
Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.1.1. Формирање 

канцеларије за родну 

равноправност

1.1.1. 2014

Одбор за родну 

равноправност  и Град 

Лесковац

Буџет Министарства рада и 

социјалне политике, Управa за 

родну равноправност

150.000 Инаугурација пројекта

1.1.1.2. Уродњавање  

постојећих и будућих 

локалних стратегија и 

акционих планова

1.1.1. 2013 - 2015 АЛЕР и Град Лесковац Буџет Града Лесковца и донатори 0 Усвојене измене

1.1.1.3. Доношење одлуке о 

проширењу Одбора за родну 

равноправност учешћем  свих 

одборница у Скупштини 

града Лесковца

1.1.1. 2013 Град Лесковац Одбор за родну равноправност 0 Усвојена одлука

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Локални акциони план - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца

Визија: Лесковац, град једнаких могућности

Мисија: Град Лесковац са утврђеном политиком једнаких могућности, са изграђеним демократским принципима у области политике, образовања, 

здравствене и социјалне заштите и запошљавања, у условима оптималног економског развоја и друштвене стабилности засноване на принципима 

солидарности, социјалне укључености и друштвеној правди

Специфични циљ 1.1.1. Јачати капацитете Одбора за родну равноправност града Лесковца изградњом обавезујућих механизама родне равноправностиСпецифични циљ 1.1.1. Јачати капацитете Одбора за родну равноправност града Лесковца изградњом обавезујућих механизама родне равноправности

Стратешки циљ 1.  Изградња  институционалних и нормативних  механизама града Лесковца као јединице локалне самоуправе  за оптимизирање родне 

структуре у свим областима локалног друштвено-економског живота

Приоритетни циљ 1.1. Институционално и нормативно  јачање постојећих механизама за родну равноправност и изградња нових механизама

Специфични циљ 1.1.2 Креирање механизама за претходно обезбеђење обавезујућег мишљења  одбора за родну равноправност  приликом доношења 

управних одлука  



1.1.2.1.  Израда механизама 

за родну равноправност
1.1.2. 2013 - 2014

ГУ за друштвене делатности 

и Одбор за родну 

равноправност

 Буџет Града Лесковца 10.000
Број записника, одлука 

и правилника

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.3.1. Промоција родне 

равноправности у градској 

управи

1.1.3. 2013 - 2014
АЛЕР, ОЦД, Одбор за родну 

равноправност
Буџет Града Лесковца 50.000

Број одржаних 

промоција

1.1.3.2. Формирање тимова за 

родну равноправност
1.1.3. 2013

Управа за друштвене 

делатности
Буџет Града Лесковца 0 Формирани тимови

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.4.1. Израда кодекса родне 

равноправности
1.1.4. 2013 - 2014

АЛЕР, ОЦД, Одбор за родну 

равноправност
Буџет Града  Лесковца 50.000 Израђен кодекс

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.5.1. Доношење одлуке 

Скупштине о остваривању 

политике родне 

равноправности

1.1.5. 2013 Скупштина града Буџет Града 0 Донета одлука

Специфични циљ  1.1.4. Израдити Кодекс родне равноправности за запослене у локалној самоуправи

Специфични циљ  1.1.5. Спровести поштовање принципа родне равноправности у политици запошљавања, при јавним набавкама и уговарању од стране 

локалне самоуправе као уговарача (мониторинг примене, радиће Тело за родни мониторинг)

Специфични циљ 1.1.6. Установити механизам контроле родне равноправности у процесу доношења одлука у представничким и извршним телима локалне. 

самоуправе (Обавезујуће мишљење Одбора за родну равноправност и Комисије за родни надзор)

Специфични циљ 1.1.3. Спровести едукацију запослених у локалној управи о родној равноправности

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.6.1. Формирање Комисије 

за родни надзор
1.1.6. 2013 Скупштина града 0 Формирана комисија

1.1.6.2. Израда плана 

мониторинга за примене 

донетих одлука у 

представничким и  извршним 

телима локалне самоуправе  

1.1.6. 2013 АЛЕР Буџет Града 100.000 Израђен план

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.7.1. Формирање 

независног тела за праћење 

реализације ЛАП за родну 

равноправност

1.1.7. 2013
АЛЕР, Одбор за родну 

равноправност
Буџет Града Лесковца 0

Формирано независно 

тело 

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.1.8.1. Израда годишњих 

извештаја о родној 

равноправности

1.1.8 Сваке године АЛЕР Буџет Града, донатори 0
Израђено 5 годишњих 

извештаја

1.1.8.2. Кандидовање 

пројеката из Акционог плана
1.1.8 Перманентно АЛЕР Донатори, Ресорна министарства

Предлог буџета 

уз консултацију 

менаџмента 

АЛЕР-а

Број кандидованих 

пројеката

Специфични циљ  1.1.7. Изградити механизам за надзор над применом Акционог плана (независно тело сачињено од представника Радне групе, ОЦД и 

независне експерткиње)

Специфични циљ  1.1.8. Изградити механизам за родни надзор над применом Акционог плана родне равноправности



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.2.1.1. Организовање 

семинара, конференција и 

едукација у области 

економског оснаживања жена
1.2.1. 2013 - 2018

АЛЕР, Одбор за родну 

равноправност, ОЦД и 

Удржење предузетника

Буџет Министарства рада и 

социјалне политике, Управе за 

родну равноправност, Град 

Лесковца, донатори

          1000000           

15% учешће 

Града

Број одржаних 

тренинга и 

конференција

1.2.1.2. Сарадња са ОЦД, 

државним и међународним 

фондовима и институцијама 

које се баве економским 

оснаживањем жена

1.2.1. 2013 - 2018

АЛЕР, Одбор за родну 

равноправност, ОЦД и 

Удржење предузетника

Буџет министарства рада и 

социјалне политике, Управе за 

родну равноправност,Град 

Лесковац ,донатори

        100000            

20% учешће 

Града

Број реализованих 

студијских путовања

1.2.1.3. Истраживање 

економског положаја жена на 

руралном и урбаном подручју 

града Лесковца

1.2.1. 2014 - 2015 АЛЕР, Управа за привреду Буџет Града, Донатори 1.000.000
Број реализованих 

истраживања

1.2.1.5. "Ако сам на селу 

нисам далеко" 
1.2.1. 2013 - 2014 АЛЕР, Град Лесковац, Буџет града, Донатори

2500000 ( са 

доделом 

грантова 

4200000)

Број едукованих 

корисника

1.2.1.6. Формирање мреже 

сервиса за пружање 

социјалних услуга, за 

незапослене жене са децом, 

жене које брину о старим и 

болесним члановима 

породице, жене са 

инвалидитетом, жене са села

1.2.1. 2013 - 2015

АЛЕР, Град Лесковац, 

Центар за социјални рад, 

ОЦД, НСЗ

Буџет града, Донатори

          200000            

20% учешће 

Града

Формирана мрежа 

сервиса, број 

новоформираних 

сервиса, број корисника 

сервиса, број 

запослених жена

Специфични циљ 1.2.1. Подизање јавне свести о посебним условима и мерама афирмативне  акције усмерене на запошљавање и самозапошљавање жена на 

територији града Лесковца

Приоритетни циљ 1.2. Јачање економског положаја  жена на тржишту рада уз остваривање равноправног положаја са мушкарцима са посебним фокусом на 

дискриминисане и маргинализоване  групе жена

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.2.1.7. Формирање етно 

мреже
1.2.1. 2013 - 2016

АЛЕР, Центар за економику 

и домаћинство
Буџет града, Донатори

           300000              

(годишње)      

20% учешће 

града

Број корисника етно 

мреже

1.2.1.8. Едукација 

становништва (семинари, 

радионице...), пре свега 

незапошљених жена из 

руралних подручја о значају, 

врстама и правилном 

сакупљању лековитог биља 

1.2.1. 2013 - 2017
ГУ за заштиту животне 

средине

Фонд за заштиту животне 

средине, Донатори

          4000000          

20% учешће 

Града

Број едукованих жена

1.2.1.9. Донпшење одлуке о 

формирању центра за откуп 

лековитог биља и шумских 

плодова са еколошки чистих, 

незагађених области

1.2.1. 2013
Град Лесковац, ГУ за 

заштиту животне средине, 
0 Донета одлука

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.2.2.1.  Израда смерница за 

увођење родног буџетирања 

на локалном нивоу
1.2.2. 2013 - 2014

АЛЕР, Градска управа за 

финансије, Град Лесковац, 

Донатори

Буџет Града Лесковца, Донатори

          300000           

50% учешће 

Града

Усвојен уродњен буџет

1.2.2.2. Установљавање 

пореских и 

административних олакшица 

за самозапошљавање

1.2.2. 2013 - 2014
Градска управа за финансије, 

Град Лесковац, ОЦД
Буџет Града Лесковца 0

Број новоотворених  

предузетничких радњи 

жена као оснивача

Специфични циљ  1.2.2. Установљавање мера афирмативне акције на подручју града Лесковца  у области економског оснаживања жена



1.2.2.3. Подстицање 

самозапошљавања, 

социјалног предузетништва и 

задругарства 

1.2.2. 2013 - 2018
Град Лесковац, Удружење 

предузетника

Буџет Града Лесковца, Привредна 

друштва, Фонд за финансирање 

подршке за самозапошљавање, 

запошљавање, стручно 

оспособљавање

160.000 дин по 

једном 

самозапошљава

њу,           

учешће Града

Број новорегистрованих 

послодаваца по 

самозапошљавању

1.2.2.4. Додела субвенција 

послодавцима  за отварање 

нових радних места за жене 

специфичне маргинализоване 

групе жена ( ромкиње 

интерно расељене и избегле, 

жртве насиља )

1.2.2. 2013 - 2018
Град Лесковац, Удружење 

предузетника

Град Лесковац, Фонд за 

финансирање подршке за 

самозапошљавање, запошљавање, 

стручно оспособљавање

200.000 дин по 

запошљавању 

једног лица са 

уговореним 

обавезама на 2 

године,      

учешће Града

Број склопљених 

уговора о заснивању 

рад.односа

1.2.2.5. Формирање 

приватних сервиса за 

социјалне услуге

1.2.2. 2013-2016
Град Лесковац, Удружење 

предузетника, ОЦД
Буџет Министарства, донатори 100.000

Број новоотворених 

сервиса                         

Број запослених жена

1.2.2.6. Локална удруживања 

за развој женског 

предузетништва, њихово 

повезивање и укључивање у 

процесе доношења одлука 

које су у њиховом директном 

интересу, као и умрежавање 

и међусобну сарадњу са 

женским центрима за 

предузетништво на нивоу 

Републике Србије

1.2.2. 2013 - 2016 АЛЕР, ОЦД Буџет Града, донатори 200.000

Број потписаних 

меморандума о 

споразумевању

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.2.2.7. Инфoрмисaњe жeнa o 

прoгрaмимa пoдршкe 

зaпoшљaвaњу, 

сaмoзaпoшљaвaњу, 

прeдузeтништву, 

зaдругaрству

1.2.2. 2013-2017
НСЗ, Привредна комора, 

АЛЕР
НСЗ, Град Лесковац, Донатори 0

Брoj жeнa кoje су 

учeствoвaлe у oвим 

aктивнoстимa, брoj 

oдржaних jaвних 

интeрaкциja

1.2.2.8. Спрoвoђeњe прoгрaмa 

oбукe зa пoстизaњe стaндaрдa 

у пружaњу услугa у сeoскoм 

oбрaзoвнoм туризму ( 

Пaшинa чeсмa, Рaдaн 

плaнинa, плaнинa Кукaвицa и 

сл, рурaлнa и удaљeнa 

пoдручјa кoja мoгу бити 

зaнимљивa кao мeстa 

рeкрeaтивнe нaстaвe и 

бoрaвкa дeцe)

1.2.2. 2013-2017 ТОЛ, АЛЕР, Град Лесковац Град Лесковац, Донатори

          1000000            

20% учешће 

Града 

 Број обучених 

полазница, број 

лиценци, број 

одобрених пројеката

1.2.2.9.  Пoдстицaj рeлaтивнo 

сaмoстaлнe прoизвoдњe 

унутaр 

гaздинствa/дoмaћинствa, тзв. 

,, мaлих прojeкaтa,, зa жeнe 

кoje имajу дoбрe идeje и 

прeдузeтнички дух, a нe жeлe 

дa сe рaднo aнгaжуjу вaн 

дoмaћинствa

1.2.2. 2013 - 2018
АЛЕР, Центар за економику 

домаћинства

Министарство за економију и 

регионални развој, МИнистарство 

рада, запошљаванја и социјалне 

политике, Буџет Града Лесковца

          750000              

20% учешће 

Града

 Број обучених 

полазница, број 

лиценци, број 

одобрених пројеката



1.2.2.10. Оспособављање за 

самостални рад и програм 

стручне праксе (стручно 

оспособљавање за лица без 

радног искуства), и годишње 

обуке, преквалификације, 

доквалификације, 

прехрамбене струке, личне 

услуге, стари занати

1.2.2. 2013 - 2018
АЛЕР, Центар за економику  

домаћинства

Буџет Града Лесковца, Центар за 

економику домаћинстава

         400000             

20% учешће 

Града

Број обучених особа

1.2.2.11. Категоризација 

домаћинства за развој 

туризма и едукација жена

1.2.2. 2013 - 2018
АЛЕР, Центар за економику  

домаћинства

Министарство енергетике развоја 

и заштите животне средине, 

Министарство регионалног 

развоја и локалне самоуправе

        300000              

20% учешће 

Града

Број обучених 

полазница

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.2.3.1. Установити и 

организовати на нивоу града 

базу података по полу, 

годинама и по 

квалификационој 

структури(у коју укључити: 

запослене, незапослене, 

предузетнике), и потребама 

за радном снагом и врстом 

послова, и по потреби 

организовати истраживања о 

овој теми

1.2.3. 2013 - 2015
АЛЕР, ПИО, НСЗП, РЗЗО, 

Удружење предузетника

Буџет Града Лесковца, средства 

ПИО, НСЗП, РЗЗО

         1000000            

20% учешће 

Града

Спроведена анкета, 

формирана база 

података, Подаци о 

запошљавању

Специфични циљ   1.2.3. Успоставити родно сензитивну статистику на подручју града Лесковца у областима запослености, незапослености, предузетништва, 

потреба за радним местима и врстама послова     

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.2.3.2. Формирање базе 

података о женском 

предузетништву у циљу 

подстицања предузетништва 

код девојака, младих жена, 

самохраних мајки, жена са 

сеоског подручја, жена са 

инвалидитетом  

1.2.3. 2013 - 2015 ALER , Град Лесковац, ОЦД
Буџет Града Лесковца, донаторска 

средства

        200000           

20% учешће 

Града

Одржани семинари, 

Обележен Међународни 

дан жена предузетника, 

Одржани сајмови 

женског 

предузетништва, 

Штампање упутства за 

лакше започињање 

предузетништва

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.3.1.1.  Едукација наставног 

кадра за интеграцију родне 

перспективе у образовању

1.3.1. 2013 - 2016
Градска управа за друштвене 

делатности, ЦСУ Лесковац
Буџет Града  и донатора

15,000   по 

тренеру          

20% учешће 

Града

Број обучених 

полазника

1.3.1.2.  Едукација ученика за 

интеграцију родне 

перспективе у избору 

образовања

1.3.1 2013 - 2016
Центар за стручно 

усаврашавање, АЛЕР, ОЦД
Буџет Града  и донатори

       300000                                 

20% учешће 

Града

Број обучених 

полазника

1.3.1.3. Едукација доносиоца 

одлука за интеграцију родне 

перспективе у области 

образовне политике

1.3.1 2013 - 2018

АЛЕР, Школска управа, ГУ 

за друштвене делатности, 

ОЦД

Буџет Града Лесковца, 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја

200.000
Број обучених 

полазника

Приоритетни циљ 1.3. Успостављање родне једнакости и интегрисање родне перспективе у образовању

Специфични циљ 1.3.1. Уједначавати заступљеност оба пола на свим нивоима образовања и у свим образовним профилима



1.3.1.4. Едукaциja 

рoдитeљa/стaрaтeљa учeникa 

зa интeгрaциjу рoднe 

пeрспeктивe у пoглeду 

сoпствeнe пaртиципaциje у 

вaспитнo oбрaзoвнoм 

прoцeсу/штo пoдрaзумeвa 

мoжe бити oргaнизoвaњe 

сeминaрa или пaк 

трaнспaрeнтниje 

прeдстaвљaњe мeхaнизaмa 

пaртиципaциje у нпр. сaвeту 

рoдитeљa или шкoлскoм 

oдбoру одређених  

прoцeдурa.

1.3.1. 2013 - 2018
Школска управа, Град 

Лесковац
Град Лесковац 150.000

Број обучених 

полазника

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.3.2.1. Промоција родне 

равноправности и 

неопходности додатног 

образовања у овој области  

1.3.2. 2013 - 2016 АЛЕР  и Град Лесковац Буџет Града  и донатори 80.000

Број посета интернет 

страници

Број одштампаног 

материјала

1.3.2.2. Стварање стручног 

кадра у области родне 

равноправности и додатно 

образовање постојећих 

експерата

1.3.2. 2013 - 2016
Центар за стручно 

усавршавање, АЛЕР
Буџет Града  и донатори 100.000

Број сертификата за 

полазнике

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ 1.3.3. Подршка  невладиним организацијама које се баве едукацијом жена и родним/ женским студијама

Специфични циљ 1.3.2. Едукација  различитих професионалаца из свих сфера јавног и политичког живота у области родних студија и  женских људских 

права, који имају утицај на образовну функцију грађана. 

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.3.3.1. Организовање, 

учешће и подршка 

семинарима, конференцијама 

и едукацијама у области 

родних студија

1.3.3. 2013 - 2016

АЛЕР, Одбор за родну 

равноправност, Град 

Лесковац и ОЦД

Буџет Града и министарства 100.000
Потписан протокол о 

сарадњи

1.3.3.2. Укључивање 

представника/ца 

организација цивилног 

друштва у постојеће и будуће 

механизме родне 

равноправности пре свега 

Одборa за родну 

равноправност

1.3.3. 2013 - 2016 Град Лесковац и ОЦД Буџет Града и министарства

       100000             

20% учешће 

Града

Решење о именовању 

представнице/ка ОЦД

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.3.4.1. Едукација посебно 

рањивих група (Ромкиња и 

др.)

1.3.4. 2014 Град Лесковац, АЛЕР и ОЦД Буџет Града 200.000 Број едукованих 

1.3.4.2. Истраживање на тему 

прекидања школовања код 

Ромкиња и осталих 

маргинализованих група

1.3.4. 2014 Град Лесковац АЛЕР  и ОЦД Буџет Града, донатори

        500,000            

20% учешће 

Града

Израђена студија

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ 1.3.4.  Установљивање мера афирмативне акције образовања жена, посебно рањивих и других група, где је девојчицама, девојкама и 

женама приступ  образовању онемогућен или отежан.

Специфични циљ 1.3.5.  Установљавање механизама евалуације успостављања родне једнакости и интегрисања родне перспективе у образовању



1.3.5.1. Квaлитaтивнo 

(квaнтитaтивнo 

истрaживaњe) прaћeњe и 

oцeнa aктивнoсти у oблaсти 

рoднe рaвнoпрaвнoсти у 

oбрaзoвaњу

1.3.5. 2013 - 2018
АЛЕР, Школска управа, ГУ 

за друштвене делатности

Град Лесковац, Министарства, 

Донатори

      150,000     

20% учешће 

Града

Резултати истраживања

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финанирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.3.6.1 Организовање 

семинара на тему родне 

равноправности за чланице 

синдиката ради боље 

информисаности са идејом, 

законима  и 

имплементацијом истих у 

области образовања

1.3.6. 2013 - 2014

Синдикат образовања Србије, 

Секција жена регионални 

центар

Предприступни фондови ЕУ, Град 

Лесковац, ОЦД

300,000             

20% учешће 

Града

Одржани семинари, 

већи број активних 

чланица синдиката у 

раду Секције жена и 

њихово веће 

интересовање за 

иплементацију родне 

равноправности. Број 

едукованих чланица

1.3.6.2. Едукација 

активисткиња за израду 

пројекта

1.3.6. 2013 - 2014
Регионални центар Лесковац, 

Секција жена

Предприступни фондови ЕУ, Град 

Лесковац, ОЦД

300,000             

20% учешће 

Града

Број обучених 

полазника

1.3.6.3. Израда билтена или 

часописа Секције жена 

Регионалног центра Лесковац

1.3.6. 2013 - 2014
Регионални центар Лесковац, 

Новинарска секција жена

Предприступни фондови ЕУ, Град 

Лесковац, ОЦД

320000               

20% учешће 

Града

Објављен билтен

Специфични циљ 1.3.6. Јачање свести и капацитета чланица Синдиката образовања Регионалног центра Лесковац по питању родне равноправности

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.3.6.4. Размена искустава у 

примени родне 

равноправности у другин 

срединама у области 

образовања, као и у другим 

областима (привреда, 

полјопривреда, 

предузетништво...), 

Организовање сусрета са 

другим Секцијама жена или 

синдикатима

1.3.6. 2014
Регионални центар Лесковац, 

Секција жена

Предприступни фондови ЕУ, Град 

Лесковац, ОЦД

100000             

20% учешће 

Града

Број реализованих 

студијских путовања

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финанирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.4.1.1. Креирање тимова 

вршњачких едукатора/ки за 

неформално образовање о 

родној равноправности

1.4.1. 2013 - 2016
Центар за стручно 

усавршавање, АЛЕР , ОЦД
Буџет Града и донатори

      200,000 

динара по једној 

петодневној 

буци  20% 

учешће Града

Број дечака и девојчица 

обучених за вршњачке 

едукаторе/ке

Број одржаних 

радионица 

Оцена корисница обука

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ  1.4.2. Афирмисати неформалне облике образовања за ненасилно решавање конфликта, намењених деци, омладини и одраслима

Приоритетни циљ 1.4. Промена традиционалистичко-патријахалних образаца понашања кроз едукацију деце, омладине и одраслих

Специфични циљ 1.4.1. Афирмисати неформалне облике образовања о родној равноправности за децу, омладину и одрасле



1.4.2.1 Едукације о 

ненасилној комуникацији и 

медијацији у предшколским 

установама, основним и 

средњим школама(семинари, 

радионице, округли столови), 

културни програми о 

ненасилном решавању 

конфликата(филмови, 

перформанси, изложбе)

1.4.2. 2013 - 2016

AЛЕР, Културни центар, 

НВО Жене за мир, Управа за 

друштвене делатности, 

Центар за стручно 

усавршавање, предшколска 

установа,

Буџет Града, Буџет Министарства-

Управа за родну равноправност, 

донатори (УНИФЕМ, амбасада 

Норвешке, СИДА)

          100,000                

20% учешће 

Града

Број едукованих, број 

изведених акција

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.4.3.1. Кампање поводом 

значајних датума (8. Март, 16 

дана активизма, 10. 

децембар), округли столови, 

трибине, радио и TВ  емисије 

на тему р.р

1.4.3. 2013 - 2016

Град Лесковац - АЛЕР, 

Одбор за родну 

равноправност , ОЦД, 

локални медији 

Буџет Града, Буџет Министарства 

-Управа за рр, донатори 

         200,000          

20% учешће 

Града

Број одржаних кампања

1.4.3.2. Кампања за 

прерасподелу и другачије 

коришћење слободног 

времена у породици –отац 

као родитељ; (округли сто на 

TВ, плакати, спотови)

1.4.3. 2013 - 2016 

Град Лесковац - AЛЕР, 

Одбор за родну 

равноправност, НВО ’’Жене 

за мир’’, локални 

електронски  и штампани  

медији 

Буџет Града, Буџет Министарства 

- Управа за рр, донатори 
100.000 Број одржаних кампања

1.4.3.3. Кампања за 

праведнију прерасподелу 

имовине и власништва 

(округли сто на TВ, плакати, 

спотови)

1.4.3. 2013-2016

Град Лесковац - ALER, 

Одбор за родну 

равноправност, НВО ’’Жене 

за мир’’, локални 

електронски  и штампани  

медији

Буџет Града, Буџет Министарства-

Управа за рр, донатори 

     200,000        

20% учешће 

Града

Број одржаних кампања

Специфични циљ   1.4.3. Успоставити стратегије јавног заговарања вођења кампање и лобирања ради промене постоећих традиционалистичко-патријахални 

модела који жене стваљају у неравноправни положај

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.4.4.1. Едукација 

професионалаца/ки  у свим 

установама, јавним 

предузећима и управама, о 

родној равноправности 

(семинари, трибине, округли 

столови, радионице) са 

циљем мотивисања 

стручњака да промовишу 

принцип РР у свом пољу 

деловања

1.4.4. 2014 - 2015

Град Лесковац - Одбор за 

родну равноправност, НВО 

Жене за мир,  стручњаци и 

стручњакиње из ове области

Буџет Града, Буџет Министарства

         200,000           

20% учешће 

Града

Број одржаних трибина

Активност/пројекат
Цпецифи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.5.1.1. Организовање 

семинара за упознавање са 

процедурама и начинима 

функционисања 

представничких тела

1.5.1. 2013 - 2014
Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност

Буџет Управе за родну 

равноправност, Град Лесковца, 

          200,000         

50% учешће 

Града

Број покренутих 

иницијатива, предлога, 

акција

1.5.1.2. Развијање система 

праћења, прикупљања и 

обраде података о 

заступљености жена на 

местима одлучивања

1.5.1. 2013 - 2016
Управа за друштвене 

делатности
Буџет Града 0 Израђена база података

Специфични циљ   1.4.4. Радити на увођењу родне димензије путем мотивације и самомотивације

Приоритетни циљ 1.5. Повећати јавни утицај жена кроз подизање свести о неопходности учешћа у креирању јавних политика и органа града Лесковца  

Специфични циљ 1.5.1. Повећати учешће жена у процесима одлучивања у креирању локалних и регионалних политика

Специфични циљ  1.5.2.Подизати свест жена о важности учешћа у политичком животу



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.5.2.1. Усвајање посебних 

мера за оснаживање жена из 

двоструко и вишеструко 

дискриминисаних група за 

њихово укључивање у 

процесе доношења одлука

1.5.2. 2013 - 2014
Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност
Буџет града                                          0

Број донетих и 

примењених мера

1.5.2.2. Истраживање узрока 

неравномерне заступљености 

жена у доношењу одлука;

1.5.2 2013 - 2014
Министарство, АЛЕР,  Град 

Лесковац, ОЦД

Буџет Министарства, Буџет 

Града, донатори , привредна 

друштва

          500,000                                      

20% учешће 

Града

Израђено истраживање

1.5.2.3.Анализа примена 

прописа за заштиту људских 

права жена и родну 

равноправност

1.5.2. 2013 - 2014

Министарство, Одбор за 

родну равноправност, АЛЕР, 

Град Лесковац, ОЦД

Министарство, Град Лесковац, 

донатори , привредна друштва

   250,000         

20% учешће 

Града

Израђена анализа

1.5.2.4. Повећање 

видљивости одборница у 

скупштини  ради оснаживања 

жена за учешће у политици

1.5.2. 2013 -2018

Одбор за родну 

равноправност, АЛЕР, Град 

Лесковац

Град и донатори

 500,000                

годишње        20 

% учешће града 

Број спроведених 

едукација и акција

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.5.3.1. Формирање тела за 

праћење доследне примене 

обавезујућих правних аката 

на нивоу града Лесковца

1.5.3. 2013
Одбор за родну 

равноправност
0 Формирано тело

Специфични циљ 1.5.3. Обезбедити обавезно учешће жена у сектору безбедности  на локалном нивоу (Савет за безбедност, скупштински одбори, ad hoc тела...)  

нормативно регулисати да на челу  скупштинских одбора и других радних тела да буду најмање 30% жена

Специфични циљ  1.5.4. Нормативно регулисати да на места носилаца извршних органа Града (начелници управа, градско веће) буде најмање 30% жена.

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.5.4.1. Покренути 

иницијативу за измену 

постојећих правних акта на 

нивоу града који регулушу 

ову област

1.5.4. 2013 Градско веће 0 Усвојена иницијатива

1.5.4.2. Промоција принципа 

једнаких могућности код 

представника локалних 

политичких странака 

(трибине и презентације)

1.5.4. 2013 - 2016

Одбор за родну 

равноправност, Канцеларија 

за родну равноправност и 

ОЦД

Буџети министарстава, Буџет 

Града, Управe за родну 

равноправност, донатори

   200,000         

20% учешће 

Града

Одржане трибине

Број учесника/ца на 

трибинама

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.6.1.1. Организовати јавне 

расправе, трибине, кампање, 

медијске акције које 

промовишу родну 

равноправност и афирмишу 

ослањање на постојећи 

нормативни оквир

1.6.1. 2013 - 2016
Канцеларија за младе, ОЦД, 

Град Лесковац
Буџет Града, Донатори

   300000          

20% учешће 

Града

Број реализованих 

јавних расправа и 

трибина

1.6.1.2. Периодичне акције 

дељења промтивног 

материјала  који промовише 

родну равноправност на 

истакнутим јавним местима 

1.6.1. 2013 - 2016
Канцеларија за младе, ОЦД,  

Волонтери
Буџет Града, Донатори

 150000            

20% учешће 

Града

Број реализованих 

акција

Приоритетни циљ 1.6. Подизање свести о механизмима за заштиту родних права 

Специфични циљ  1.6.1. Повећати степен јавне информисаности о родним правима и слободама 



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.7.1.1. СОС телефон за 

жртве насиља и камере за 

безбедне улице

1.7.1. 2013 - 2014

АЛЕР, Град Лесковац, ПУ 

Лесковац, Дом здравља 

Лесковац, Правосуђе 

Лесковац, ЦЕнтар за 

социјанлни рад Завод за јавно 

здравље Лесковац, ОЦД, 

Медији

АЛЕР, Буџет града, Донатори

2.700,000 

учешће АЛЕР-а -

, 2.950,000 

учешће Града    

Повећан број пријава 

случајева насиља, 

Повећан број 

покретања поступка, 

Смањен број насилља 

на јавном месту

1.7.1.2. Сигурна кућа 1.7.1. 2013 - 2014

АЛЕР, Град Лесковац, ПУ 

Лесковац, Дом здравља 

Лесковац, Правосуђе 

Лесковац, Центар за 

социјанлни рад Завод за јавно 

здравље Лесковац, Медији

Буџет града, Донатори
Број смештених жртава 

насиља

1.7.1.3. Подршка програму  

СОС телефона НВО ’’Жене 

за мир’’, (до успостављања 

агенција по Закону о 

социјалној заштити)  

1.7.1. 2013 - 2016

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, ЦЗСР, 

Министарство-Управа за РР

Буџет министар., града, донатори 

  500,000          

20% учешће 

Града

Број нових корисника

1.7.1.4. Проширивање 

капацитета Прихватилишта 

за жене и децу жртве 

породичног насиља

1.7.1. 2013 - 2016 

Град Лесковац,комисија за 

РР, ЦЗСР, Министарство-

Управа за родну 

равноправност

Буџет минист., града, донатори, 

привредна друштва

  1.000,000          

20% учешће 

Града

Проценат повећања 

капацитета

Специфични циљ  1.7.1. Изградња нових и јачање постојећих институционалних капацитета подршке жртвама породичних насиља (правна помоћ, 

психосоцијална подршка, прихватилишта, амбуланта за жртве насиља)

 Приоритетни циљ 1.7. Борба против родно заснованог насиља 

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.7.1.5. Оснивање амбуланте 

за психосоцијалну помоћ 

жртвама породичног насиља 

при Дому здравља Лесковац

1.7.1. 2013

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, Дом 

здравља, Министарство 

здравља, Министарство за 

рад-Управа за родну 

Буџет министар., града, донатори

 500,000            

20% учешће 

Града

Основана амбуланта

1.7.1.6. Оснивање Кризног 

центра за сексуално насиље, 

за жртве сексуалног насиља

1.7.1. 2013 - 2014

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност,  Дом 

здравља,  Министарство 

здравља, Министарство за 

рад-Управа за родну 

равноправност, донатори

Буџет министар., града, донатори

    500,000         

20% учешће 

Града

Основан кризни центар

1.7.1.7. Оснивање амбуланте 

за терапеутски рад са 

починиоцима насиља при 

Дому здравља

1.7.1. 2013 - 2014

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, Дом 

здравља,  Министарство 

здравља, Министарство за 

рад-Управа за родну 

равноправност, донатори

Буџет министар., града, донатори

    500,000           

20% учешће 

Града

Основана амбуланта

1.7.1.8. Едукација стручних 

служби и наставног кадра у 

школама и вртићима  за 

препознавање деце са 

траумом насиља и поступање 

са њима

1.7.1. 2013 - 2015

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност,  Дом 

здравља Лесковац, 

Министарство здравља, 

донатори;Комисија за РР, 

ОЦД , Министарство, Управа 

за РР, донатори

Буџет града и министарства, 

донатори

   250,000              

20% учешће 

Града

Број едукованих 

стручњака/киња

1.7.1.9. Бесплатна правна 

помоћ за жене жртве насиља 

при Правној служби 

1.7.1. 2013 - 2017

Управа за друштвене 

делатности, ОЦД "Жене за 

мир"

Буџет града, донатори 0 Број корисника

1.7.1.10. Споразум са 

адвокатском комором о 

бесплатном заступању жена 

жртве насиља

1.7.1. 2013 Град Лесковац 0 Сачињен споразум



1.7.1.11. Третман починилаца 

насиља у партнерским 

односима

1.7.1. 2013 - 2017
Центар за социјални рад, 

АЛЕР

Буџет града, Центар за социјални 

рад, Донатори
600.000

Број корисника који су 

успешно завршили 

третман

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.7.2.1 Успостављање 

сарадње са ОЦД  ’’Жене за 

мир’’ и подршка програмима 

који се баве родно 

заснованим насиљем-

партнерства  Града и ОЦД на 

пројектима

1.7.2. 2013
Град Лесковац - Одбор за 

родну равноправност
0

Формализован облик 

сарадње

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.7.3.1. Успостављање Мреже 

за подршку кроз 

потписивање Протокола о 

сарадњи локалне самоуправе,  

институција и ОЦД на 

сузбијању и спречавању 

насиља у породици 

1.7.3. 2013

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, ЦЗСР, 

ОЦД,  Дом здравља, Општа  

болница Лесковац 

0 Потписан протокол  

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

 Приоритетни циљ 1.8. Приоритет у области здравства 

Специфични циљ  1.7.3. Мере превенције - едукација о родно заснованом насиљу стручњака/ стручњакиња, наставног особља, деце и омладине, рад са 

починиоцима насиља

Специфични циљ 1.7.2. Подршка јавних институција раду ОЦД које  се баве насиљем над женама 

Специфични циљ  1.8.1. Обезбедити доступност квалитетне здравствене заштите за све жене, посебно жена из вишеструко дискриминисаних група

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.8.1.1. Формирање одвојене 

амбуланте за  очување 

менталног  емоционалног 

здравља девојчица и жена и 

мушкараца

1.8.1. 2013

Управа за друштвене 

делатности, Дом здравља 

Лесковац, ОЦД

Буџет града, донатори

    1.000,000         

20% учешће 

Града

Формирана амбуланта

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.8.2.1.  Организовање 

патронажне здравствене 

службе и мобилних 

здравствених тимова за 

обилазак и кроз логичку 

подршку за долазак на 

преглед

1.8.2. 2013 - 2015

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, ОЦД, 

Минстарство здравља, 

Управа за РР

Буџет града, донатори

   250,000             

20% учешће 

Града

Одштампан и подељен 

пропагандни материјал, 

Спроведена кампања у 

медијима

1.8.2.2. Организовати 

кампање (штампања лифлета, 

медији и трибине) једном 

годишње за превенцију рака 

дојке, грлића материце, рака 

простате, рака штитне 

жлезде, наркоманије, 

дијабетеса, алкохолизма и 

безбедност у саобраћају

1.8.2. 2013 - 2017

Град Лесковац, Одбор за 

родну равноправност, 

Комисија за РР, ОЦД

Буџет града, донатори

   500,000                                   

40% учешће 

Града  

Штампани лифлети, 

број медијских прилога, 

број трибина

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ  1.8.2. Посебна брига о здрављу вишеструко угрожених група

Специфични циљ 1.8.3. Пoвeћaти oбухвaт здрaвствeним oсигурaњeм жeнa сa сeлa



1.8.3.1. Инфoрмисaњe o 

нaчинимa oствaривaњa 

здрaвствeнoг oсигурaњa кoje 

je рaзумљивo и дoступнo 

жeнaмa сa сeлa

1.8.3. 2013 - 2018
Дом здравља - патронажна 

служба

Буџет града Лесковца, Донатори, 

Фонд здравственог осигурања 

Републике Србије

    150,000        

20% учешће 

Града

Број одржаних 

саветовања, Број 

подељеног материјала

1.8.3.2. Прoмoциja здрaвљa и 

дoступнoсти прeвeнтивнe 

здрaвствeнe зaштитe жeнa нa 

сeлу

1.8.3. 2013 - 2018
Дом здравља, Завод за јавно 

здравље

Буџет Града Лесковца, Донатори, 

Фонд здравственог осигурања 

Републике Србије

   150,000         

20% учешће 

Града

Број подељеног 

материјала, Број 

одржаних ТВ и радио 

емисија

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.9.1.1. Подршка постојећим 

и оснивање спортских 

клубова који окупљају 

најмање 40% жена и 

осмишљавање садржаја за 

рекреативно бављење спртом

1.9.1. 2013 - 2014

 Одбор за родну 

равноправност, Спортске 

организације, Град Лесковац

Буџет Града Лесковца, привредна 

друштва, удружења грађана

   250,000              

20% учешће 

Града

Већи број жена 

заинтересованих за рад 

утренерском послу, 

Организована 

конференција, 

суфинансирани 

програми женског 

спорта

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финанирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.9.2.1. Потписивање 

Протокола о сарадњи са свим 

субјектима у ланцу подршке 

жртвама насиља

1.9.2. 2013 - 2017
Град Лесковац, Удружења 

грађана
Буџет Града Лесковца 0 Потписан протокол

Приоритетни циљ 1.9. Приоритети у области спорта 

Специфични циљ  1.9.2. Подршка раду постојећих клубова и оснивању спортских клубова који окупљају најмање 40% жена и осмишљавање услова и 

садржаја за рекреативно бављење спортом.

Специфични циљ 1.9.1. Промовисање физичке активности у виду рекреативних спортских активности, као модела здравог живота у руралним и урбаним 

срединама кроз тела за родну равноправност града

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.10.1.1. Организовање јавне 

трибине, округли сто
1.10.1. 2013 - 2018 АЛЕР Буџет, донатори 100.000

Број реализованих 

трибина

1.10.1.2. Изложбe, трибине, 

књижевне вечери, концерти, 

представе, филмови

1.10.1. 2013 - 2018
АЛЕР, Културни центар, 

ОЦД
Буџет, донатори

 300,000           

20% учешће 

Града

Број организованих 

изложба,  Број 

реализованих уличних 

перформанса

1.10.1.3. Организовање 

песничких вечери 
1.10.1. 2013 - 2018

АЛЕР, Народна библиотека 

Радоје Домановић

Домови културе, Народна  

библиотека, Управа за друштвене 

делатности

                                   

500,000         

20% учешће 

Града

Број организованих 

песничких вечери

1.10.1.4. Књижевни сусрети - 

Организовање књижевних 

сусрета као једног од начина  

промовисања женског 

стваралаштва, али 

промовисања литературе која 

утиче на унапређење родне 

равноправности без обзира на 

пол  писца.

1.10.1. 2013-2017 Народна библиотека Град Лесковац 40.000
Број реализованих 

књижевних сусрета

1.10.1.5.  Изложбе - 

Организовање изложби 

(слика, фотографија и других 

радова) као једног од начина  

промовисања женског 

стваралаштва.

1.10.1. 2013-2017 Народна библиотека Град Лесковац 30.000
Број реализованих 

изложби

Приоритетни циљ 1.10. Приоритети у области културе и медија

Специфични циљ 1.10.1. Подстицати женско стваралаштво кроз промоцију локалних специфичности и универзалних вредности



1.10.1.6. Организовање 

чајанке
1.10.1. 2013

АЛЕР, Центар за економику 

домаћинства
Буџет Града Лесковца, Донатори

   100,000      

20% учешће 

Града

Број релизованих 

чајанки

1.10.1.7. "Златне руке" 1.10.1. 2013 - 2018
АЛЕР, Центар за економику 

домаћинства
Буџет Града Лесковца, Донатори

  300,000           

20% учешће 

Града

Број присутних жена 

излагача

1.10.1.8. Жена носилац 

развоја сеоског туризма
1.10.1. 2013 - 2016

АЛЕР, Центар за економику 

домаћинства
Буџет Града Лесковца, Донатори

    300,000           

20% учешће 

Града

Број обучених жена

1.10.1.9. Сајам жена 1.10.1. 2013 - 2017
АЛЕР, Центар за економику 

домаћинства

Управа за друштвене делатности, 

Центар за економику домаћинства

    300,000              

20% учешће 

Града

Број присутних жена 

излагача

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.10.2.1. Реализација серијала 

емисија у локалним медијима 

посвећеног промовисању 

жена које су дале допринос у 

култури, науци, спорту, 

предузетништву

1.10.2. 2013 - 2018

Радио Лесковац, TВ 

Лесковац,  Локални 

недељник Панорама,АЛЕР

Буџет, донатори

 500,000                                    

20% учешће 

Града

Број реализованих 

емисија

Специфични циљ  1.10.2. Подстицати и промовисати женско активистичко културно стваралаштво, усмерено на промену  патријахалних културних образаца

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.10.2.2. Организовати и 

медијски испратити скуп 

представника жена из 

вишеструко 

дискриминисаних група 

1.10.2. 2013 - 2018 TВ Лесковац , АЛЕР, ОЦД Буџет, донатори

  250,000           

20% учешће 

Града

Број реализованих 

емисија

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.10.3.1. Организовати 

трибине о предрасудама  

заснованим на наводној 

инфериорности, тј. 

супериорности једног

пола, као и на 

традиционалним мушким и 

женским улогама 

1.10.3. 2013 - 2018
        Канцеларија за младе,                 

ОЦД
Буџет, донатори

      200,000       

20% учешће 

Града

Број организованих 

трибина

1.10.3.2. Оснивати 

информационо-

документационе центре и 

организовати праћење и 

прикупљање медијских 

садржаја који се тичу 

приказивања жена, родне 

равнопавности и положаја 

жена

1.10.3. 2013 - 2018 Канцеларија за младе - ОЦД Буџет, донатори

  200,000                             

20% учешће 

Града

Број организованих 

трибина

1.10.3.3. Организовање 

трибине за промовисање 

упутства за коришћење родно 

сензитивног језика (Кодекс)

1.10.3. 2013 - 2018 Канцеларија за младе - ОЦД Буџет, донатори

  200,000                               

20% учешће 

Града

Број организованих 

трибина

Специфични циљ  1.10.3. Подстицати медије у афирмацији жена

Специфични циљ 1.10.4. Унапређење  набавне политике књига Библиотеке као једног од институционалних механизма културне политике  усмерене ка 

унапређењу родне равноправности 



Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.10.4.1. Формирање 

библиотечке целине 

посвећене родној 

равноправности

1.10.4. 2014 - 2017

Народна библиотека Србије, 

Народна библиотека 

Лесковац

Град Лесковац, Министарство 

републике Србије, Издавачи у 

виду поклона, Аутори у виду 

поклона

  200,000           

20% учешће 

Града

Известај о формирању 

библиотечке целине, 

Број приновљених 

књига, 

Број обрта књига из 

поменуте библиотечке 

целине

1.10.4.2. Жене и стари занати, 

Организовање изложби, 

сусрета, дискусија, 

предавања историчара, 

етнолога, социолога... 

везаних за старе занате. Ово 

је један од начина 

промовисања женског 

стваралаштва, али начин 

очувања културног 

идентитета нашег Округа.

1.10.4. 2014-2017 Народна библиотека Град Лесковац 50.000
Број реализованих 

сусрета

1.10.4.3. Предавања 

стручњака из области родне  

равноправности

и сарадња Библиотеке са 

удружењима и 

организацијама које 

промовишу родну 

равноправност

1.10.4. 2014-2017 Народна библиотека Град Лесковац 50.000
Број реализованих 

предавања

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ 1.10.5.  Спровођење едукативних активности  у културним установама о родној равноправности

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.10.5.1. Едукативне 

активности Библиотеке биће 

усмерне пре свега ка 

организовању предавања, 

дискусија и дебата са циљем 

едукације школске и 

омладинске популације о 

значају родне 

равноправности као једног од 

услова савременог развоја 

друштва.

Пранирамо да једном 

месечно организујемо 

дебатне радионице везане за 

неку тему из области родне 

равноправности. 

Представници  школа 

дебатовали би на задату тему, 

по систему за и против. 

Поред промишљања тема 

везаних за родну 

равноправност учесници 

дебата учиће се 

аргументованом и 

цивилизованом 

комуницирању.

1.10.5. 2014-2017 Народна библиотека Град Лесковац 40.000

Број организованх 

предавања, дебата или 

радионица

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ  1.10.6. Реализовање пројектних активности у култури везане за унапређење 



1.10.6.1. Родна анализа 

штампаних мадија у 

Лесковцу

Овим пројектом добићемо 

увид у стање родне 

сензибилности штампаних 

медија и директни увид у 

чињеницу о родним 

стереотипима, и 

доминантном родном режиму 

у штампаним медијима. 

Предвиђа се да овај пројекат 

изроди и монографску 

публикацију на ту тему.

1.10.6. 2015-2016 Град Лесковац, ОГИ

Град Лесковац,

Министарство Републике Србије,

Разне организације и удружења 

чије је поље делатности родна 

равноправност

   350,000                                       

20% учешће 

Града

Реализација пројектних 

циљева (увид у стање 

родне сензибилности 

штампаних медија, 

увид у однос 

традиционалног и 

модерног родног 

режима,штампање 

публикација...)

1.10.6.1. "Немој се крити ОК 

је посебан бити"

Овим пројектом предвођено 

је смањење друштвене 

дистанце између припадника 

разних сексуалних 

оријентација (хетеро 

сексуалаца, хомосексуалаца, 

трансродних особа...). 

Превазилажење 

хомофобичности и стварање 

услова за нормалан суживот 

људи са различитим односом 

према полу, роду и сексу.

1.10.6. 2016-2017

Народна библиотека, Град 

Лесковац, 

Одбор за родну 

равноправност, 

ОГИ

Град Лесковац

Министарство Републике Србије

Разне организације и удружења 

чије је поље делатности родна 

равноправност

  300,000                                

20% учешће 

Града 

Реализација пројектних 

циљева

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.10.6.2. Сарадња библиотеке 

са Сигурном кућом и 

Центром за социјални рад - 

Ова сарадња подразумева низ 

предавања , дискусија и 

сусрета грађана и стручњака 

у циљу што ефикаснијег 

решавања проблема везаних 

за насиље у породици

1.10.6. 2014-2017

Народна библиотека, Центар 

за социјални рад, Сигурна 

кућа

Град Лесковац

Министарство Републике Србије
125.000

Број реализованих 

предавања

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.11.1.1. Дaн  oтвoрeних 

врaтa у цeнтру зa сoциjaлни 

рaд, гeрoнтoлoскoм цeнтру, 

oцд, jaвнe трибинe 

1.11.1. 2013 - 2018
 Цeнтар зa сoциjaлни рaд, 

Гeрoнтoлoшки цeнтар, ОЦД,  

Центар за социјални рад, 

Геронтолошки центар, ОЦД
20.000

Број жена који је 

посетио трибине, број 

жена који се обратио 

институцијама

1.11.1.2.  Пoдстицaњe 

кoришђeњa услугa сoциjaлнe 

зaштитe у лoкaлнoj зajeдници 

крoз инфoрмисaњe путeм 

мeдиja

1.11.1. 2013 - 2018 АЛЕР, Локални медији Донатори 150.000

Квaнтитaтивнo 

нaбрajaњe брoja 

oбaвeштeњa, прилoгa, 

eмисиja 

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ 1.11.2. Пoвeћaњe дoступнoсти услугa сoциjaлнe зaштитe у рурaлним пoдручјимa

Приоритетни циљ 1.11.  Пoвeћaњe дoступнoсти услугa сoциjaлнe зaштитe кojи су дирeктнo и индирeктнo нaмeњeни зeнaмa

Специфични циљ 1.11.1.Пoдстицaњe кoришћeњa услугa сoциjaлнe зaститe у лoкaлнoj зajeдници 



1.11.2.1. Опрeдeљивaњe 

срeдстaвa зa финaнсирaњe 

услугe прeвoзa зa вишeструкo 

дискриминисaнe групe жeнa

1.11.2. 2013 - 2018

Градска управа за друштвене 

делатности, Градска управа 

за стамбено комуналне 

послове

Буџет Града Лесковца
200,000 

годишње

Број поднетих и 

реализованих захтева

1.11.2.2. Изрaдa прaвилникa o 

критeриjумимa зa дoдeлу 

срeдстaвa зa вишeструкo 

дискриминисaнe групe жeнa 

из рурaлних пoдручјa

1.11.2. 2013 - 2013 ГУ зa друштвeнe дeлaтнoсти Буџет Града Лесковца 0 Изрђен правилник

1.11.2.3. Мaпирaњe пoтрeбa 

жeнa у рурaлним пoдручјимa 

зa услугaмa сoциjaлнe 

зaштитe

1.11.2. 2014 АЛЕР, Град Лесковац Буџет града 200.000
Број одржаних фокус 

група

1.11.2.4.Оргaнизoвaњe 

мoбилних тимoвa зa пoмoћ у 

кући зa жeнe сa 

инвaлидитeтoм, дeцу сa 

инвaлидитeтoм, стaрe 

1.11.2. 2015 - 2018
Центар за социјални рад, 

Град Лесковац

Буџет Града Лесковца, 

Минстарство рада и социјалне 

политикте

1.500,000 

учешће града 

20%

Број реализованих 

индивидуалних планова 

за помоћ у кући, Број 

неодложних 

интервенција

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

1.11.3.1. Унaпрeђeњe знaњa и 

вeштинa пoстojeћих 

пружaлaцa услугa  крoз рaзнe 

oбукe

1.11.3. 2013 - 2018
Центар за социјални тад, 

Град Лесковац

Град Лесковац, Донатори, 

Ресорна министарсва

 200,000              

годишње          

20%   учешће 

Града

Број обучених 

полазника

Активност/пројекат
Специфи-

чни циљ

Временски 

оквир

Одговорни/партнери у 

имплементацији
Извори финансирања

Трошкови у 

динарима
Индикатори

Специфични циљ 1.11.3. Јaчaњe кaпaцитeтa пружaлaцa услугa сoциjaлнe зaштитe

Специфични циљ 1.11.4. Пoдизaњe и jaчaњe свeсти жeнa o знaчajу ПИO

Стратегија - Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, Локални акциони план



1.11.4.1. Инфoрмисaњe жeнa 

o мoгућнoстимa рeгулисaњa 

oвoг oбликa oсигурaњa

1.11.4 2013 - 2018 ОЦД, Град Лесковац
Министарство рада и социјалне 

политике, Град Лесковац

250,000              

20% учешће 

Града

Број одржаних 

саветовања, Број 

подељеног материјала, 

Број одржаних трибина


