаја женама у спорту

Број формулација предлога за
конкретне активности и мере у
јавном здрављу.
Здравље жене на дневном реду
састанака других сектора.

Сајтови Владе
И ресорних
минитарстава
акциони
програми као и
извештаји о
посебним
активностима

Очекивани резултати

Национална служба за
запошљавање,
Агенција за
запошљавање
Мин.правде
Удружења
пацијенткиња
«Спорт за све»
-ЈЛС37

Индикатори

Промовисан спорт, рекреација и физичке активности жена као пожељан
модел живота корисног по здравље:
Превенција и смањивање фактора ризика по здравље жена.

% жена које се баве рекреацијом и
спортом већи од 2.5%

Смањење Мб гоjазности као етиолошког фактора предоминантних
морбидитета код жена.

Гојазност<18,3%,(BMI30) предгојазност
<36,2, жене <29.5

Превенција седећег начина живота као фактора ризика у Mb
кардиоваскуларних, дијабетеса и малигнитета.
Јачање имунитета и превенција болести зависности, остеопорозе и
проблема у менопаузи, унапређење менталног здравља, укључујући и
адолесценте.

Mb и Mt по старосној структури

Рокови
2010. и континуирано

Активна улога образовног система, медија и произвођача едукативних
материјала у служби промоције спорта.
Широка политичка,социјална и медијска подршка и друштвени
консензус.
Остварена међуресорне/интерминистрална сарадње.

Усклађени приоритети и стратешко
деловање УРР са другим документима
Владе РС - Предлогом закона о спорту.

2009.

-МОС и Уставом РС, члан 68, став 4.38

Активности

Изједначавање услова за бављење спортом (масовним и врхунским) и
једнако вредновање спортских резултата жена и мушкараца.

Хармонизација са другим стратешким
документима и приоритетима Владе РССтратегијом развоја спорта у РС од 2009.
до 2013.

Обезбеђивање равноправне заступљености жена на свим позицијама
одлучивања у спорту и у спортским организацијама.

Проценат заступљености жена повећан од
8.4% на 30%39

Индикатор

Извор провере

2009.

2011. – 2015.

Носиоци активности

37

доносиоци политичкох одлука,васпитно-образовне установе, центри за социјални рад, јавна гласила, удружења која раде са осетљивим групацијама
Спорт је у Уставу дефинисан као категорија од посебног друштвеног интереса и финансира се великим делом из буџета Републике Србије.РС помаже развој здравствене и физичке
културе (спорт, физичко васпитање и рекреација)
39
Од 11053 запослених, 931 су жене, а 90% раде у заједничким службама
38
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Очекивани
резултат

Надлежни органи
и институције

Учесници

Рокови за
извршење
активности

Укупна
средства

Активност 4.6.1
Промоција спорта, рекреације и физичких активности жена као пожељног модела живота корисног по здравље
4.6.1.1.
Промовисати путем јавних
кампања бављење
рекреацијом/спортом као
пожељан модел за здрав
живот

4.6.1.2.
Промовисати физичке
активности/спортове
погодне за женско здравље
кроз пројекат:
редовна месечна
такмичења у (брзом)
ходању по узрасним
категоријама

4.6.1.2.1
Укључити Ромкиње у све
активности у у оквиру
Декаде Рома и српског
председавања

Повећање обима
бављења
рекреацијом или
спортом.

2010.

Буџетирано у
појединачном
циљу 1,
подактивност
4.1.1.1.3.

НАП УРР

% жена који се бави спортом и
рекреацијом (већи од 2.5%).

Статистички
извештаји
РЗСпорт

-МОС

Републички завод
за спорт

2011.-2015.

Није потребно
додатно
финансирање

Одобрен пројекат на
конкурсу (принцип
суфинансирања са
буџетом МОС/РС
кроз сарадњу са
Савезом за атлетику
и ОКС – Комисија
«Жене и спорт»).

Број такмичење са учешћем
ВИП особа и наградама по
узрасним категоријама.

Извештаји
релевантних
спортских
организација:
организатора,
носилаца
активности
Извештаји
донатора

- УРР и
Национални
грански савез за
атлетику

2010.и
континуирано

€ 3 500
-награде

Промовисано
пешачење као
основна кардиовежба доступна
свима.

Кардиоваскуларни Mb.

-струковна
удружења
-ОЦД
-ОКС
Спортски савез
Србије,
« Спорт за све»
Бивши и активни
спортисти
ВИП личности

Укључене Ромкиње
у покрет «Спорт за
све».

Број спроведених
периодичних тестирањаеурофит тестови деце
омладине и одраслих.

Републички
завод за спорт

МОС

Републички завод
за спорт

Број награда/признања за
најуспешније Ромкиње
учеснице рекреативнихспортских такмичења као
што је редовно такмичење у
(брзом) ходању.

Извештаји
релевантних
спортских
организација:
организатора,
носилаца
активности
Сајт РНС

УРР

-МЗ
-МЉМП
-ОЦД
Спортски савез
Србије, «Спорт за
све»
-РНС

Број учесница по узрасним
категоријама.

УРР и Национални
јавни сервис

- спортска
удружења
-ОЦД
Бивши и активни
спортисти
- ВИП личности

Барем 1 електронски и 1
штампани едукативни
материјал који обрађује однос
физичке активности и
виталних параметара и
морбидитета на креативан
начин.

Буџет УРР
Извештаји
донатора и ОЦД

принцип
суфинансирања
кроз конкурс

2011.-2015.
МЗ
Статистички
извештаји
ИЗЈЗ-а
2010. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

€ 1 750
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4.6.1.2.2
Промовисати физичке
активности у руралним
срединама кроз комисије
за РР

4.6.1.3.
У образовним установама
појачати мере подстицања
физичког вежбања ученица
кроз иницијативу УРР за
повећање мотивације
ученица

Идентификоване 3
општине у којима је
потребна
финансијска помоћ
за рад / оснивање
женске фолклорне
секција.

Буџетска средства додељена
за активност.

Извештаји УРР

УРР

«Спорт за све»

2010.

€ 9 000

Укључењемобилизација ЈЛС.

Број општина/округа са
организованим такмичењима.
Број учесница.
Додељена буџетска средства
из буџета ЈЛС.

Извештаји
Културноуметничких
друштава
Буџети ЈЛС
Извештаји ОЦД
Извештаји
донатора
Извештаји
комисија за РР

органи ЈЛС

Културноуметничка
друштва
ОЦД
донатори

2010. и
континуирано

Није потребно
додатно
финансирање

Повећана
присутност на
часовима физичког.

Број школа у којима је
дозвољена опрема по избору,
а при томе безбедна, за
физичко васпитање
(тренерке).
Број оправданих и
неоправданих изостанака са
часова.
Број активних укључења
осталих запослених у
активно, заједничко вежбање
са ученицама у току часа
физичког васпитања.

Статистика
образовних
институција
Извештаји
школских
педагога и
психолога

УРР
МПр
-Завод за
унапређење
образовања и
васпитања
-Завод за
вредновање знања
и васпитања

УРР
Школе
МОС

2010./2011.

Није потребно
додатно
финансирање

Повећана
мотивација ученица
за физичко вежбање.

Број школа у којима је
прилагођен и осавремењен
програм.

Буџет
образовних
установа за
набавка опреме

Није потребно
додатно
финансирање

Присутност и број родно
сензитивних вежби.
(обликовања, истезања,
држања, јога , ритмичка
гимнастика, елементи балета,
аеробик, пилатес).

- УРР
-струковна
удружења
-образовне
институције
- МОС

2010./2011

Побољшање статуса
предмета.
Побољшање
програма – уведени
родно осетљиви
школски програми.

- УРР
- МПр
Министарство
просвете РС, Завод
за унапређење
образовања и
васпитања РС,
Завод за
вредновање знања
и васпитања РС,

Повећана
мотивација ученица
за физичко вежбање.
Побољшање статуса
предмета.

4.6.1.3.1
Увести родно осетљив
школски програм са
модерним и креативним
приступом кроз
иницијативу УРР/
интерминистралну
сарадњу

Број нових фолклорних
секција.
Број чланица спортских
секција.

Наставни
планови и
програми за
предмет
Физичко
образовање
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4.6.1.4
Пилот пројекат Спорт у
радној средини 40

Постигнута
непрекидност у
физичким
активностима и
бављење спортом
кроз читав живот.

- број (%) учесница након
прве недеље.
- број (%) заинересованих
за продужетак активности.
- број (%) заинересованих за
рекреативно вежбање ван
радне средине.

НАП УРР

УРР

-МЗ
2010.
-МОС
- изабране радне
организације
-УРР
-покрајински органи
-органи ЈЛС
-струковна
удружења ,ОЦД

€ 2 400

-УРР

ОКС
-органи ЈЛС
-Национални
грански савези
- спортске
организације

€ 30 000

Буџет УРР
Извештаји
радних
организација
Резултати
анкетирања
учесница
пројекта

Активност 4.6.2
Изједначавање услова за бављење спортом (масовним и врхунским) и једнако вредновање спортских резултата жена и мушкараца
4.6.2.1
Подржати оснивање и рад
женских клубова и
женских секција у
спортским друштвима

4.6.2.2
Лобирати за довођење 1
WTA турнир на “Serbia
Open” теренима

4.6.2.3
Изједначити награде и
вредновање резултата у
мушком и женском спорту

Остварена сарадња са
ОКС, Комисијом
«Жене и спорт» и
Националним
гранским савезима
ради идентификације
потреба за
омасовљењем
постојећих и
оснивањем нових
женских
секција/клубова.

- број нових/ омасовљених
женских клубова и секција.

Матична
евиденција
РЗСпорт

Остварена сарадња
са ОКС, Комисијом
«Жене и спорт» и
Националним
гранским савезом.

1 WTA турнир International
(32S).

Извештаји УРР

УРР

Национални грански
савези за тенис
“Family sport”
Светски познате
тенисерке

2010.

Није потребно
додатно
финансирање

Изједначене награде
и вредновање
резултата у мушком
и женском спорту.

Уредбa о националним
признањима и наградама за
посебан
допринос развоју и
афирмацији спорта.

Сајт МОС-а

МОС

МОС
МРСП УРР
Скупштина РС

2009.

Није потребно
додатно
финансирање

Употреба родно
осетљивог језика у
свим документима и
материјалима.

Број усклађених закона и
подзаконских аката који у
себи садрже димензију родне
равноправности и јасно
начело равноправности
полова.

Уредбе локалних
струковних
удружења

Спортске
организације

буџетска средства додељена
за помоћ раду 3 клуба/секције.

2010.и
континуирано

Извештаји УРР

Национални
грански савези
Спортске
организације

40

У областима са високим % запослених жена :1. здравство- институција примарне здравствене заштите(Град Београд) 2.образовање-средња школа (Нови Сад) 3. трговина са већим
бројем запослених (Макси, Метро) 4. индустрија- текстилна индустрија(Горњи Милановац, Нови Пазар, Пирот)
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Активност 4.6.3
Обезбеђивање равноправне заступљености жена на свим позицијама одлучивања у спорту и у спортским организацијама
4.6.3.1
Прописати учешће
Прописано учешће
Усвајање и ступање на снагу
Службени
-МОС
припадника мање
припадника мање
Закона о спорту 41
гласник РС
заступљеног пола у
заступљеног пола у
спортским савезима,
спортским савезима, Број усвојених усклађених
Националних
комитетима и управним
комитетима и
општих аката – статута
Статути
гранских савеза и
одборима
управним одборима, спортских организација.
Националних
других спортских
а по узору на
гранских савеза
организација
документа
и других
Међународног
спортских
олимпијског
организација
комитета.
Матична
евиденција
РЗСпорт
4.6.3.2
Применити посебне мере –
законодавне, извршне и
административне, као и
програме подршке, посебне
тренинге и програме за
изградњу капацитета

Повећан проценат
заступљености жена
на свим позицијама
одлучивања у спорту
и у спортским
организацијама
од 8.4% на 30%42.

% заступљености жена на
позицијама одлучивања.

Матична
евиденција
РЗСпорт

% студенткиња по смеровима.
Постојање
образовне
квалификације за
израду капацитета.
Јачи капацитет за
програмски и
пословни
менаџмент.
Једнако учешће у
стручном
оспособњавању
нарочито у новим
технологијама.

4.6.3.3
Применити посебне мере–
законодавне, извршне и

Повећано учешће
жена у доношењу

-органи ЈЛС
-Национални
грански савези,
олимпијски
комитет
Србије,национално
удружење тренера
ОКС

Родна структура стипендија.

Периодични
извештаји о
родној структури
по смеровима
у образовним
установама

МПр

% учешћа жена у
организованим облицима
стручног усавршавања.

Извештаји
релевантних
образовних
установа који
укључују родну
структуру
Извештаји
спортских
организација о
раду

МОС

- Повлашћен третман у
лиценцирању тренерског

Републички
завод за спорт

УРР

Скупштина РС

2009.

Није потребно
додатно
финансирање

2011.-2015.

Није потребно
додатно
финансирање

Национални
грански савези,
ОКС,спортске
организације,
национално
удружење тренера

-покрајински
органи
-органи ЈЛС
-струковна
удружења
матични
факултети спорта
и приватне
високошколске
установе

-струковна
удружења

2009. и
континуирано

МОС
струковна

2010. и
континуирано

МПр

Није потребно
додатно

41

у складу са начелом равномерне заступљености припадника оба пола, Закон предвиђа да се приликом именовања чланова управних и надзорних органа у спортским организацијама у
ове органе именује најмање 30% представника мање заступљеног пола – члан 34.
42
Од 11053 запослених, 931 су жене, а 90% раде у заједничким службама

84

административнеза подстицање жена за
учешће у доношењу
одлука о развоју женског
спорта

одлука о развоју
женског спорта .

кадра.
- Број жена тренера у
женском спорту.
Циљано запошљавање жена
предавача на матичним
факултетима за спорт и жена
специјалиста спортске
медицине.
- Број жена предавача
прдмета у области женског
спорта.
- % жена специјалиста
спортске медицине у женском
спорту.
Унапређивање у области
женског спорта.
- Број жена судија у женском
спорту

(матична
евиденција).

Извештаји
матичних
фа култ е т а з а
спорт
Републички
завод за спорт
(матична
евиденција)
Републички
завод за спорт
(матична
евиденција)

удружења
(Национално
удружење тренера)

МПр
Мин. за рад и
социјалну
политику
Универзитет

Струковна
удружења
Јединице локалне
самоуоправе

финансирање

Матични
факултети спорта
и приватне
високошколске
установе
струковна
удружења
Струковна
удружења
(Судијска
организација)

Стратешка област: Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава
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ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 5: Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава

Појединачни циљ 5.1
Унапређивање
н о рм ат и в н о г о к в и р а
заштите од насиља над
женама

Очекивани резултати
Обезбеђене посебне мере као што су законска правила, механизми и
процедуре, који су прилагођени појединим видовима насиља
Установљена посебна и ефикасна решења за заштиту жена које припадају
вишеструко дискриминисаним групама

Индикатори

Рокови

Носиоци активности
Активности

Очекивани резултат

Активност 5.1.1.
Усвајање Националне
стратегије за борбу против
насиља над женама, која
укључује посебне мере за
вишеструко
дискриминисане групе
5.1.1.1. Спровести
консултативни процес у
циљу формулисања предог
а Националне стратегије за
борбу против насиља над
женама

Индикатор

Извор провере

Број представника
релевантних
институција и
цивилних организација
укључених у
консултативни процес.

Годишњи извештај
тима на пројекту
Борба против
сексуалног и родно
заснованог.

Број одржаних
консултативних
састанака.

Записници са
одржаних
консултативних
састанака

Надлежни органи
и институције

Министарство
рада и социјалне
политике,
Управа за родну
равноправност

Учесници

Тим пројекта
Борба против
сексуалног и родно
заснованог насиља

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства

2010

Средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП

2010

Средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП

Релевантна
министарства
(МУП, М.здравља,
Минрсп, М.правде,
ДУЛС)
Независни
експерти

5.1.1.2
Сачинити нацрт
Националне стратегије за
борбу против насиља над
женама у оквиру које би се
дефинисале како мере
превенције, тако и мере
заштите за жртве

Креиран нацрт
Националне стратегије за
борбу против насиља над
женама која дефинише
мере превенције и
заштите за жртве насиља

Израђен нацрт
Националне стратегије
за борбу против
насиља над женама.
Израђен Акциони план
за Националну
стратегију за борбу
против насиља над
женама

Нацрт Националне
стратегије за борбу
против насиља над
женам
Нацрт акционог плана
за Националну
стратегију за борбу
против насиља над
женам

Министарство
рада и социјалне
политике,
Управа за родну
равноправност

ОЦД
Тим пројекта
Борба против
сексуалног и родно
заснованог насиља
Независни
експерти
ОЦД
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5.1.1.3.
Обезбедити посебне мере
као што су законска
правила, , која се односе на
поједине видове насиља, и
установити посебна и
ефикасна решења за
заштиту жена које
припадају вишеструко
дискриминисаним групама.

Обезбеђене посебне
законске мере,
прилагођене посебним
видовима насиља

Број одржаних
консултативних
састанака.

Установљена посебна и
ефикасна решења за
заштиту жена које
припадају вишеструко
дискриминисаним
групама.

Број и квалитет
креираних мера,.

5.1.1.4. Обезбеђивање
ефиксаних механизама за
препознавање, превенцију
и решавање проблема
малолетних и уговорених
бракова, као и праксе
продаје невеста

Установљен систем за
препознавање,
превенцију и решавање
проблема малолетних и
уговорених бракова, као
и праксе продаје невеста.

Број и степен
применљивости
решења за заштиту
жена које припадају
вишеструко
дискриминисаним
групама.

Годишњи извештаји
надлежних
институција
Записници са
одржаних
консултативних
састанака

Министарство
рада и социјалне
политике,
Управа за родну
равноправност
Министарство за
људ с ка
и
мањинска права

Независни
експерти

2011.

МИНЉМП
МИНРСП

МИНРСП, УРР
МИНЉМП
Специјализоване
ОЦД

2012.

Канцеларија за
европске
интеграције,

Управа за родну
равноправност

2009. – 2010.
2011

Средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП, 2009
-2011

2009.

Средства нису
потребна

ОЦД

Креиране законске
мере, механизми и
процедуре

Активност 5.1.2
Реформа законодавства
5.1.2.1.
Вршити анализу
усаглашености одредби
релевантних закона са
прихваћеним
међународним
стандардима

5.1.2.2.
Усвајање Закона о
равноправности полова

Усаглашене одредбе
релевантних закона са
прихваћеним
међународним
стандардима.

Усвојен Предлог закона о
равноправности полова

Резултати анализе
усаглашености одредби
релевантних закона са
прихваћеним
међународним
стандардима.

Извештај анализе
усаглашености
одредби ралевантних
закона са
прихваћеним
међународним
стандардима.

Број усаглашених
одредби, тј, број и
квалитет законских
измена.

Званични извештај
према CEDAW
Kомитету и оцене са
састанака
Унапређеног сталног
дијалога са ЕУ
Службени Гласник
Републике Србије

Број амандмана
поднетих на усвајање.

Тим пројекта СЗРН
Министарство
рада и социјалне
политике,

Релевантна
удружења и
организације

Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде
Скупштина
Републике Србије

Измењене и допуњене
одредбе на Предлог
закона о
равноправности
полова.
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5.1.2.3.
Унапређивање
законодавног оквира у
области превенције и
заштите жртава насиља у
породици

5.1.2.4
Анализа постојећих
законодавних решења у
области насиља над
женама

5.1.2.5.
Предлагање измена и
допуна Закона о раду и
усвајање Закона о
спречавању злостављања
на раду

Унапређен законодавни
оквир у области
превенције и заштите
жртава насиља у
породици.
Усклађен Закон о
извршном поступку са
одредбама Породичног
закона сагласно
принципу хитности
извршења одлука
донетих по Породичном
закону.
Систематизован преглед
постојећег законодавства
и израђени предлози за
измене и унапређење
системског квалитета
законодавног оквира у
области насиља над
женама.
Побољшана решења у
Закону о раду, ради
заштите од насиља на
радном месту и
злостављања.
Усвојен Предлог закона о
спречавању злостављања
на раду.

Број амандмана
поднетих на усвајање
у вези измена
постојећих закона.

Извештај Управе за
родну равноправност.
Службени Гласник
Републике Србије

Број усвојених
амандмана у вези
измена постојећих
закона.

Бела књига постојећег
законодавства у
области насиља над
женама и предлози за
унапређење
законодавног оквира у
истој области.
Број амандмана
поднетих на усвајање
у вези измена Закона о
раду.
Број покренутих
судских поступака због
злостављања на раду
или у вези са радом.

Израђена Бела књига
постојећег
законодавства у
области насиља над
женама и предлози за
унапређење
законодавног оквира у
истој област –
документ.
Службени Гласник
Републике Србије
Извештаји
Инспекције рада
Статистика
правосудних органа

Број спорова решених
кроз процес
посредовања.

5.1.2.6.
Усвајање измена и допуна
Кривичног законика

Спроведене реформе
Кривичног законика за
пооштрење казнене
политике

Број добијених спорова
од стране
злостављаних.
Број амандмана
поднетих на усвајање
у вези измена
Кривичног законика.
Резултати анализе
релевантне казнене
политике.

Службени Гласник
Републике Србије

Извештај анализе
релевантне казнене
политике.

Министарство
рада и социјалне
политике,
Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде и
институције
правосуђа,
Скупштина
Републике Србије

Управа за родну
равноправност

Министарство
рада и социјалне
политике,
Управа за родну
равноправност

Управа за родну
равноправност

2010.– 2011.

Делимично су
средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП, 2009
-2011

2010.

Средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП, 2009
-2011

Тим пројекта СЗРН
Организације
цивилног друштва
Независни
експерти

Тим пројекта СЗРН
Независни
експерти

Министарство
рада и социјалне
политике,
Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде и
институције
правосуђа,
Скупштина
Републике Србије

Релевантна
институције и
организације

2010.

Средста нису
потребна

Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде и
институције
правосуђа,
Скупштина
Републике Србије

Тим пројекта СЗРН

2010.

Делимично су
средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП, 2009
-2011

Релевантна
удружења и
организације
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5.1.2.7
Израда Нацрта закона о
спречавању насиља у
породици.

Израђен Нацрт закона о
спречавању насиља у
породици.

Број представника
релевантних
институција и број
стручњака и
стручњакиња који/е су
учествовали/е у
изради Нацрта закона.

Нацтр закона о
спречавању насиља у
породици.
Извештај о јавној
расправи.

Број састанака,
округлих столова
одржаних током јавне
расправе о нацрту
закона.

Министарство
рада и социјалне
политике,
Управа за родну
равноправност,
Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде

Управа за родну
равноправност

Министарство
рада и социјалне
политике,
Министарство
унутрашњих
послова,
Министарство
правде и
институције
правосуђа,
Скупштина
Републике Србије
(надлежни одбор)

Министарство рада
и социјалне
политике

Министарство
рада и социјалне
политике,

Организације
цивилног друштва

2010.

Тим пројекта СЗРН
Независни
експерти

Средства
предвиђена
Пројектом
Управе за
Родну равнопр.
и УНДП, 2009
-2011

Степен доступности
нацрта закона стручној
и широј јавности.
Активност 5.1.3
Праћење примене закона
5.1.3.1.
Анализа и праћење
примене Породичног
закона и мера заштите
предвиђених овим законом

Ефикасан и конзистентан
законодавни оквир у
области превенције и
заштите жртава насиља у
породици, посебно жена.

Резултати анализе
Породичног закона и
мера заштите
предвиђених овим
законом.
Број регистрованих
случајева насиља
према женама у
полицији и центрима за
социјални рад.

5.1.3.2.
Утврђивање надлежности
и ефикасности механизама
задужених за праћење
стања у области
породичног насиља и
насиља над женама
(нпр. насиље у партнерској
релацији и у породици,
трговина женама,
сексуално насиље,
обичајне праксе које чине
насиље према женама и
сл).

Утврђене су
надлежности и
ефикасност механизама
задужених за праћење
стања у области
породичног насиља и
насиља над женама

Статистички подаци о
насиљу у породици
према евиденцијама
центара за социјални
рад, полиције и
правосуђа.
Број надлежних
институција које
примењују униформне
поступке за
прикупљање података
о примени релевантних
закона.
Број регистрованих
случајева насиља
према женама у
полицији, центрима за
социјални рад и
инспекцијама рада.

Редовни годишњи
извештај и анализе
надлежних
институција о
примени релевантних
одредби Породичног
закона.
Извештаји
независног
праћења ове
праксе од стране
цивилног друштва

Редовни годишњи
извештај надлежних
институција о
примени релевантних
одредби Породичног
закона
Извештаји и анализе
независног праћења
ове праксе од стране
цивилног друштва

Министарство
унутрашњих
послова,

2009.- 2015.

Организације
цивилног друштва

2009.- 2011

Надлежне
институције

Министарство
правде и
институције
правосуђа,

Статистички подаци о
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5.1.3.3.
Анализа и праћење
примене казнене политике
у овој области и разлике у
примени законских
прописа по типу
институција

Ефикасна примена
казнене политике према
извршиоцима насиља
према женама.
Побољшана примена
процедура кривичног,
прекршајног и
парничног поступка
изрицања казнених и
заштитних мера према
извршиоцу насиља према
женама.

насиљу према
евиденцијама центара
за социјални рад,
полиције и правосуђа.
Број изречених казни
према починиоцима
насиља.
Број надлежних
институција које
примењују усаглашене
поступке за
прикупљање података
о извршеном насиљу.
Број регистрованих
случајева насиља
према женама у
полицији и центрима за
социјални рад који су
ушли у парнични
поступак.

Резултати анализе
пријављених,
процесуираних
случајева и изречених
казни.
Редовни годишњи
извештај надлежних
институција о
примени релевантних
одредби Кривичног
законика

Министарство
рада и социјалне
политике,
Министарство
унутрашњих
послова,

Организације
цивилног друштва

2009.- 2015.

Надлежне
институције

Министарство
правде и
институције
правосуђа

Извештаји независног
праћења ове праксе од
стране цивилног
друштва

Број кажњених
починилаца
Појединачни циљ 5.2
Јачање капацитета система
заштите жена од насиља

Очекивани резултати
Усвојен обједињени протокол о поступању у случајевима насиља према
женама у установама социјалне заштите, здравственим, васпитним и
образовним установама, у полицији и правосуђу.
Континуирана обука запослених у правосуђу, полицији, заводима за
извршење заводских санкција, социјалним, здравственим, васпитним и
образовним установама и у средствима јавног информисања.
Побољшана хоризонтална и вертикална координација кључних актера,
надлежних институција: установа социјалне заштите, здравствених,
васпитних и образовних установа, као и полиције и правосуђа.
Ојачана ефикасност, одговорност и транспарентност надлежних
институција, побољшан капацитет деловања и установљени механизми за
испуњавање међународно-правних обавеза заштите људских права.
Независно и ефективно правосуђе засновано на побољшаном приступу
правосудним органима за маргинализоване групе.

Активности

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

Индикатори
Униформни стандарди професионалног
рада за све запослене у институцијама
с о ц и ј а л н е заштите,
здравственим,
васпитним и образовним установама, у
полицији и правосуђу.

Рокови
2009.- 2015.

Формирање сталног међуресорног
координационог тела које представља
механизам з а д о с л е д н у п р и м е н у
обједињеног протокола о поступању у
случајевима насиља према женама.
Формулисани специјализовани модули
едукације за Правосудни Центар,
Полицијску Академију и Агенцију
Владе за управљање кадровима
Републике Србије.
Број пријављених случајева насиља
према женама.
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства

Активност 5.2.1.
Израда и усвајање
обједињеног протокола о
поступању у случајевима
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насиља према женама у
установама социјалне
заштите, здравственим,
васпитним и образовним
установама, у полицији и
правосуђу
5.2.1.1.
Успостављање континуиране
међусекторске координисане
сарадње која представља
основу за доследну примену
обједињеног протокола о
поступању у случајевима
насиља према женама у
установама социјалне
заштите, здравственим,
васпитним и образовним
установама, у полицији и
правосуђу на општинском
нивоу
Активност 5.2.2
Континуирана обука
запослених у правосуђу,
полицији, заводима за
извршење заводских санкција,
социјалним, здравственим,
васпитним и образовним
установама и у средствима
јавног информисања

Успостављена и
функционална
међусекторска сарадња
на општинском нивоу.

Број састанака
надлежних
институција на
локалном нивоу

Извештаји са
састанака надлежних
институција на
локалном нивоу

Број заједничких
координисаних
активности и
интервенција у
заштити жртава
насиља..

Извештаји о раду
надлежних
институција.

5.2.2.1
Организовати сталну и
темељну едукацију,
укључујући и специјализацију,
запослених у институцијама
заштите, како би се
обезбедило адекватно
поступање у случајевима
насиља;

Установљена
перманентна и
темељна обука,
укључујући и
специјализацију,
запослених у
институцијама
заштите, како би се
обезбедило адекватно
поступање у
случајевима насиља.

Број формулисаних
специјализовани
модули едукације за
Правосудни Центар,
Полицијску Академију
и Службу за
управљање кадровима
Републике Србије.

Специјализовани
модули и curricula за
релевантне
институције.

5.2.2.2
Обезбедити одговарајуће
просветне кадрове да се
едукација о недопустивости
насиља уведе у образовни
систем;

Обезбеђени
одговарајући
просветни кадрови за
увођење едукације о
недопустивости
насиља у образовни
систем.

Број одржаних
тренинг семинара и
радионица са
кадровима образовних
установа.

Евалуација одржаних
семинара и
специјализованих
модула од стране
учесника

Број наставника који
су прошли тренинге и
радионице

Министарство
рада и социјалне
политике
-Министарство
правде и
институције
правосуђа
-Министарство
унутрашњих
послова

Пројектни тим
СЗРН

Министарство
рада и социјалне
политике
-Министарство
унутрашњих
послова
-Министарство
просвете

Пројектни тим
СЗРН

Министарство
рада и социјалне
политике
Министарство
просвете

Образовне установе
Независни
експерти и
експерткиње
ОЦД које имају
акредитоване
едукативне
програме и извођаче
са лиценцом

2010.-2011.

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011

2009 – 2015.

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011.

Органи јединица
локалне самоуправе
Надлежне установе
на локалном нивоу
специјализоване
женске организације
за пружање
различитих видова
подршке жртвама.

Органи јединица
локалне самоуправе
Надлежне установе
ОЦД

2011
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5.2.2.3
Припремити Кодекс за
извештавање средстава јавног
информисања о случајевима
породичног насиља.

Израђен Кодекс за
извештавање о
случајевима
породичног насиља

Број представника
релевантних средстава
јавног информисања и
институција

Текст Кодекса за
извештавање о
случајевима
породичног насиља

Број одржаних
састанака

Извештаји и
записници са
састанака

Број медијских
удружења и медија
који су прихватили и
примењују Кодекс
Активност 5.2.3
Успостављање и јачање
сарадње између институција
које се баве женама жртвама
насиља на различитим
нивоима власти.
5.2.3.1
Успостављање хоризонталне и
вертикалне координације
институција које пружају
услуге жртвама насиља на
покрајинском и националном
нивоу,
базиране на мултидисциплинарној и мултисекторској сарадњи.

5.2.3.2
Успостављање мреже свих
институција које се баве
насиљем над женама на
локалном нивоу и утврђен
начин међусекторске сарадње.

Успостављена
хоризонталне и
вертикалне
координације
институција које
пружају услуге
жртвама насиља на
покрајинском и
националном нивоу.

Успостављена мрежа и
формулисан модел
међусекторске сарадње
на локалном нивоу
кроз пилот програме
сарадње.

Број одржаних
састанака и
саветовања
институција које се
баве насиљем над
женама
Квалитет израђених
предлога модела
сарадње између
институција које се
баве женама жртвама
насиља на
покрајинском и
националном нивоу.

Број одржаних
састанака и
саветовања
институција које се
баве насиљем над
женама о
установљавању
заједничких
активности и
интервенција.
Квалитет израђених
предлога модела
сарадње између
институција које се
баве женама жртвама

Министарство за
рад и социјалну
политику
Министарство за
културу

Израђени предлози
модела сарадње
између институција
које се баве женама
жртвама насиља на
покрајинском и
националном нивоу.

2010.

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011.

2010. и 2011.

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011.

2010. и 2011.

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011.

Пројектни тим
СЗРН
Медијска удружења
Савет за штампу
Радиодифузна
агенција

Изјаве удружења и
медија о приступању
и примењивању
кодекса

Извештаји са
заједничких
састанака и
саветовања.

Управа за родну
равноправност

Министарство
рада и социјалне
политике
Министарство
унутрашњих
послова

Пројектни тим
СЗРН
Органи локалне
самоуправе
Надлежне локалне
институције

Министарство
за државну и
локалну
самоуправу,
Министарство
правде,

Извештаји са
заједничких
састанака и
саветовања.

Израђени предлози
модела сарадње
између институција
које се баве женама
жртвама насиља на
локалном ниво кроз
пилот програме

Министарство
здравља
Министарство
рада и социјалне
политике
-Министарство
унутрашњих
послова
Министарство
за државну и
локалну
самоуправу,
Министарство
правде,

Пројектни тим
СЗРН
Органи локалне
самоуправе
Надлежне локалне
институције
Специјализоване
женске организације

Министарство
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5.2.3.3 Успостављање
координације и надгледања
служби на локалном нивоу
од стране ресорног
министарства, уз
одговарајућу сарадњу са
другим релевантним
министарствима.

Активност5.2.4.
Повећање доступности
система заштите женама
жртвама насиља, посебно из
вишеструко дискриминисаних
група
5.2.4.1.
Стварање мобилних тимова
састављених од особа
запослених у институцијама
које пружају услуге жртвама
насиља на локалном нивоу.

Успостављен систем
извештавања о
координацији
институција које
пружају услуге
жртвама насиља на
локалном нивоу
ресорном
министарству.

Ефикасни мобилни
тимови састављени од
особа запослених у
институцијама које
пружају услуге
жртвама насиља на
локалном нивоу.
Повећана доступност
услуга заштите
жртвама насиља.

насиља на локалном
нивоу кроз пилот
програме сарадње.

сарадње

здравља

Број институција које
учествују у
координацији.

Извештаји са
састанака о
координацији
институција које
пружају услуге
жртвама насиља на
локалном нивоу
ресорном
министарству.

Министарство
рада и социјалне
политике

Број састанака на
локалном нивоу.
Број поднесених
извештаја о
координацији
институција које
пружају услуге
жртвама насиља на
локалном нивоу
ресорном
министарству.
Број препорука
ресорног
министарства у односу
на поднесене
извештаје.

Број заједничких
интервенција у
случајевима насиља у
породици.
Број пријављених
случајева насиља
према женама.

Препоруке ресрног
министарства у
односу на поднесене
извештаје.

2010.

Надлежне локалне
институције
Специјализоване
женске организације

Министарство
за државну и
локалну
самоуправу,

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011.

Министарство
правде,
Министарство
здравља

Извештаји о раду
мобилних тимова.

Извештаји о раду
надлежних
институција.

Број потписаних
протокола о сарадњи.
Протоколи о сарадњи

Потписани протоколи о
сарадњи између
институција на
локалном нивоу.

Министарство
унутрашњих
послова

Пројектни тим
СЗРН

Министарство
рада и социјалне
политике
Министарство
унутрашњих
послова

Органи јединица
локалне самоуправе

2011. и 2012.

Надлежне
институције

Министарство
за државну и
локалну
самоуправу,
Министарство
правде,
Министарство
здравља
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5.2.4.2 Формирање
специјализованих тимова за
сузбијање појединих видова
насиља.

Формирани
специјализовани
тимови за сузбијање
појединих видова
насиља.
Повећана ефикасност
заштите жртава
појединих видова
насиља.

Број формираних
специјализованих
тимова.

Извештај о
формирању и раду
специјализованих
тимова

Министарство
рада и социјалне
политике
Министарство
унутрашњих
послова

Број интервенција у
случајевима заштите
жртава појединих
видова насиља.

Органи јединица
локалне самоуправе

2012.

Надлежне
институције

Министарство
за државну и
локалну
самоуправу,
Министарство
правде,

5.2.4.3
Повећати број склоништа и
служби за психо-социјалну и
правну подршку и обезбедити
њихову доступност женама
без дискриминације.

5.2.4.4
Спровођење редовног
обавештавања јавности о
систему заштите жена у циљу
информисаности жена о
њиховим правима и
успостављања поверења у
институције заштите.

Повећан број
склоништа и служби за
психо-социјалну и
правну подршку.
Обезбеђена њихова
доступност свим
женама без
дискриминације.

Боље информисана
јавност о систему
заштите жена од
насиља.
Повећано поверење
грађанки и грађана у
институције заштите.

Број донација
додељених на
локалном нивоу за
сигурне куће и за
службе психосоцијалне и правне
подршке од стране
међународних
донатора и из
средстава буџета.
Ниво доступности
склоништа и служби
за психо-социјалну и
правну подршку свим
женама без
дискриминације.
Број медијских
садржаја о систему
заштите жена од
насиља.
Број медија који
редовно извештавају о
правима жртава
насиља.

Извештаји о
спроведеним
активностима за
додељене донације.

Министарство
здравља
Министарство
рада и социјалне
политике

Надлежне
институције

2010 - 2012

Медијска удружења

2010 – 2015

Утврђени
критеријуми за
прихватање жртава
насиља ради
спречавања
дискриминације.

Анализа медијских
садржаја.

Министарство за
култутру

Медијске куће
Управа за родну
равноправност
Резултати повременог
мониторинга медија.

Организације
цивилног друштва
Пројектни тим
СЗРН

Делимично
обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља 2009.2011

Активност 5.2.5
Обезбеђивање буџетских
средстава за функционисање
система заштите жена од
насиља
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5.2.5.1
Спровести истраживање о
буџетским импликацијама
насиља над женама,
укључујући све економске
факторе.
5.2.5.2
Регулисање законoм намене
посебних средстава кроз
формирање фондова( (од
игара на срећу, продаје
акцизне робе, нафтних
деривата и слично) за заштиту
и опоравак жртава насиља.
Активност 5.2.6.
Успостављање и јачање
сарадње између релевантних
државних органа и удружења

Појединачни циљ 5.3.
Спровођење истраживања
и унапређење
документације и
статистике

Утврђене буџетске
импикације насиља над
женама.
Утврђен тип и обим
заштите која је
обавезно покривена
буџетским средствима.
Законом предвиђена
буџетска средства за
заштиту и опоравак
жртава насиља

Одржавање
заједничких састанака
и саветовања о
питањима насиља над
женама у оквиру
Форума за дијалог са
организацијама
цивилног друштва, уз
предлог мера, будућих
активности и
постигнутих резлтата.

Број буџетских линија
у којима се осликавају
импликације насиља
над женама.

Резултати
истраживања о
буџетским
импликацијама
насиља према
женама.

Министарство
рада и социјалне
политике

Законске измене
којима се буџетска
средства усмеравају за
заштиту и опоравак
жртава насиља.

Усвојени амандмани
и законске измене
којима се буџетска
средства усмеравају
за заштиту и
опоравак жртава
насиља.

Министарство
финансија

Број одржаних
заједничких састанака
и саветовања о
питањима насиља над
женама у оквиру
Форума за дијалог са
организацијама
цивилног друштва.

Записници са
одржаних састанака
Форума за дијалог са
организацијама
цивилног друштва.

Управа за Родну
равноправност
Министарства
рада и социјалне
политике

Предлози мера и
будућих оквира
сарадње између
релевантних
институција и
организација.

Надлежне
институције
НСРС

2012

Управа за РР при
Министарству рада
и социјалне
политике

2009 - 2015

Министарство
рада и социјалне
политике

Организације
цивилног друштва

Индикатори
Број аналитичких студија о насиљу над
женама и систему заштите жена од насиља.

Установљена стална и темељна едукација, укључујући и
специјализацију, запослених у институцијама заштите, како би се
обезбедио одговарајући ниво знања и адекватно поступање у
случајевима насиља.

Број анкета о виктимизацији, о
преовлађујућим облицима насиља над женама
и о факторима који су повезани са насиљем.

Унапређен систем административних евиденција и интерног
прикупљања података у институцијама заштите кроз увођење
једнообразног стандардизованог модела б а з е п о д а т а к а о
сексуа лном и родно заснованом насиљу у надлежним
институцијама.
Укључени програми за прикупљање и обраду података о насиљу
над женама у програм статистичких истраживања.
Очекивани резултат
Индикатор
Извор провере

2012.

Експерти
Министарство
финансија

Очекивани резултати
Организована и спроведена научна истраживања о насиљу над
женама и систему заштите жена од насиља.

Обезбеђени одговарајући просветни кадрови да се едукација о
недопустивости насиља уведе у образовни систем у циљу стварања
одговарајуће информативне базе за спровођење истраживања.

Активности

Организације
цивилног друштва

Рокови
2010 – 2015.

Број ист раживања о свим последицама
насиља.
Број посебних истраживања у овој области
везаних за вишеструко дискриминисане
групе.
Развијена база података о сексуалном и родно
заснованом насиљу у надлежним
институцијама на основу једнообразног
стандардизованог модела.
Носиоци активности

Укупна средства
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Надлежни
органи и
институције
Активност 5.3.1.
Организовање и спровођење
научних истраживања о
насиљу над женама и
систему заштите жена од
насиља
5.3.1.1
Спровести истраживање
о преовлађујућим облицима
насиља над женама и о
факторима који су повезани
са насиљем; као и о
последицама насиља, са
посебном пажњом на
вишеструко дискриминисане
групе.

Увид у стање о
распрострањености,
карактеристикама и
облицима насиља над
женама на
националном нивоу и
на репрезентативном
узорку.

Резултати
истраживања.

Истраживање о
распрострањености,
карактеристикама и
облицима насиља
над женама на
националном нивоу
и на
репрезентативном
узорку.

Министарство
рада и
социјалне
политике
-покрајински
органи

Учесници

Организације цивилног
друштва

Рокови за
извођење
активности
.

2010.

Делимично
обезбеђен буџет из
средстава пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против сексуалног
и родно заснованог
насиља

2009 – 2011.

Обезбеђен буџет из
средстава пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против сексуалног
и родно заснованог
насиља 2009 –
2011.

2010 – 2011.

Обезбеђен буџет из
средстава пројекта
Управе за РР и
УНДП за борбу
против сексуалног
и родно заснованог
насиља 2009 –

Експерти
Пројектни тим СЗРН
Министарство рада и
социјалне политике
ОЦД
Међународни донатори

Активност 5.3.2.
Унапређивање система
прикупљања и обраде
података и вођења
евиденција, укључујући
промене у државној
статистици
5.3.2.1.
Развој униформне процедуре
и форме за прикупљање
података о сексуалном и
родно заснованом, насиљу
над женама међу
релевантним институцијама

Располагање
једнообразним
подацима о
карактеристикама и
распрострањености
сексуалног и родно
заснованог насиља,
насиља над женама,
њихово поређење,
анализа и коршћење.
Обезбеђена размена
података међу
релевантним
институцијама.

5.3.2.2.
Развој базе података о
сексуалном и родно
заснованом насиљу насиљу
над женама у
релевантним институцијама
и имплементација

Постојање
стандардизоване базе
података о
сексуалном и родно
заснованом насиљу
насиљу над женама
у релевантним

Број институција
које воде
евиденције по
једнообразним
моделима за
прикупљање
података.

Извештаји
надлежних
институција
Статистичке анализе
података.

Министарство
рада и
социјалне
политике

Републички завод за
статистику

Министарство
правде

Пројектни тим СЗРН

Број институција
које размењују
податке.

Министарство
унутрашњих
послова

Број спроведених
анализа.

Министарство
здравља

Број институција
које користе у
раду
стандардизовану
базу података.

Извештаји
надлежних
институција
Стандардизована
база података.

Републички
завод за
статистику
Министарство
рада и
социјалне
политике
Министарство
правде
Министарство

Надлежне институције

Надлежне установе
Пројектни тим СЗРН
Специјализоване ОЦД
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прикупљања података

институцијама.

Појединачни циљ 5.4.
Подизање нивоа свести о
насиљу над женама као
друштваном проблему и
сузбијање неодговарајућег
приказивања жена жртви
насиља у средствима јавног
информисања

унутрашњих
послова
Министарство
здравља
Републички
завод за
статистику

2011.

Очекивани резултати
Информисана и високо сензибилисана јавност о узроцима и
последицама насиља над женама.

Индикатори
Годишња независна анкета о узроцима и
последицама насиља над женама.

Промовисани модели ненасилног понашања и афирмативна
политика према вишеструко дискриминисаним групама жена.

Периодичне фокусиране анкете о
феномену насиља над женама из
вишеструко дискриминсаних група.

Рокови
2010 – 2015.

Тематске конференције и саветовања
ради формулисања препорука и
закључака о узроцима и последицама
насиља над женама.

Активности
Активност 5.4.1.
Информисање и сензибилисање
јавности о узроцима и
последицама насиља над женама
5.4.1.1
Организовати јавне трибине и
предавања о проблемима насиља
над женама у локалним
срединама.

Очекивани
резултат

Постигнута висока
сензибилизација
јавности на насиље
према женама и у
породици на
општинском нивоу

Индикатор

Број одржаних
тематских јавних
трибина

Извор провере

Извештаји са
одржаних
трибина и
предавања

Састанци фокус група.
Носиоци активности
Надлежни органи и
Учесници
институције

Управа за РР при
Министарству рада и
социјалне политике

Органи јединица
локалне
самоуправе

Рокови за извођење
активности

2009 - 2010. – 2011.

Удружења
грађана
Пројектни тим
СЗРН

5.4.1.2
Едуковати новинаре и уреднике
средстава јавног информисања о
проблемима насиља над женама

Спроведене
едукације новинара
и уредника
средстава јавног
информисања о
проблемима
насиља над
женама.
Развијено
истраживачко
новинарство које се
бави проблемима
насиља над женама

Број одржаних
тематских
конференција,
едукација, трибина
и саветовања са
новинарима и
уредницима
средстава јавног
информисања о
проблемима
насиља над
женама.

Извештаји са
тематских
конференција,
едукација,
трибина и
саветовања са
новинарима и
уредницима
средстава јавног
информисања о
проблемима
насиља над
женама.

Управа за РР при
Министарству рада и
социјалне политике
Министартво културе

Пројектни тим
СЗРН
Новинарска
удружења
Медијске куће
Организације
цивилног
друштва

2010

Укупна
средства

Делимично
обезбеђен буџет
из средстава
пројекта Управе
за РР и УНДП
за борбу против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља
Обезбеђен
буџет из
средстава
пројекта Управе
за РР и УНДП
за борбу против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља

Експерти
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уопште и насиља.
Промовисани
модели ненасилног
понашања и
афирмативна
политика према
вишеструко
дискриминисаним
групама.

Број медијских
садржаја који се
баве проблемом
насиља над женама
и насиља у
породици,

Анализа
медијских
садржаја.

Активност 5.4.2.
Увођење знања о проблему
насиља над женама у образовне
програме на свим нивоима
5.4.2.
Обуке кадрова који се школују за
просветна знања на свим нивоима
образовања, као и за стално
стручно усавршавање у области
насиља према женама (родно
заснованг насиља), родне
равноправности, ненасилне
комуникације и (женских)
људских права.

Предавачи/це на
свим нивоима
образовања
континуирано се
обучавају и
усавршавају у
области насиља
према женама
(родно заснованг
насиља), родне
равноправности,
ненасилне
комуникације и
(женских) људских
права.

Број предавача/ица
који су прошли
обуку.
Број предавача/ица
који/е су увели/е у
програме област
насиља према
женама (родно
заснованг насиља),
родне
равноправности,
ненасилне
комуникације и
(женских) људских
права..

Извештаји са
одржаних обука.
Планови и
програми
факултета и
школа.
Извештаји
организатора
обука.

МИНП,
МИНЉМП,
МИНРСП

УРР,
Експерти/киње
Центри за
женске студије

2010 -2015

5.4.2.1
вести обавезну едукацију о
недопустивости насиља и курсеве
за ненасилну комуникацију у
формални образовни систем, кроз
све нивое школовања, ради
правилног формирања ставова код
деце и младих.

Постојање модула
о недопустивости
насиља и курсева
за ненасилну
комуникацију у
формалном
образовном
систему, почев од
школског узраста
до универзитетског
нивоа образовања.

Број модула.

Годишњи
извештаји
образовно
васпитних
установа.

Министарство
просвете
-Министарство рада
и социјалне политике
-Министарство
омладине и спорта

Образовне
институције

2011 - 2012

Број образовних
институција које су
увеле модуле.
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5.4.2.2
Увести програме о људским
правима, правима деце и
равноправности полова у све
нивое васпитно-образовног рада,
као и специфичне информације о
особама и институцијама које
пружају помоћ жртвама насиља.

Правилно
формирани ставови
код деце и
омладине о
поштовању
људских права и
принципа
равноправности
полова и
доступност
специфичних
информација о
институцијама које
пружају помоћ у
случајевима
насиља.

Степен
упознатости деце
са основним
принципима
људских права и
родне
равноправности.

Умањена пракса
малолетничких и
уговорених бракова
у Ромској
заједници.

Број формираних
саветовалишта при
релевантним
институцијама и
организацијама.

Резултати анкете
међу децом и
омладином.

Министарство
просвете

Образовне
институције

2011 - 2012

Министарство рада и
социјалне политике
Министарство
омладине и спорта

Ниво познавања
деце и омладине
система
институција које
пружају помоћ у
случајевима
насиља.

Активност 5.4.3.
Упознавање јавности о насиљу
над припадницама вишеструко
дискриминисаних група
5.4.3.1
Радити на сузбијању праксе
малолетничких и уговорених
бракова у ромској заједници.

Извештаји
надлежних
институција.

Број корисника
ових
саветовалишта
5.4.3.2
Обезбедити посебне програме
оснаживања за жене жртве
насиља из вишеструко
дискриминисаних група.

Израда
информатора о
правима Ромкиња и
могућностима
остварења
препорука CEDAW
комитета.

Број
дистрибуираних
информатора.

Едукација
међусекторских
тимова за заштиту
жртава насиља за
примену
специфичних
метода и
осетљивост на
питање заштите
Ромкиња од
насиља.

Број едукација
међусекторских
тимова

Информатор

Министарство за
људска и мањинска
права
Министарство за рад
и социјалну
политику- Управа за
родну равноправност

Организације
цивилног
друштва

Министарство за
људска и мањинска
права
Министарство за рад
и социјалну
политику- Управа за
родну равноправност

Организације
цивилног
друштва

Локалне
надлежне
институције

Надлежне
установе

Предвиђено
Акционим
планом за
спровођење
Стратегије за
унапређивање
положаја Рома у
РС усвојен
02.07.2009. и
објављен
11.07.2009.
Предвиђено
Акционим
планом за
спровођење
Стратегије за
унапређивање
положаја Рома у
РС усвојен
02.07.2009. и
објављен
11.07.2009.
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Активност 5.4.4.
Сузбијање сензационалистичког
извештавања средстава јавног
информисања о насиљу над
женама- промовисања насиља
према женама негативног
приказивања жена, промовисања
порнографије и рекламирања
проституције
5.4.4.1
Подстицати средства јавног
информисања да промовишу
нестереотипно приказивање жена
и мушкараца и усвоје
антидискриминациону
уређивачку политику.

Расписивање
конкурса за доделу
награда медијима и
новинарима за
најсензитивније
третирање питања
везаних за СЗРН.
Тренинг у области
питања рода за
уреднике и
новинаре са
нагласком на
третирање питања
везаних за СЗРН.

Број примљених
пријава за конкурс.

Расписан
конкурс.

Број додељених
награда медијима и
новинарима за
најсензитивније
третирање питања
везаних за СЗРН.

Извештај о
додели награда.

Број награда ѕа
најбољи
документарни
филм који третира
питања сексуалног
и родно заснованог
насиља.
Број одржаних
тренинга.

Извештаји са
тренинга.

Министарство рада и
социјалне политике
Министарство за
људска и мањинска
права
Агенција за радио дифузију
Министарство
културе

Управа за родну
равноправност

Министарство рада и
социјалне политике

Управа за родну
равноправност

Министарство за
људска и мањинска
права

Надлежне
институције

2009.-2011.

Пројектни тим
СЗРН

Интерна
евалуација
тренинга у
области питања
рода за уреднике
и новинаре са
нагласком на
третирање
питања везаних
за СЗРН.

Делимично
обезбеђен буџет
из средстава
пројекта Управе
за РР и УНДП
за борбу против
сексуалног и
родно
заснованог
насиља. у
временском
оквиру 2009 –
2011.

Број новинара и
уредника који су
прошли кроз
тренинг.
5.4.4.2
Утицати да приликом
извештавања о насиљу медији
поштују достојанство и
интегритет жртве; нагласити
обавезу средстава јавног
информисања посебно јавног
сервиса и оних имају националне
фреквенције да обавезно
учествују у кампањама за
подизање јавне свести и против
насиља; санкционисати
промовисање порнографије и
рекламирање проституције.

Развијена
професионална
пракса и етички
кодекс медија којим
се поштују
достојанство и
интегритет жртве;
Јавни сервис и
средства
информисања са
националном
фреквенцијом
учествују у
кампањама за
подизање јавне
свести и против
насиља.

Број извршених
стручних и
независних анализа
програма,
извештавања, као и
јавног оглашавања,
и представљање
резултата анализа у
јавним гласилима.
Број медијских
садржаја и
кампања за
подизање јавне
свести и против
насиља.
Број изречених
санкција медијима

Извештаји
надлежних
институција
Извештаји
надлежних
институција
(Агенције за
радио-дифузију,
Министарства за
људска и
мањинска права,
Министраства
културе, итд.)

Агенција за радио дифузију
Министарство
културе

2009 – 2015.

Органиизације
цивилног
друштва
Медијске куће

Независна
анализа и
мониторинг
медија
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Санкционисано
промовисање
порнографије и
рекламирање
ппроституције.

који промовишу
порнографију и
рекламирају
проституцију.

Мониторинг
медија од стране
РРА
Изречене
санкције

Стратешка област: МЕДИЈИ
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 6: Успостављање родне једнакости у јавним гласилима, уклањање родних стереотипа и елиминисање говора мржње (мизогиније)
Појединачни циљ 6.1

Очекивани резултати

Индикатори

Рокови
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Афирмација
родно
сензитивног деловања
у
јавним гласилима

Активности

Јавна гласила извештавају на родно неутралан начин, и писани и
електронски медији промовишу родну равноправност, квантитативно и
квалитативно уједначена заступљеност полова у медијским садржајима.
Институционални механизми и новинарска удружења промовишу и
подстичу широку употребу Кодекса родно осетљивог извештавања,
редакције јавних гласила приступиле Кодексу.
Медији извештавају у складу са прихваћеним Кодексом родно осетљивог
извештавања.
Повећана употреба несексистичког и родно сензитивног језика у
медијима.
Највећи број јавних гласила поштује правила српског језика о слагању у
роду, броју и падежу.
Широко прихваћена употреба женског рода у вези са звањима и
занимањима.
Унапређена осетљивост медија и елиминисани стеротипни и увредљиви
изрази за жене који су настали као последица традиционалних и осталих
предрасуда о женама.

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

6.1.1.1
Промовисати усвајање кодекса
од стране што већег броја медија
и његову примену. Спровести
обједињену кампању о примени
Кодекса преко свих медија који
су га усвојили.

Релевантни
институционални
механизми и
новинарска удружења
промовишу и подстичу
широку употребу
Кодекса родно
осетљивог
извештавања, редакције
јавних гласила
приступају Кодексу.
Јавна гласила
извештавају у складу са
прихваћеним Кодексом.

Број новинарских
удружења и редакција
које су прихватиле
Кодекс и промовишу га.
Број учесника у кампањи.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога,
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампању.

6.1.1.2
Обавезати јавни сервис да
отпочне са активностима којима
ће увести родно сензитивно
извештавање, равноправну
заступљеност жена и мушкараца
у садржајима јавног сервиса и

Усвојен Кодекс родно
сензитивног
извештавања од стране
јавног сервиса.
Побољшана слика жене
у програима РТСа.

Званично објављено да
ће РТС усвојити и
поштовати Кодекс.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Програм РТСа,

Број новинарских удружења и
редакција које су прихватиле Кодекс
родно осетљивог извештавања.
Спроведене анализе медијских
садржаја с обзиром на
заступљеност жена и мушкараца.
Број медијских пројеката и
програма који промовишу
равноправност полова.
Спроведене квантитативне анализе
односа прилога о женама и прилога
о мушкарцима. Квалитативна
анализа садржаја с обзиром на пол
актера о коме се извештава.
Број медијских пројеката и
програма који промовишу
равноправност полова.
Број семинара и обука за новинаре и
новинарке.
Број гласила и новинара/ки који су
прошли обуке.
Број медија који заједнички
реализују пројекте и кампање.
Носиоци активности
Надлежни
органи и
Учесници
институције

Континуирано до 2015

Министарство
рада и социјалне
политике - УРР,
МЉМП,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција, Савет
за штампу

УНС, НУНС,
Медији
(национални и
локални),
Факултети и
школе
новинарства.
Релевантне
ОЦД,
Релевантне
међународне
организације

2009 2010.

Средства нису
потребна

Министарство
рада и социјалне
политике, УРР,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција, Савет
за штампу.

РТС Релевантне
ОЦД,
Релевантне
међународне
организације

2009.

Средства нису
потребна

Рокови за
извођење
активности

Укупна средства

Активност 6.1.1
Применa кодекса родно
сензитивног извештавања
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унапредити начин извештавања
о женама.

6.1.1.2.1
Приступање јавног сервиса
кодексу.
Организовати едукације и
тренинге за уреднике и новинаре
РТС о родно сензитивном
извештавању.

Усвојен Кодекс родно
сензитивног
извештавања од стране
јавног сервиса.
Родно сензибилисани
новинари, уредници и
управа јавног сервиса,
путем одржаних
едукација и тренинга.

Потписан меморандум о
приступању РТСа
Кодексу.
Број едукација.
Број новинара и уредника
који су прошли
едукације.

6.1.1.2.2
Спроводити континуирани
мониторинг родно сензитивног
извештавања на јавном сервису,
интерни и екстерни.

Уведен и унапређен
мониторинг родно
сензитивног
извештавања јавног
сервиса.

Тела и/или радне групе
основане за мониторинг
извештавања јавног
сервиса.
Ојачана и функционална
улога УРР, РРА и Савета
за штампу у праћењу
извештавања јавног
сервиса.

6.1.1.3
Спровести јавне кампање којима
ће се промовисати: Закон о
равноправности полова,
Стратегија за побољшање
положаја жена и унапређивање
родне равноправности и
Национални акциони план.
Представити положај жена у
медијима.

Повећана јавна и свест
институција и
медијских актера о
значају Стратегије и
НАПа и положају жена
у медијским
садржајима.

Број учесника у кампањи.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога,
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампању.

Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност, и
осталих,
Програм РТСа,
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Програм РТСа,
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји и
евалуација
кампања,
Медијски чланци

Министарство
рада и социјалне
политике, УРР,
МЉМП,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција, Савет
за штампу.

Јавни сервис –
РТС
Експерти
ОЦД

2010.

71.000

Министарство
рада и социјалне
политике, УРР,
МЉМП,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција, Савет
за штампу.

РТС
Експерти
ОЦД

2010 – 2015.

Средства нису
потребна

УРР,
МЉМП,
Министарство
културе

Медији
ОЦД
Експерти
Донатори

2009
2010

100.000
730.000
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6.1.1.4
Увести у постојеће конкурсе
Министарства културе за
подршку медијским пројектима
критеријум унапређивања родне
равноправности. Такође, увести
и посебну категорију за подршку
пројектима који промовишу
родну равноправност и
побољшање положаја жена.

Министарство културе
увело родну
компоненту као
критеријум за доделу
средстава медијима.
Повећан број пројеката
који унапређују положај
жена у друштву.

Услови конкурса
Министарства културе.
Број подржаних
пројеката који
промовишу и унапређују
родну равноправност.

6.1.1.5
Спроводити упоредна
истраживања на полугодишњем
и годишњем нивоу о примени
Кодекса и напретку медија у
родно сензитивном
извештавању.

Успостављена пракса
упоредних
истраживања о
примени Кодекса у
медијима.

Редовност обављања и
објављивања
истраживања.
Број и квалитет
истраживања.

и прилози.
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Резултати
конкурса
Министарства
културе,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Објављена
истраживања,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.

Министарство
културе
УРР
МЉМП

Експерти
Медији
ОЦД

2010

Средства нису
потребна

РРА
Савет за штампу
Министарство
културе
УРР
МЉМП

УНС
НУНС
Медији

2010

300.000
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6.1.1.6
Унапредити капацитете и
усталити активности РРА и
Савета за штампу за мониторинг
родно сензитивног извештавања
медија и положаја жена у
медијским саадржајима.
Подстаћи и усталити јавно
реаговање и санкционисање
медија који мизогино и
дискриминаторски извештавају

Побољшани и ојачани
капацитети РРА и
Савета за штампу за
мониторинг родно
сензитивног
извештавања.
Уведено промптно и
континуирано
реаговање и
санкционисање медија
који мизогино
извештавају.

Усаглашена заједничка
стратегија мониторинга.
Број јавних реакција.
Број јавних апела.
Број поднесених
кривичних пријава.
Број извештаја о
мониторингу.

Текст потписане
стратегије.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.

Министарство
културе
УРР
МЉМП
Савет за штампу
РРА

Удружења
новинара
Медији
Експерти
ОЦД

2010

50.000

6.1.1.6.1
Основати посебне радне групе за
праћење и унапређивање,
подршка медијима за примену
родно сензитивног извештавања.

Основане
функционалне радне
групе за мониторинг и
помоћ медијима за
родно сензитивно
извештавање.
Успостављена
комуникација радних
група и односних
медија.

Оснивачки и радни
састанци група.
Извештаји и препоруке
радних група за примену
родно сензитивног
извештавања.

Извештаји о раду
радних група.
Извештаји
експерата.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих

Министарство
културе
УРР
МЉМП
Радио дифузна
агенција
Савет за штампу
Удружења
новинара

Медији
ОЦД

2010

100.000

6.1.1.7
Увести награду за медијске куће
које примењују кодекс родно
сензитивног извештавања.

Уведена и додељена
награда медијској кући
која у највећој мери
примењује Кодекс.

Добитник/добитници
награде.

Резултати
конкурса.
Медијски чланци
и прилози.

Министарство
културе
УРР
МЉМП

Домаћи и
страни
донатори

2010

200.000

6.1.1.8
Промовистати кодекс код
женских часописа, штампаних
медија, електронских, таблоида.
Спроводити засебне обуке за
различите врсте медија за
примену родно сензитивног
извештавања.

Све врсте медија
информисане о Кодексу
и вредностима које
заступа.
Различити медији
прошли обуке за
примену Кодекса и
коригују своје
уређивачке политике у
складу са њим.

Број редакција које су
прихватиле Кодекс родно
осетљивог извештавања.
Број семинара и обука за
новинаре и новинарке.
Број гласила и
новинара/ки који су
прошли обуке.
Број медијских пројеката
и програма који
промовишу
равноправност полова.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
организатора
обука.
Евалуација
учесника.
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја,
Извештаји
независног
мониторинга
медија,
мониторинга РРА
и Савета за

Министарство
културе,
УРР
МЉМП

ОЦД
Експерти
Медији

2010

213..000
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6.1.1.9
Увести програме/предмете родно
сензитивног извештавања у
курикулуме школа и факултета
новинарства.

Уведени предмети у
школама и факултетима
новинарства о родно
сензитивном
извештавању.

Број факултета и школа
новинарства који су
увели предмете о родно
сензитивном
извештавању

6.1.1.10
Едуковати и сензибилисати
наставнички кадар на школама и
факултетима новинарства за
родно сензитивно извештавање.

Предавачи
сензибилисани за родно
сензитивно
извештавање.
Преносе стечено знање
на своје студенте и
колеге.

Број предавача који су
прошли обуку.
Број предавача који су
увели у своје програме
часове о родно
сензитивном
извештавању.

Активност 6.1.2
Промовисати несексистичку
употребу језика
6.1.2.1
Спровести кампању у медијима
за медије, институције и јавност
којом се промовише
несексистичка употреба језика.

штампу.
Планови и
програми
факултета и
школа.

Извештаји са
одржаних обука.
Планови и
програми
факултета и
школа.
Извештаји
организатора
обука.

Министарство
просвете,
УРР,
МЉМП,
Министарство
културе

Факултети и
школе
новинарства,
Експерти

2010 – 2015.

80.000 у 2010.

Министарство
просвете,
УРР,
МЉМП,
Министарство
културе

Факултети и
школе
новинарства,
Експерти

2010 – 2015.

100.000

2009 - 2015.
Успешно спроведена
кампања у великом
броју медија за
несексистичку
употребу језика.

Број учесника у кампањи.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога/
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампању.

6.1.2.2
Направити
приручник/правилник за
употребу родно сензитивног
језика. Промовисати приручник
и обезбедити да што већи број
медија усвоји његово
коришћење.

Креиран, промовисан
и дистрибуиран
приручник/правилник
за употребу родно
сензитивног језика.

Тираж приручника.
Број дистрибуираних
приручника.
Број промоција
приручника.

6.1.2.3

Побољшани и ојачани

Усаглашена заједничка

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја,
Буџет кампање,
Извештаји о
реализованој
кампањи.
Одштампан
приручник.
Извештај
организације/
експерата који су
креирали
пруручник.
Извештај
дистрибутера
приручника.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Текст потписане

Министарство
културе
УРР,
МЉМП,
РРА, Савет за
штампу.
Удружења
новинара

Медији
ОЦД
Међународне
организације,
Међународни
донатори

2010.

830.000

Министарство
културе
УРР
РРА
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
Медији,
Удружења
новинара

2010.

450.000

Министарство

Удружења

2010

50.000
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Усталити и унапредити
мониторинг употребе родно
сензитивног језика. Подстицати
јавно реаговање и
санкционисање увредљивих
садржаја.

капацитети РРА и
Савета за штампу за
мониторинг употребе
родно сензитивног
језика.
Уведено промптно и
континуирано
реаговање и
санкционисање медија
који мизогино
извештавају.

стратегија мониторинга.
Број јавних реакција.
Број јавних апела.
Број поднесених
кривичних пријава.
Број извештаја о
мониторингу.

6.1.2.4
Увести годишњу награду за
медије који су елеминисали
стереотипе и увредљиве изразе
за жене из својих садржаја.

Уведена и додељена
награда за медије који
су елиминисали
стереотипе и
увредљиве изразе за
жене.

Добитник/добитници
награде.

Појединачни циљ 6.2
Уклањање родно
заснованих стереотипа и
елиминација мизогиније у
јавним гласилима, посебно
у случају вишеструко
дискриминисаних група

Активности
Активност 6.2.1
Афирмација жена, женског
стваралаштва, женског
доприноса у култури,
образовању, науци,
економији, спорту и другим
областима

стратегије.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Медијски чланци
и прилози.
Резултати
конкурса.
Медијски чланци
и прилози.

Очекивани резултати
Унапређена свест јавности о штетности употребе родних стереотипа и
елеминисан мизогини однос и говор у јавним гласилима.
Постигнут висок степен сензибилисаности медија према вишеструко
дискримисаним групама.
Повећан удео и квалитет медијских садржаја у којима су актери жене.
Медији позитивно извештавају о достигнућима жена у свим стваралачким
сферама.
Наглашава се допринос жена и наводе позитивни примери жена у јавном и
политичком животу, култури, науци, спорту, бизнису итд.

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

културе,
УРР,
РРА,
Савет за штампу
МЉМП

новинара,
ОЦД,
Међународне
организације

Министарство
културе,
УРР,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
Медији,
Експерти,
ОЦД,
Међународне
организације,
Донатори

Индикатори
Број медијских садржаја у којима су
жене приказане на афирмативан
начин.
Повећан проценат грађана који
имају промењен, односно,
позитиван став према женском
стваралаштву.
Проценат медијских садржаја у
којима су актери жене.
Број медијских садржаја у којима су
жене приказане на афирмативан
начин.
Повећан проценат грађана који
имају промењен, односно,
позитиван став према женском
стваралаштву.
Носиоци активности
Надлежни органи
Учесници
и институције

2010 до
2015

200.000

Рокови
Континуирано

Рокови за
извођење
активности
2009 – 2015.

Укупна
средства
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6.2.1.1
Спровести медијску кампању,
расписати конкурс за
кампању која афирмише
стваралаштво и достигнућа
жена.

Спроведене медијске
капање којима се
афирмише стваралаштво и
достигнућа жена.
Надлежни
инстутуционални
механизми заједнички
подржавају и спроводе
конкурсе за ове кампање.

Услови конкурса.
Додељена средства
организацијама /
медијима за кампању /.
Број учесника у
кампањи.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога/
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампању.

6.2.1.2
Спровести циклус трибина и
округлих столова на којима
би се представила женска
удружења, пројекти, успешне
жене из области економије,
образовања, науке, спорта,
културе и др.

Одржани циклуси трибина
и округлих столова о
женском стваралаштву и
успешним женама из
различитих области.
Повећана свест јавности о
женском стваралаштву и
побољшана презентација
жене професионалке у
медијима.

Теме трибина.
Број трибина.
Број градова и установа
обухваћених трибинама.
Број организатора
трибина.
Број учесника на
трибинама.
Број присутних,
посећеност трибина.

6.2.1.3
Организовање инфо дана у
различитим институцијама,
срединама, којима се
промовишу професионалне
жене и заговара веће учешће
жена у свим областима.

Локална јавност упозната
са примерима успешних
жена у различитим
областима.
Повећана свест о женском
стваралаштву и потреби за
већем учешћу жена у свим
областима.

Теме инфо дана.
Број одржаних инфо
дана.
Број градова и установа
обухваћених акцијом.
Број организатора.
Број учесника..
Број присутних,
посећеност.

6.2.1.4
Спровођење кампања којима
се промовишу свих шест
циљева Стратегије и НАПа.

На различитим нивоима
повећана свест о потреби
већег учешћа жена у свим
областима.
Медијски актери и јавност
упознати са Стратегијом и
Националним планом
акције.

Број учесника у
кампањама.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога/
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампање.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Резултати
конкурса,
Буџет кампање,
Извештаји о
реализованој
кампањи.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Извештаји
организатора
трибина.
Локације
одржавања
трибина.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Извештаји
организатора
инфо-дана.
Локације
одржавања инфодана.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Резултати
конкурса,
Буџет кампање,
Извештаји о

Министарство
културе,
УРР
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
Експерти,
ОЦД

2010

830.000

УРР, Министарство
културе
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Удружења
жена,
Међународне
организације,
донатори

2010

861.000

УРР, Министарство
културе
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Удружења
жена,
Међународне
организације,
донатори

2010

400.000

УРР. Министарство
културе,
Радио дифузна
агенција,
Савет за штампу,
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
Експерти,
ОЦД,
Маркетиншк
а агенција,
УНДП,
Донатори

2010 2012

550.000
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реализованој
кампањи.

6.2.1.5
Креирање интернет базе
женских професионалних
ресурса, индивидуалки,
успешних жена из
различитих области.
Медијска промоција базе.

Постојање функционалне,
свеобухватне и широко
популарисане интернет
базе женских ресурса.

Веб сајт базе.
Квалитет базе.
Обим унетих података.
Посећеност интернет
презентације
Степен коришћења базе.
Број учесника у
кампањи.
Број медија на којима се
емитује и објављује.
Број прилога/
спотова/гостовања у
електронским и
штампаним медијима.
Буџет за кампању.

6.2.1.6
Установити награду за
најбоље медијске прилоге о
женском стваралаштву.

Установљена и додељена
награда и промовисана у
јавности.

Добитник/добитници
награде.

Активност 6.2.2
Континуирано обучавати
посланике јавних гласила за
борбу против сексизма и
мизогиније и стереотипа
заснованих на припадности
одређеном полу, сексуалној
оријентацији и било ком
другом личном својству
6.2.2.1
Организовати јавну дебату о
тренутној ситуацији на тему
Родна равноправност у
медијима.

6.2.2.2

Интернет адреса
базе.
Извештај о
коришћењу и
корисности базе.
Онлајн упитници.
Анализе
медијских
садржаја.
Новински чланци
и прилози
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Резултати
конкурса.
Медијски чланци
и прилози.

УРР, Министарство
културе
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Женска
удружењаМе
дији.
Међународне
организације,
донатори

2010

280.000

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
Експерти,
Медији.
ОЦД,
међународне
организације,
донатори

2010
до 2015.

200.000

2009. до 2015.

Скренута пажња јавности
и јавних гласила о
извештавању о женама.
Подигнута свест
доносилаца одлука на
националном нивоу о
положају жена у медијским
садржајима.

Број удружења,
медијских кућа,
организација које
учествују на дебати.
Број медијских прилога
којима се извештава о
дебати.
Број представника
министарстава и других
доносилаца одлука.

Повећан број специјалних

Број медијских пројеката

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји

Завод за проучавање
културног развитка
УРР,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације

2009.

70.000
Средства
обезбеђена
пројектом
Завода за
проучавање
културног
развитка

УРР, Министарство

УНС, НУНС,

2010

30.000
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Подстицати продукцију
медијских садржаја
намењених борби против
сексизма, мизогиније и
родних стереотипа.

садржаја посвећених борби
против сексизма и
мизогиније и стереотипа
заснованих на
припадности одређеном
полу, сексуалној
оријентацији и било ком
другом личном својству.

и програма намењених
борби против сексизма,
мизогиније и родних
стереотипа.
Број чланака и прилога
посвећених
елеминисању сексизма и
мизигиније.

6.2.2.3
Подстаћи иницијативу о
консензусу што већег броја
удружења, мрежа, агенција и
медија о
недискриминаторском
извештавању.

Постигнут општи
консензус између
удружења новинара,
медијских кућа,
организација које спроводе
медијске пројекте о
недискриминаторком
извештавању.
Постигнута и
континуирано
унапређивана сарадња
међу гласилима у
спровођењу заједничких
кампања, програма и
пројеката.
Побољшани и ојачани
капацитети РРА и Савета за
штампу и уведено
промптно и континуирано
реаговање и
санкционисање медија који
мизогино и
дискриминаторски
извештавају.

Број удружења,
медијских кућа,
организација које
заједнички спроводе
пројекте и реализују
програме.

Повећана продукција и
афирмативно извештавање
о женама из вишеструко
дискриминисаних група.

Број медијских пројеката
и програма којима се на
афирмативан начин
извештава о женама из
вишеструко
дискримисаних група.
Број чланака и прилога
посвећених Ромкињама,
женама са
инвалидитетом,
лезбејкама., женама са

6.2.2.4
Дефинисање заједничке
стратегије за подстицање
јавних реаговања и
санкционосање медија који
на сексистички и
дискриминаторски начин
извештавају о женама, као и
женама из вишеструко
дискримисаних група.

6.2.2.5
Подстицати продукцију
медијских садржаја у којима
се на афирмативан начин
извештава о женама из
вишеструко дискримисаних
група.
Садржаје посвећене
Ромкињама, женама са
инвалидитетом, лезбејкама,
избеглим или расељеним

Усаглашена заједничка
стратегија реаговања.
Број јавних реакција.
Број јавних апела.
Број поднесених
кривичних пријава.
Број извештаја о
мониторингу.

надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Текст потписане
стратегије.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Медијски чланци
и прилози.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.

културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
међународне
организације
,
донатори

УРР,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације

2010

30.000

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације

2010

Средства нису
потребна

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације
,
донатори

2010 – 2015.

30.000
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женама, сиромашним
женама, женама са села,
самохраним мајкама и
припадницама националних
мањина и мањинских група.
(конкурсима и лобирањем)

села.

Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.

6.2.2.6
Установити награду за
медијске прилоге који
афирмишу жене из
вишеструко
дискриминисаних група.

Установљена и додељена
награда и промовисана у
јавности.

Добитник/добитници
награде.

Резултати
конкурса.
Медијски чланци
и прилози.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

6.2.2.7
Увести подстицајне мере за
запошљавање жена из
вишеструко
дискриминисаних група у
јавним гласилима.
Упутити апеле и препоруке
медијима,
Окупити што више
институција и организација,
Организивати кампању,
лобирати код међународних
организација и донатора.
6.2.2.8
Креирати смернице за медије
којима се експлицитно
одређују садржаји које треба
отклонити јер приказују жене
на стереотипан,
деградирајући, нехуман и
сексестички начин.

Повећан број запослених
жена из вишеструко
дискриминисаних група у
медијима.

Број и проценат
запослених жена из
вишеструко
дискриминисаних група
у медијима.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
кадровских
служби јавних
гласила.

Министарство рада
и социјалне
политике,
УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Елиминисани мизогини
садржаји из медија.
Омогућено егзактно
детектовање медијских
садржаја који жене
приказују на деградирајући
начин.

Креиран документ о
смерницама и
препорукама за јавна
гласила.

Текст документа
који садржи
смернице и
препоруке.
Извештај о раду
на креирању
документа.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.

УРР,
Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Активност 6.2.3
Подстицати активну улогу
јавних гласила и новинских
агенција у промовисању
родне димензије

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације
,
донатори
НСЗ, УНС,
НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Експерти
Међународне
организације
,
донатори

2010
2015

200.000

2010 -2015

Средства нису
потребна

Експерти
ОЦД,
Међународне
организације

2010

380.000

2009. до 2015.
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6.2.3.1
Обавезати јавни сервис да
учествује и бесплатно
емитује кампање које
промовишу родну
равноправност и унапређују
положај жена.

Јавни сервис емитује и
продуцира медијске
садржаје које унапређују
родну равноравност.
Медијске кампање које су
предвиђене НАПом имају
бесплатне термине
емитивања.

Број медијских пројеката
и садржаја којима се
промовише родна
равноправност.
Број чланака, прилога и
осталих аудио и видео
садржаја којима се
промовише родна
равноправност.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност,
Министарства
културе и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
организација и
медија који
реализују
пројекте.
Текст потписаног
меморандума.
Новински чланци
и прилози.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.

УРР,
Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
РТС
ОЦД

2010 - 2015

Средства нису
потребна

6.2.3.2
Подстаћи медијска удружења
и остале актере на договор и
обавезивање према
остваривању родно
неутралног извештавања.

Постигнут висок степен
одговорности јавних
гласила и новинских
агенција према заступању
и остваривању родно
неутралног извештавања и
промовисање међусобног
уважавања полова.

Број удружења, медија,
агенција и осталих
актера који су се
обавезали на
остваривање родно
неутралног
извештавања.
Потписан меморандум.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални)

2009, 2010

Средства нису
потребна

6.2.3.3
Спровести едукацију
новинара и уредника за
елиминисање
сензационалистичког
извештавања у вези са
темама породичног насиља,
злостављања жена и трговине
људима.

Одржане едукације за
новинаре и уреднике

Број семинара и обука за
новинаре и новинарке.
Број новинара и
уредника који су прошли
обуке.

Извештаји
надлежних за
спровођење,
Медијски чланци
и прилози.
Извештаји
организатора
обука. Евалуација
учесника.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

2010
2015

71.000

Број медија који је из
својих садржаја
елиминисао
порнографију.
Смањен број
сензационалистичких
прилога који се баве
породичним насиљем,
злостављањем жена и
трговином људима.
Одредбе Закона о

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност,
Министарства
културе, РРА,
Савета за штаму
и осталих,
Медијски чланци
и прилози.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу,
Одбор за родну
равноправност НС
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
Експерти,
ОЦД,
међународне
организације
,
донатори
УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
Експерти,
ОЦД,
међународне
организације

6.2.3.4
Увести мере којима се
забрањује приказивање
порнографије и насиље над
женама и децом у медијима.
(измене и допуне у Закону о
рафиодифузији и Закону о
информисању).

Елиминисано
сензационалистичко
извештавање у садржајима
који се баве породичним
насиљем, злостављањем
жена и трговином људима.

2010

Средства нису
потребна

112

информисању,
Одредбе закона о
радиодифузији.

6.2.3.5
Установити континуирану
сарадњу Управе за родну
равноправност и медија у
продукцији кампања,
документарних и осталих
аудио и видео садржаја
којима се промовише родна
равноправност.

Повећан број програма за
жене које креирају жене, са
циљем да се женска
питања постављају и
решавају на адекватан
начин.

Број медијских пројеката
и садржаја којима се
промовише родна
равноправност.
Број чланака, прилога и
осталих аудио и видео
садржаја којима се
промовише родна
равноправност.

6.2.3.6
Увести у програм јавног
сервиса, редовну емисију
посвећену родној
равноправности.

Побољшана
информисаност јавности о
положају жена.
Унапређена перцепција
јавности о родној
равноправности.

Број медијских садржаја
на јавном сервису којима
се промовише родна
равноправност.

Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Закон о
информисању
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност,
Министарства
културе и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
организација и
медија који
реализују
пројекте.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност,
Министарства
културе и
осталих,
Програм РТС.
Анализе
медијских
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални
и локални),
ОЦД,
Релевантне
међународне
организације
,
донатори

2009 - 2015

Средства нису
потребна

УРР,
РТС,
Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

УНС, НУНС,
ОЦД,

2010

Средства нису
потребна
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6.2.3.7
Установити награду за
допринос ширењу родне
равноправности у медијима.

Установљена награда за
допринос ширењу родне
равноправности у
медијима.

Добитници награде за
допринос родној
равноправности у
медијима.

Резултати
конкурса

Министарство
културе,
УРР,
Савет за штампу
МЉМП

6.2.3.8
Спровести кампању за
подизање свести и
коорпоративну одговорност
компанија за елимисање
порнографских и осталих
понижавајућих садржаја
путем којих се оглашавају.

Унапређена свест и
остварен утицај на што
већи број компанија.
Умањен број рекламних
садржаја деградирајућих за
жене.

Број оглашивача који су
повукли неадекватне
рекламне садржаје.
Број компанија који се
рекламира на родно
сензитиван начин.

Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност,
Министарства
културе и
осталих,
Медијски чланци
и прилози.
Анализе
медијских
рекламних
садржаја.
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Извештаји
организација и
компанија који
реализују
активности.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
Медији,
Експерти,
ОЦД,
Међународне
организације
,
Донатори
Медији
(национални
и локални),
Компаније
ОЦД,
Релевантне
међународне
организације
,
донатори

Активност 6.2.4
Пратити и анализирати
програме, извештавања, као и
јавног оглашавања, и
представљање резултата
јавности у јавним гласилима
6.2.4.1
Установити и унапредити
мониторинг и анализу
медијских и пропагандних
садржаја Радиодифузне
агенције и Савета за штампу.

2010
2015

200.000

2010.

830.000

2009 - 2015

Основани надзорни
механизми од стране
надлежних министарстава,
Управе за родну
равноправност, РРА,
Савета за штампу,
Министарства културе,
медија и удружења који ће
пратити уравнотежено
приказивање особа без
обзира на пол, сексуалну
оријентацију или неко
друго лично својство и
санкционисати
дискриминаторско
извештавање.

Усаглашена заједничка
стратегија за
мониторинг медијских
садржаја.
Квалитет и број
објављених анализа
мониторинга медијских
и пропагандних
садржаја.

Текст потписане
стратегије.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Медијски чланци
и прилози.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
ОЦД,
Међународне
организације

2010

50.000
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6.2.4.2
Унапредити и охрабрити
јавно реаговање код
случајева мизогиног и
дискриминаторског
извештавања и јавног
оглашавања. (апелима,
заједничким конференцијаmа
за штампу свих надлежних и
заинтересованих,
подношењем кривичних
пријава)

Побољшани и ојачани
капацитети РРА и Савета за
штампу и уведено
промптно и континуирано
реаговање и
санкционисање медија који
мизогино и
дискриминаторски
извештавају.

Усаглашена заједничка
стратегија реаговања.
Број јавних реакција.
Број јавних апела.
Број поднесених
кривичних пријава.
Број извештаја о
мониторингу.

6.2.4.3
Основати радне групе у
оквиру удружења новинара и
различитих врста медија за
мониторинг и унапређивање
приказивања особа без
обзира на пол, сексуалну
оријентацију или неко друго
лично својство.

Основане радне групе за
различите врсте медија.

6.2.4.4
Основати родни барометар,
обезбедити ажурирање и
објављивање истраживања и
извештаја о стању родне
равноправности у медијима.

Основан и промовисан
родни барометар.

Оснивачки и радни
састанци група.
Извештаји и препоруке
радних група за
мониторинг и
унапређивање
приказивања особа без
обзира на пол, сексуалну
оријентацију или неко
друго лично својство.
Обим и врсте
информација
обухваћених
барометром.
Број објављених
извештаја и
истраживања.
Број организација и
медија који користе и
објављују податке
родног барометра.

Појединачни циљ 6.3
Повећање учешћа
жена у одлучивању у
јавним гласилима

Активности
Активност 6.3.1
Предузимати мере
позитивне акције за
повећање учешћа жена
у органима
одлучивања у јавним
гласилима

Текст потписане
стратегије.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји
мониторинга РРА
и Савета за
штампу.
Медијски чланци
и прилози.
Извештаји о раду
радних група.
Извештаји
експерата.
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих
Извештаји
надлежних за
спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Извештаји
организације или
институције која
креира и ажурира
родни барометар.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
ОЦД,
Међународне
организације

2010.

Средства нису
потребна

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара,
Медији
(национални
и локални).

2010.2015

60.000

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

ОЦД,
Експерти,
Међународне
организације
,
донатори

2010.

1.170.000

Очекивани резултати
Повећан број жена на уредничким позицијама у медијима, у управним одборима јавних
гласила, регулаторним телима, органима управе која у надлежности имају јавна гласила,
итд.

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

Индикатори
Број жена и мушкараца на позицијама
одлучивања у медијима. Проценат
жена које креирају политику и
садржај медија.

Рокови

Носиоци активности
Надлежни органи
Учесници
и институције

Рокови за
извођење
активности
2009 – 2015.

Укупна
средства
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6.3.1.1
Спровести истраживање
о заступљености жена
на позицијама
одлучивања у медијима.
Промовисати
истраживање о положају
жена у медијима и
заговарати равноправно
учешће жена на
уредничким позицијама.
6.3.1.2
Подстицати договор
између удружења
новинара, агенција и
медија којим се
обавезују да остваре
равноправно учешће оба
пола на позицијама
одлучивања.

6.3.1.3
Израда смерница и
препорука за јавна
гласила за подстицање и
унапређивање
равноправног положаја
новинара и новинарки.

Активност 6.3.2
Анализирати учешће
жена у процесима
одлучивања
6.3.2.1
Усталити и унапредити
рад постојећих
механизама који прате и
анализирају рад медија:
РРА, Савет за штампу.
Основати нове
механизме - радне групе
или ангажовати
експерте.

Повећана свест
запослених у медијима о
заступљености жена на
водећим положајима у
медијима.
Повећана свест и деловање
одговорних у медијима на
унапређивању положаја
новинарки.

Објављени и јавности доступни
резултати истраживања.
Број прилога/чланака/ гостовања
у медијима путем којих се
промовишу резултати
истраживања.

Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Објављено
истраживање,
Медијски чланци и
прилози.

Министарство рада
и социјалне
политике,
УРР,
Министарство
културе,
УНС, НУНС,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Међународне
организације,
Донатори
Удружења
новинара,
Медији

2010.
2015

550.000

Створени једнаки услови
за рад и усавршавање
мушкараца и жена
запослених у јавним
гласилима.

Број жена и мушкараца на
позицијама одлучивања у
медијима.
Резултати анализе o: темама о
којима пишу новинарке, које
програме креирају, у којим
редакцијама раде и које области
уређују.

Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих
Структура медијских
редакција – позиције
запослених према
полу.
Независни извештај о
анализи положају и
позицијама жена и
мушкараца запослених
у медијима.

УРР,
Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу,
Одбор за
равноправност
полова НС
МЉМП

УНС, НУНС,
Медији
(национални и
локални),
Експерти,
ОЦД,
Међународне
организације

2009 – 2015.

Средства
нису
потребна

Текст документа који
садржи смернице и
препоруке.
Извештај о раду на
креирању документа.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.

УРР,
Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти
ОЦД,
Међународне
организације

2010

384.000

Постигнута доступност
водећих позиција у
медијима за жене.
Повећан број уредница.
Побољшана сарадња и
унапређени колегијални
односи међу новинарима и
новинаркама.

Креиран документ о смерницама
и препорукама за јавна гласила.

2009 – 2015.

Успостављени механизми
за праћење и анализу
учешћа жена у креирању
уређивачке политике
јавних гласила.
Основане радне групе.
Уведене праксе
промовисања и редовног
објављивања извештаја.

Усаглашена заједничка
стратегија за мониторинг.
Број и учесталост објављивања
извештаја о учешћу жена у
медијској политици.
Састанци радних група.

Текст потписане
стратегије.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих,
Извештаји о раду
радних група.
Извештаји експерата.
Извештаји
мониторинга РРА и

УРР,
Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Удружења
новинара
Медији
Експерти
ОЦД

2010 –
2015

40.000
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6.3.2.2
Подстицати интерни
мониторинг о
позицијама жена и
мушкараца запослених у
медијима. Утицати на
власнике медија,
управне одборе,
кадровске службе да
прате и остваре родни
баланс на одговорним
позицијама у медијима.

Промовисана и усвојена
родно равноправна
политика управљања
људским ресурсима у
медијима, специјално у
односу на уређивачке
позиције.
Удружења новинара и
медијске куће врше
аутоевалуацију
постигнутог степена
родне равнотеже на
одговорним позицијама у
медијима.

Проценат жена које креирају
политику и садржај медија.
Резултати анализа јавних гласила
о броју и положају уредница.
Ефекти промовисања резултата
истраживања о учешћу жена у
креирању политика медија.
Број и резултати планираних и
спроведених активности за
остваривање равноправних
позиција
жена и мушкараца у јавним
гласилима.

6.3.2.3
Редовно објављивање
извештаја о учешћу
жена у одлучивање у
јавним гласилима.

Уведене праксе
промовисања и редовног
објављивања извештаја.

Број и учесталост објављивања
извештаја.

Појединачни циљ 6.4
Систематизација
истраживања,
документације и
статистике о родној
равноправности у
средствима јавног
информисања

Савета за штампу.
Медијски чланци и
прилози.
Извештаји медијских
кућа о спроведеним
активностима за
остваривање радне
равноправности у
медијима.
Извештаји медијских
кућа о
професионалном
напредовању и
усавршавању
запослених.
Извештаји кадровских
служби.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Јавни извештаји о
положају жена
запослених у
медијима. Извештаји
надлежних за
спровођење – Управе
за родну
равноправност и
осталих

Очекивани резултати
Прикупљена и систематизована реализована истраживања, документација и
статистика о родној равноправности у медијима.
Креирана база података и публиковани приручници о увођењу политике родне
равноправности у средства јавног информисања.
У програме студија новинарства на вишим школама и факултетима промовисан и
уведен аспект родно сензитивног извештавања.

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу,
Одбор за
равноправност
полова НС
МЉМП

Удружења
новинара
Медији
(национални и
локални)
Експерти
ОЦД

2010 – 2015.

Средства
нису
потребна

УРР, Министарство
културе,
Радиодифузна
агенција,
Савет за штампу,
Одбор за
равноправност
полова НС
МЉМП

Удружења
новинара
Медији
(национални и
локални)
Експерти
ОЦД

2010 – 2015

40.000

Индикатори
Публиковани резултати спроведених
истраживања.
Број медијских прилога који
промовишу реализована истраживања.
База података са реализованим
истраживањима.
Степен коришћења прикупљених
података.
Број извештаја о актуелном положају
жена у медијима.
Резултати спроведених истраживања у
оквиру студија новинарства.
Носиоци активности

Активности
Активност 6.4.1
Истраживање родне
равноправности у
средствима јавног
информисања

Очекивани резултат

Индикатор

Извор провере

Надлежни органи
и институције

Учесници

Рокови
Континуирано

Рокови за
извођење
активности

Укупна
средства

2009 – 2015.
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6.4.1.1
Увести програме о родно
сензитивном извештавању
у школама и на
факултетима новинарства.

Промовисани и уведени
курсеви родно сензитивног
извештавања и родне
равноправности уопште у
студије новинарства.

Број факултета и школа
новинарства који су
увели предмете о родно
сензитивном
извештавању.
Број курсева са овим
аспектом.

6.4.1.2
Подстицати и подржати
истраживачке пројекте
који се баве положајем
жена у медијима, у
оквиру конкурса за
подршку пројектима
Министарства културе и
УРР.
6.4.1.3
Публиковати и
промовисати истраживања
о положају жена у
медијима кроз што већи
број медија.

Повећан број истраживачких
пројеката који се баве
положајем и заступљености
жена у медијима.

Услови расписаних
конкурса.
Број подржаних
истраживачких
пројеката.
Број организација и
експерата који спроводе
истраживања.

Спроведена и публикована
истраживања која ће бити
основа за унапређивање
родне равноправности у
средствима јавног
информисања.
Побољшана видљивост
резултата истраживања за
јавност, доносиоце одлука у
државним институцијама и
јавним гласилима.

Број публикованих
истраживања.
Број јавних и медијских
промоција.
Број медија који
промовишу
истраживања.

6.4.1.4
Подржати креирање
интернет базе која ће
садржати досадашња и
будућа истраживања о
положају оба пола у
медијима. Подстаћи
договор што већег броја
актера у области медија за
учешће у обогаћивању и
промовисању базе.

Креирана интернет
платформа која садржи
спроведена истраживања о
родној равноправности у
медијима.
Јавно промовисана интернет
база.
Остварено учешће великог
броја организација и медија
у достављању, преузимању и
дистрибуцији прикупљених
и реализованих
истраживања.

База података са
реализованим
истраживањима.
Степен коришћења
прикупљених података.
Број извештаја о
актуелном положају
жена у медијима.
Резултати спроведених
истраживања у оквиру
студија новинарства.
Број организација које
учествују.

Активност 6.4.2

Планови и програми
факултета и школа.
Евалуације
спроведених курсева
у оквиру студија
новинарства.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Резултати конкурса.
Додељена средства.
Медијски чланци и
прилози.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Публикације
истраживања.
Извештаји и анализе
резултата
истраживања.
Публикације
спроведених
истраживања.
Медијски чланци и
прилози.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих
Извештаји о
коришћењу и
корисности базе
података.
Извештаји о
дистрибуцији
истраживања.
Медијски чланци и
прилози.
Извештаји
организација и медија
о обогаћивању и
промовисању базе.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Факултети и
школе
новинарства.
Експерти,
УНС, НУНС,
Медији
(национални и
локални)

2010, 2011.

Није
потребно
обезбедити
средства

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
конференције,
донатори

2010. – 2015

Није
потребно
обезбедити
средства

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
организације,
донатори

2010. – 2015

300.000

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
организације,
донатори

2010.

280.000

2009 – 2015.
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Оснивање информативнодокументационих центара
за праћење медијских
садржаја о женама.
6.4.2.1
Иницирати и подржати
оснивање информативнодокументарних центара за
праћење медијских
садржаја о женама.

Основани информативнодокументациони центри за
прикупљање и анализу
садржаја о родној
равноправности,
приказивању жена и
положаја жена у јавним
гласилима.

Постојање и
функционисање
информативнодокументационих
центара за прикупљање
и анализу садржаја о
родној равноправности.

6.4.2.2
Обједињена подршка
постојећих
институционалних
механизама у оснивању и
раду центара.

Надлежна министарства и
органи управе подстичу и
помажу рад ових центара.

Број министарстава и
органа управе који
подстичу и помажу рад
центара.
Степен и интензитет
сарадње министарстава
и органа управе.

6.4.2.3
Редовно публиковање и
промовисање извештаја о
извештавању о женама и
мушкарцима. Омогућити
видљивост и доступност
резултата и података
спроведених анализа
информативнодокументарних центара.

Омогућена и олакшана
доступност прикупљених
података и резултата
спроведених анализа свим
заинтересованима, посебно
медијима.
Успостављено периодично
извештавање о актуелном
положају жена у медијима и
квантитету и квалитету
извештавања са аспекта
родне равноправности.

Обим прикупљених
података и резултата
спроведених
истраживања.
Степен коришћења
прикупљених података.
Број извештаја о
актуелном положају
жена у медијима.
Број публикација и
промоција.

Извештаји о раду
информативнодокументационих
центара за
прикупљање и
анализу садржаја о
родној
равноправности.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.
Годишњи и
периодични
извештаји
министарстава и
органа управе.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
организације,
донатори

2011 и
2012.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

2010 –
2012.

Средства
нису
потребна

Извештаји о
коришћењу резултата
спроведених
истраживања од
стране медија.
Објављени
периодични
извештаји о
актуелном положају
жена у медијима.
Медијски чланци и
прилози.
Објављене
публикације.
Извештаји надлежних
за спровођење –
Управе за родну
равноправност и
осталих.

УРР, Министарство
културе,
Савет за штампу
МЉМП

Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
организације,
донатори
Експерти,
ОЦД,
Медији
(национални и
локални),
Међународне
организације,
донатори

2010 – 2015

140.000

Легенда:
Агенције за мала и средња предузећа ( МСП )
Агенција за страна улагања и промоцију извоза ( СИЕПА )
Завод за вредновање знања и васпитања (ЗВЗВ)
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања РС (ЗВКОВ)
Завод за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ)
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Институт за јавно здравље (ИЗЈЗ)
Извршно веће АП Војводине (ИВ АПВ)
Јединице локалне самоуправе (ЈЛС)
Канцеларије за ИнклузијуРома (КИР)
Међународна организација рада ( ИЛО )
Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС)
Министарство економије и регионалног развоја ( МИНЕРР )
Министарство за људска и мањинска права (МЗЉМП)
Министарство омладине и спорта (МОС)
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (МИНПОЉ)
Министарство правде (МИНПравде)
Министарство просвете (МИНП)
Министарство рада и социјалне политике (МИНРСП)
Министарство за науку и технолошки развој (МНТР)
Министарство за телекомуникације и информационо друштво (МТИД РС)
Министарство трговине и услуга (МИНТУ)
Министарство здравља – МЗ
Министарство унутрашњих послова (МУП)
Министарство финансија (MИНФИН)
Министарство животне средине – (МЖС)
Морбидитет (Mb)
Морталитет (Mt)
Народна банка Србије (НБС)
Народна Скупштина Републике Србије (НСРС)
Национална агенција за запошљавање (НАЗ)
Национална служба за запошљавање (НСЗ)
Национални инвестициони план (МНИП)
Национални план акције (НАП)
Национални просветни савет (НПС)
Невладине организације (НВО)
Организације цивилног сектора (ОЦД)
Особе са инвалидитетом (ОСИ)
Пореска управа (ПУ)
Привредна комора (ПК)
Пројекта Борба против сексуалног и родно заснованог насиља (СРЗН)
Просветни савети националних мањина (ПСНМ)
Психоактивне супстанце (ПАС)
Република Србија (РС)
Републичка радиодифузна агенција (РРА)
Републички завод за спорт (РЗСпорт)
Републички завод за статистику (РЗС)
Ромски национални савет (РНС)
Служба за управљање кадровима (СУК)
Српска академија наука и уметности (САНУ)
Српска православна црква (СПЦ)
Статистички завод Србије (СЗС)
Уједињене Нације за Развој (УНДП)
Уједињене нације, Фонд за жене (УНИФЕМ)
Ултразвук (УЗ)
Управа за родну равноправност (УРР)
Управа за безбедност на раду (УБР)
Фонд за развој (ФР)
Фонд Уједињених Нација За децу (УНИЦЕФ)

120

