Развитку станпвништва ппштине Власптинце данас, кап најтежи, издвајају се два прпблема кпји
прпизвпде импликације на садашопст, будућнпст и квалитет живпта. Реч је п недпвпљнпм
рађаоу и стареоу станпвништва. Ппдручје ппштине Власптинце спада у емиграципна и
депппулаципна ппдручја, а у пднпсу на степен развијенпсти Власптинце се налази у четвртпј
групи, групи најнеразвијенијих ппштина. Решеое пвих прпблема мпгуће је тражити у следећем:
У кпрпусу пснпвних људских права – правп на живпт, правп на физички и психички интегритет и
правп на људскп дпстпјанствп – налази се и правп на слпбпднп рађаое кап универзалнп
цивилизацијскп дпстигнуће. Одлука да се ппстане рпдитељ је неприкпснпвенп правп свакпг
чпвека и оу дпнпсе парпви заједнп и равнпправнп. У живпту људи, тп је најслпженија пдлука,
не самп збпг тпга штп бити рпдитељ значи преузети дугпрпчне екпнпмске пбавезе, бригу и
психплпшку ппдршку детету, негп и целпживптну улпгу кпја пружа истпвременп задпвпљствп и
дпнпси значајне терете.
Збпг тпга рпдитељствп мпра бити уважаванп и ппдржаванп мерама пппулаципне пплитике и
унапређиваоем квалитета живпта људи.
Ппсебни циљеви пппулаципнее пплитике усмерили смп према рпдитељима, детету и младима
а индиректнп и према ппслпдавцима и друштву. За пствариваое циљева пппулаципне
пплитике према деци и рпдитељима сматрали смп за пптребним да прпјектпм
ппераципнализујемп ппсебне мере, пднпснп кпнституишемп ппсебан деп пппулаципне
пплитике кпји смп прпјектпм назвали деп ппрпдичне пплитике а пднпси се на рад
Саветпвалишта за репрпдуктивнп здравље младих и за превенцију бплести зависнпсти. Из
ппсебних циљева пппулаципне пплитике, кап и из садржаја кпјима се ти циљеви
ппераципнализују, прпизлази да је пна усмерена истпвременп и на ппбпљшаое квалитета
живпта детета и ппрпдице, и на прпмену репрпдуктивнпг ппнашаоа, пднпснп ппстизаое
пдређених демпграфских прпмена, штп је ппвезанп са пппулаципнпм пплитикпм, пднпснп
чини да пне делују скупа.
Пппулаципна пплитика усмерили смп на ппстизаое пдређених демпграфских циљева, пднпснп
на квантитативне и квалитативне прпмене у станпвништву.
Опште здравље женске пппулације јесте суштинскп питаое и елементарни услпв за
квалитет живпта жена. Женскп здравље пдражава се на укупнп здравље станпвништва и
на оегпву дпбрпбит, а ппсебнп је важнп и за пппулаципну пплитику. Затп се мпра
пбезбедити какп примарна такп и секундарна здравствена заштита, пднпснп превенција,
мрежа саветпвалишта и пснпвних здравствених услуга, а затим и ппсебни, специфични и
виспкп специјалистички третмани.
Кап значајан циљ и задатак утврдили смп и укључиваое пппулаципне материје у екпнпмске и
развпјне стратегије.

Овим пројектом смо подстакли динамичнији економски раст и развој општине
Власотинце кроз спровођење мера популационе политике и активирањем локалне
самоуправе у циљу побољшања положја младих брачних парова и стварањем услова за
развој брачних заједница и давањем подстицаја чиме би требало да се стумулисало
рађање деце. То смо урадили пружањем услуга и доделом подстицаја за развој
пољопривредне производње од стране младих.

У оквиру пројекта примениили смо мере популационе политике: Пројекат је
интервенисао на тај начин што је додељено 18 грантова, 6 младим брачним паровима
и 12 појединцима старости од 18 до 35 година. Висина гратта је, за парове од
650.000,00 – 1.000.000,00 динара, а з апојединце од 250.000,00 – 500.000,00 динара.
Обуку за бављење пољопривредом и руралним туризмом прошло је 70-ак младих људи.
Ради практичне обуке организована је и студијска посета Златиборском округу:
Учествовало је 30-а учесника. Обуке су оджане у перииоду од 22. до 30. септебра 2017.
а студијска посета од 10. до 13. новембра 2017. године.
Општи:
Допринос побољшању демографске слике у општини
Власотинце, реачизациојом мера популационе политике.
Специфични:

Циљеви:

1. Промоција репродуктивног здравља адолесцената
Едукацијом адолесцената за очување репродуктивног
здравља, у школама и саветовалишту за младе, породицу
и репродуктивно здравље.
2. Очување и унапређење здравља жене у периоду пре
трудноће промоцијом здравих стилова живота (како
посредством масовних медија, тако и кроз шире
комуникацијске процесе у односима са јавношћу) и
периодична провера здравственог стања.

3. Популациона едукација
Штампан информативно-едукативног материјала са
садржајима који покривају теме из популационе
едукације уз ангажовање медија, посебно електронских,
ради промоције програма који укључују теме и садржаје
из популационе едукације, рекламе, тематске дискусије,
округли столови, итд.
4. Активирање локалне самоуправе
Годишње утврђивање висине средстава у буџету локалне
самоуправе за спровођење локалних мера популационе
политике са годишњим праћењем друштвено-економског
положаја породица са децом.
Садржај едукативног семинара, предавањима, радионицама и
дискусијама, спроведен је и намењн је младима школског
узраста. Обуку је прошло преко 200 младих. Реализатори
садржаја су еминентни стручњаци из области медицине,
демографије и популационе политике, психолози.
САДРЖАЈ ЕДУКАТИВНОГ СЕМИНАРА У ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПЛАНИРАЊУ ПОРОДИЦЕ
Садржај намењен младима, њих око 50 присуствовало
предавањима.
САДРЖАЈ ЕДУКАТИВНОГ СЕМИНАРА У ОБЛАСТИ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Семинари у основном образовању организовани за младе
школског узаста, њих око 300 прошло кро радионице и
предавања.
Циљне групе и
корисници

МЕДИЈСКА КАМПАЊА, спроведена је и информисани су
становници општине и шире о стању становништва, о
активностима пројекта, могућностима наставка, да подрже и
покрену одређене акције, обрађиване су теме о породици од
заснивања и планирања породице до односа према остарелим
члановима породице, и да у томе користе све могућности
медијске презентације сложене и слојевите проблематике
становништва, породице и деце.
Део пројекта је конципиран тако да су пољопривредни
произвођачи, њих 70-ак упознати са начином рада,
технологијом, потребама тржишта, финансиским потенцијалима
који им се нуде и пре свега значајем удруживања. То је управо
оно што недостаје, препознавање заједничког интереса кроз спој
разно-ликости и оригиналности коју ће моћи да искажу и кроз
задруге, кад буду довољно спремни да се осамостале и крену у
производњу. Пројекат је реаговао на начин да је 6 младих
брачних парова и 12 људи из села, који су прошли практичну и
теоријску обуку за гајење воћа и поврћа у затвореном и
отвореном простору, обуку за маркетинг у пољопривреди и
маркетинг и рурални туризам у функцији руралног развоја,

Резултати:

добило подстицајна средства за проширење капацитета или
отпочињање нове производње у пољопривреди.
1. Промоција репродуктивног здравља адолесцената
Едуковани су адолесцената за очување репродуктивног
здравља, у школама, породицу и репродуктивно здравље.
Израђен је едукативни материјала намењен ученицима
основних и средњих школа у циљу очувања њиховог
репродуктивног здравља, као и младима који су
репродуктивно способни. Исти је и подељен. Оснивано је
саветовалиште за репродуктивно здравље младих у
општини Власотинце.
2. Пут ка здравом материнству
Промовисани су здравих стилова живота (како
посредством масовних медија, тако и кроз шире
комуникацијске процесе у односима са јавношћу) и
периодична провера здравственог стања, као и јачање
капацитета Дома здравља да изађе у сусрет потребама
жена у овој сфери, ради Очување и унапређење здравља
жене у периоду пре трудноћ.
3. Популациона едукација
Штампан је и дистрибуиран информативно едукативни
материјал (флајери, брошуре, постери).
Промовисане су све мере и активности ангажовањем
агенција за промоцију
Урађен филм у трејању од око 7 минута ће допринети
попурализацији мера популационе политике и
активирању свих чинилаца.
4. Активирање локалне самоуправе
Ојачани капацитете служби у општинској управи институцијама, установама за спровођење мера
популационе политике. Локална самоуправа врши јасно
дефинисане функције из свог изворног делокруга и
обавља поверене послове који утичу на квалитет живота
грађана. Побољшан је квалитета животаза 6 брачних
парова и 12 појединаца са својим породицама што је један
од неопходних услова за рехабилитацију рађања и
родитељства. Утврђена су средстава у буџету локалне
самоуправе за спровођење локалних мера популационе
политике са годишњим праћењем друштвено-економског
положаја породица са децом.
Активиране су установе здравствене и социјалне заштите,
образовно-васпитне установе, удружења, у циљу
стварања позитивне популационе климе и ефикаснијег
спровођења утврђене популационе политике у локалној
заједници.
Формиран је Савет за популациону политику општине
као стручног саветодавног тела Скупштине општине са
задатком праћења развитка становништва као и
предлагања и евалуације спровођења мера популационе

политике у локалној самоуправи.

Детаљи пројекта
Година:
Врста пројекта:
Вредност:
Финансира:
Реализација:

2017.
Спровођење мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у 2017. години
13.240.000,00 РСД
Кабинет министра без портфеља задуженог за
демографију и популациону политику: 11.254.000,00 РСД
Локална самоуправа: 1.986.000,00 РСД
Завршен, децембар 2017.

