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УВОД
Република Србија препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву. Млади су
садашњост и будућност друштва, ресурс инoвација и покретачка снага развоја друштва.
Према Закону о младима, млади у Србији представљају категорију лица од навршених 15 до
навршених 30 година живота.
Подаци Републичког завода за статистику, из 2019. године, показују да ова категорија чини једну
шестину укупног становништва наше земље, односно 1.141.016 становника. Иако већина живи у
градовима, значајан број младих у Србији 39,6% живи у руралним срединама и насељеним
местима.
Посматрајући основна демографска обележја, Србија се може сврстати у ред земаља са
најстаријом популацијом у Европи. Синхронизовани процеси негативног природног прираштаја
и емиграције радно способног становништва већ деценијама представљају највеће узроке оваквог
стања. Са 51.000 претежно младих људи који годишње напусте земљу, Србија има једну од
највиших стопа емиграције младих на Западном Балкану. Са друге стране, највећи део оних који
остају суочава се са бројним друштвеним проблемима који у значајној мери умањују квалитет
њиховог живота.
Недовољно вредновање образовних квалификација, незапосленост, често суочавање са
ситуацијама непотизма, дискриминације и повреда различитих врста људских права, укључујући
и изложеност бројним облицима насиља, представљају само неке од изазова са којима се млади у
Србији свакодневно суочавају.
Према Закону о младима, младе чине сви од 15 до 30 година. У Националној стратегији за младе
овај појам означава фазу живота између детињства и одраслог доба.
Према статистичкој процени, Нови Сад има 322.071 становника. Од тога млади од 15 до 30 година
чине 56.153, или око 18%.
Доба младости је посебно доба у животу сваке особе. Поред биолошког и психолошког сазревања,
одвија се веома важан процес укључивања младих у ширу друштвену заједницу.
Приступ младима може бити двојак: млади као ресурс и млади као проблем.
o Становиште да су млади ресурс подразумева подршку њиховим потенцијалима, који
треба да буду активирани још док су млади и без одлагања кроз обезбеђивање
оптималних друштвених услова за развој.
o Приступ младима као проблему подразумева да су они, с обзиром на осетљив период,
склони девијантним и ризичним облицима понашања, због чега им је потребна заштита
од друштва у које се нису довољно интегрисали.

1.1. МЛАДИ У ГРАДУ НОВОМ САДУ
Кроз историју, као и данас, Нови Сад јесте био и остао средина са изузетно живописном
популацијом младих, град са сталним приливом становништва, средиште Универзитета у Новом
Саду, место са богатом културном и спортском понудом, те бројним регионално и глобално
популарним фестивалима, у целом региону препознатљив и као креативни и иновативни простор
веома развијених омладинских поткултура.
Нови Сад је град са великим бројем организација цивилног друштва, односно град друштвеног
удруживања и друштвеног активизма грађана.
У 2019. години Град Нови Сад је носио титулу Омладинске престонице Европе, а у 2022. години
биће носилац титуле Европске престонице културе.

1.2. ГРАД НОВИ САД И МЛАДИ
Статут Града Новог Сада у члану 13. став 1. тачка 45. уређује да Град Нови Сад у вршењу својих
надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом уређује и ствара услове за бригу
о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе, оснива канцеларије
за младе и ствара услове за омладинско организовање. Одлуком о градским управама Града Новог
Сада, у саставу Градске управе за спорт и омладину образована је Канцеларија за младе са
положајем сектора.
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У Канцеларији за младе обављају се послови који се односе на уређење и стварање услова за бригу
о младима, доношење и реализацију стратегије и акционог плана за њено спровођење на
територији Града, праћење остваривања акционих планова, програма за младе и рад на
унапређењу локалне омладинске политике, успостављање и одржавање сарадње са локалним
организацијама, удружењима и групама младих, организацијама за младе, ученичким и
студентским парламентима, институцијама, установама и организацијама које у оквиру своје
надлежности имају програме за младе, подстицање омладинског организовања и други послови у
складу са Одлуком.

1.3. СУБЈЕКТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
1.3.1. Савет за младе
Статутом Града Новог Сада предвиђено је да Скупштина Града Новог Сада образује Савет за
младе као стално радно тело Скупштине. Савет за младе броји једанаест чланова и чланица, а
чине га представници и представнице политичких партија које партиципирају у Скупштини Града
Новог Сада.
Пословником Скупштине Града Новог Сада уређено је да Савет за младе разматра питања у вези
са унапређењем положаја младих, даје мишљење на нацрте одлука и других општих аката које
доноси Скупштина у областима од значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Града
у програмима и пројектима за младе, подстиче сарадњу Града и омладинских организација и
удружења и даје подршку реализацији њихових активности, иницира и учествује у изради
стратегије и акционог плана политике за младе и прати њихово остваривање, обавља и друге
послове од интереса за младе.

1.3.2. Савет за младе на територији Града Новог Сада
Решењем Градоначелника Града Новог Сада образован је Савет за младе на територији Града
Новог Сада као радно саветодавно тело Градоначелника Града Новог Сада, а чине га
представници Града у чијем су делокругу области од интереса за младе, удружења младих,
удружења за младе и њихових савеза, Канцеларија за младе, заједнички представник савета
националних мањина и угледни стручњаци.
Најмање једну трећину чланова Савета за младе чине представници младих из реда удружења и
њихових савеза.
Задатак Савета за младе је да:
o

даје мишљења и препоруке Градоначелнику у вези са унапређењем услова за спровођење
омладинске политике на територији Града Новог Сада;

o

иницира и предлаже планове и програме за унапређење услова за активно укључивање
младих у живот и рад друштвене заједнице;

o

подстиче младе да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и
подршку омладинских активности и креирању омладинске политике, у сарадњи са
доносиоцима одлукa на територији Града Новог Сада и друго у складу са Решењем.

1.3.3. Омладинска престоница Европе Нови Сад – ОПЕНС 2019
Титулу Омладинске престонице Европе додељује Европски омладински форум једном граду на
период од годину дана, а тај град и млади имају могућност за културни, друштвени, економски и
сваки други развој. Титулу Омладинске престонице Европе Град Нови Сад je добио за 2019.
годину. Носилац је Град Нови Сад, али она припада свим младима од 15 до 30 година. Процес
кандидатуре Новог Сада подржан је од стране преко 100 омладинских организација, преко 40
иностраних организација и мрежа за младе, више десетина институција, али и 2019 младих, који
су својим потписом подржали иницијативу да Град Нови Сад понесе ову титулу.
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1.3.4. Новосадски омладински форум – НОФ
Новосадски омладински форум представља највеће независно представничко тело удружења
младих, удружења за младе и неформалних група, које омогућава учешће младих у процесима
доношења одлука везаних за омладинску политику кроз партнерство организација и Градске
управе у Новом Саду. Његова мисија је да удружено и сложно делује кроз процесе заговарања,
активног учешћа и изградње поузданог партнерства у циљу унапређења положаја младих и
друштвеног развоја Града Новог Сада.
НОФ обезбеђује платформу на којој се јавно дискутује о стању, потребама и другим
актуелностима из омладинске политике Града Новог Сада или других политика које су у интересу
младих. НОФ окупља омладинске организације, организације за младе, њихове савезе и
нефомалне групе младих.
Делегати Новосадског омладинског форума могу бити бирани у различита радна тела, комисије,
одборе, савете и слично које образују локалне институције и организације, а чији рад је од
важности за омладинску политику на територији Града Новог Сада.

1.3.5. Удружења и институције
Удружења грађана су веома важан актер за спровођење омладинске политике и важан партнер
градским структурама у имплементацији омладинске политике. Удружења младих и удружења за
младе су препозната Законом о младима.
Осим наведених субјеката омладинске политике на нивоу Града, ту су и савези удружења грађана,
чији су циљеви и област остваривања циљева усмерени на младе и друге институције које
директно или индиректно раде са младима и за младе. Оне су од виталног значаја за целокупни
обухват младих у омладинској политици у граду.
Под институцијама подразумевају се основне и средње школе, домови здравља, полицијске
управе, филијале националних служби за запошљавање, музеји, библиотеке и други.

5

О ЕВРОПСКОМ ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ
Oрганизацијa Европски омладински центар Војводине основана је 2011. године у Новом Саду са
циљем развоја неформалног образовања младих у Републици Србији. Данас броји 78 сталних
чланова и преко 40 волонтера.
Од 2011. године организација је подржана од стране Владе Републике Србије, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта, Владе Аутономне
покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Покрајинског
секретаријата за привреду, Покрајинског секретаријата за образовање, Покрајинског
секретаријата за енергетику, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова Града Новог Сада, Градске управе за привреду Града Новог Сада, Градске
управе за културу Града Новог Сада, Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада,
Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада и Европске комисије. Од оснивања
реализовали смо преко 50 пројеката и 200 активности и сарађивали са 13 организација из 13
различитих европских држава.
Европски омладински центар Војводине има изграђену стабилну омладинску платформу која је у
спрези са релевантним институцијама које омогућавају позиционирање организације у
омладинском сектору.
Млади чланови организације су предани омладински лидери, омладински тренери, омладински
волонтерски радници, студентски представници универзитетске заједнице у Новом Саду,
Суботици, Сомбору и Зрењанину.
Већина чланова организације активно је укључена у омладинску политику на градским,
покрајинским и републичким инстанцама.
Богато искуство чланова Европског омладинског центра Војводине у омладинској политици
битан је адут који игра улогу у стабилности организације.
Од 2018. године до 2020. године, Европски омладински центар Војводине спровео је део
активности из апликације Града Новог Сада, Омладинска престоница Европе Нови Сад 2019 кроз
пројекат ”Организуј се за заједницу!” који је обухватио активности за младе на територији свих
45 општина у Војводини.
Организација је члан Новосадског омладинског форума - највећег представничког тела младих у
Новом Саду које чини 60 омладинских организација, организација за младе и њихових савеза, као
и неформалних група младих, које је препознато у Локалном акционом плану политике за младе
Града Новог Сада за период од 2019. до 2022. године.
У 2018. години члан организације је као стручњак представљао је Новосадски омладински форум
у Комисији за доделу средстава на конкурсу ЛАП 2018. Исте године организација је подржана од
стране 20 организација цивилног друштва са територије Града Новог Сада, координисала је
израду Локалног акционог плана политике за младе на територији Града Новог Сада за период од
2019. до 2022. године. При изради овог стратешког документа Европски омладински центар
Војводине пружио је административно-техничку и стручну подршку Комисији која је радила на
изради ЛАП-а, чији резултат је усвојен стратешки документ за младе од стране Скупштине Града
Новог Сада.
У 2019. години Европски омладински центар је спровео мониторинг и евалуацију пројеката
којима су додељена средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, а којима се остварују
циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе за период од 2019. до
2022. године за 2019. годину.
У 2019. години Европски омладински центар је спровео мониторинг и евалуацију пројеката по
Јавном конкурсу за финансирање пројеката којима се подстичу млади да активно учествују у
друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинским активностима у складу са
Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 2022.
године за 2019. годину.
У 2020. години удружење је спровело мониторинг и евалуацију пројеката којима су додељена
средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, а којима се остварују циљеви и мере
дефинисане Локалним акционим планом политике за младе за период од 2019. до 2022. године за
2020. годину.
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У 2021. години Европски омладински центар координише израду новог стратешког документа
политике за младе на територији Аутономне покрајине Војводине, Акциони план политике за
младе за период од 2022. до 2025. године.
Четири године уназад Европски омладински центар Војводине успешно организује Форум
запошљавања младих који је посетило преко 600 младих. Кроз панеле, радионице и обуке млади
су имали прилику да унапређују своја знања и вештине и стичу вештине приликом конкурисања
за прво радно искуство.

О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ
Локални омбудсман установљен је за територију Града Новог Сада као независан и самосталан
орган који штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и
служби Града Новог Сада, Градског већа, када поступа као другостепени орган у управном
поступку, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Града Новог Сада,
као и других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а којима
су поверена јавна овлашћења. Локални омбудсман се стара и о заштити и унапређењу људских и
мањинских права и слобода.
У обављању својих послова Локални омбудсман је независан и самосталан и нико нема право да
утиче на његов рад и поступање. Основни принципи деловања Локалног омбудсмана су
законитост, непристрасност, независност и правичност.
Локални омбудсман је овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињењем органа, односно служби, ако се ради о повреди одлука
и других аката органа, односно служби Града Новог Сада.
Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.
Грађани подносе притужбу у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације,
или усмено на записник.
Поред права на покретање и вођење поступка, Локални омбудсман има право да пружањем
добрих услуга, посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности,
делује превентивно, у циљу унапређење рада органа, односно службе, и унапређења заштите
људских права и слобода.
Спроводи истраживање о стању људских права и едукације о људским правима (са посебним
акцентом на права посебно осетљивих група) на територији Града Новог Сада.
Поступак пред Локалним омбудсманом је бесплатан, није јаван, а из разлога једноставније
процедуре, сачињен је образац притужбе који грађани попуњавају.
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О ИСТРАЖИВАЊУ
Европски омладински центар Војводине у сарадњи са Локалним омбудсманом Града Новог Сада,
као наручиоцем, спровеo je истраживање о положају и проблемима младих у Новом Саду.
Циљ истаживања био је да се путем анкетирања младих Града Новог Сада, узраста 15. до 30.
година, утврди који су то проблеми са којима се млади највише сусрећу, који су њихови предлози за
побољшање положаја младих у Новом Саду и шта то млади сматрају да би могло утицати на мањи одлив
младог и образованог становништва. Додатно, циљ је био да се млади едукују о њиховим правима као и
да се обезбеди промоција рада институције Локалног омбудсмана Града Новог Сада.
Закључци и препоруке који буду проистекли из овог истраживања послужиће као основ за даље
заговарање бољег положаја младих у Граду Новом Саду.

3.1. МЕТОДОЛОГИЈА
Циљ истраживања: Истражити међу циљном групом од 2000 младих из Новог Сада који су
њихови проблеми и анализирати предлоге за побољшање њиховог положаја; сагледати њихове предлоге
који би могли утицати на мањи одлив младог и образованог становништва и дати закључке и препоруке.
Специфични циљеви истраживања:
Резултати истраживања дају одговоре на питања из области:

1.

oбразовање и запошљавање младих

2.

здравље младих

3.

култура и слободно време младих

4.

безбедност младих

5.

активизам младих

6.

партиципација и информисање младих

7.

положај и предлози за побољшање положаја младих

Метода сакупљања података била је квантитативна уз помоћ CAWI (Computer Aided Web
Interviewing) методе сакупљања података, која се спроводи уз помоћ рачунара или мобилног телефона,
тако да испитаник попуњава онлине анкету постављену на дигиталне платформе и PAPI метода
истраживање, у облику личног интервјуисања, где је анкетар са штампаног упитника попуњавао одговоре
у исти
Софтвер за анализу података: Microsoft Excel
Географска одредница: територија Града Новог Сада
Контрола: поновљеним интервјуом на 20% анкетираних лица вршена контрола веродостојности
одговора
Период сакупљања података: 01. септембар – 01. новембар 2021. године
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3.2. СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПИТАНИКА

У нашем узорку испитаника од 2000 младих, 65,4% чиниле су особе женског пола, 33,1% особа
мушког пола, док је 1,15% испитаника свој пол означило као остало.
У узрасној категорији од 15 до 19 година је 27,4% испитаника, од 20 до 24 године је 40,5%
испитаника; 32,1% испитаника у категорији је од 25 до 30 година.
Групу испитаника у највећој мери чинили су студенти са 46,1%, потом запослени 25,1%, ученика
је било 20% и незапослених 8,8%.
78,3% испитаника живи у Новом Саду, а 21,7% у насељеним местима Града Новог Сада.
У подгрупи испитаника који живе у Новом Саду, у највећој мери испитаници живе у Центру
19,5%, на Лиманима 13,6%, Новом насељу 11,4%, Детелинари 12,5% и Грбавици 12%.
У подгрупи испитаника који живе у насељеним местима Града Новог Сада, у највећој мери
испитаници живе у насељеним местима Ветерник 19,6%, Футог 14,7%, Сремска Каменица 13,9 и
Петроварадин 13,1%.
Од укупног броја испитаника, 7,7% њих припада осетљивим групама. У овој подгрупи младих,
преко половине њих 55,4% припада ЛГБТ групи младих, националним мањинама 19,6% док
ромској националној мањини припада 7,6% испитаника; 2% младих наводи да болује од неке од
хроничних болести, 2,2% младих наводи да су ХИВ позитивни и да уживају опојне дроге, 3,6%
младих је са неким видом инвалидитета, док је 5% младих у групама младих родитеља, младих
са нерешеним стамбеним питањем и младих без родитељског старања. Младих повратника у
процесу реадмисије у узорку није било.

Величина узорка: 2000
ПОЛ

Године
старости

Женски

65,4

Мушки

33,1

Остало

1,50

Од 15 до 19 година

27,4

Од 20 до 24 године

40,5

Од 25 до 30 године

32,1

Ученик
Статус
испитаника

Тип насеља

%

Студент
Незапослени

20
46,1
8,8

Запослени

25,1

Град Нови Сад

78,3

Насељено место Града Новог Сада

21,7

9

Лимани

13,6

Центар

19,5

Ново насеље

11,4

Телеп

8,8

Клиса

4,3

Детелинара

Град Нови Сад

Место
становања

Насељено место Града
Новог Сада

Грбавица

12

Подбара

2,8

Роткварија

2,3

Нова детелинара

2,6

Адице

1,5

Банатић

1

Сајам

1

Салајка

1

Адамовићево насеље

2

Сајмиште

1,7

Булевар

0,7

Подбара

1,3

Бегеч

3,3

Будисава

3,3

Буковац

2,4

Ветерник

19,6

Каћ

9,8

Кисач

4,5

Ковиљ

1,6

Лединци

4,5

Петроварадин
Руменка
Сремска Каменица

Припадност
осетљивим
групама

12,5

13,1
4,9
13,9

Стари Лединци

0,8

Степановићево

0,8

Футог

14,7

Ченеј

2,8

Не

92,3

Да

7,7

10

Осетљиве
групе

Ромска национална мањина

7,6

Припадник друге националне мањине

12

Особа са инвалидитетом

3,6

Особа повратник у процесу реадмисије

0

Млади родитељи

5

Млади са нерешеним стамбеним статусом

5

Млади без родитељског старања

5

Млади ЛГБТ

55,4

Млади ХИВ позитивни

2,2

Уживаоци опојних дрога

2,2

Млади оболели од хроничних болести
Укупно

2
100%

Графички приказ социодемографских карактеристика испитаника

График 1. Приказ испитаника према полу

График 2. Приказ испитаника према годинама старости
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График 3. Приказ испитаника према статусу

График 4. Приказ испитаника према типу насеља у ком живе

12

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

График 5. Приказ испитаника према делу Новог Сада у ком живе

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

График 6. Приказ испитаника према насељеном месту у ком живе
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График 7. Приказ испитаника према припадности групама
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График 8. Приказ испитаника према припадности осетљивим групама
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ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ
Преко половине од наше групе испитаника као последње стечено образовање има средњу школу
у трајању од четири године 50,5%, завршене основне академске студије има 19,1% испитаника,
основне струковне 5,1%, мастер студије 10,5%, 0,4% испитаника има завршене докторске студије.
Завршену средњу школу у трогодишњем трајању има 2,2% испитаника, док основну школу 12,2%
испитаника.
Од укупног броја испитаника, 96,5% њих наводи да им је образовање доступно, док 3,5% наводи
да није.
o

За недоступност образовања, у подгрупи испитаника, као разлози се наводе материјална
ситуација и финансијска средства, која су потребна за образовање; чињеница да морају
да раде, а да образовни систем не подржава рад и студирање истовремено.

o

Неки од њих наводе да нису имали подршку породице приликом одабира факултета и
занимања којим би се бавили, док део њих не може у исто време да ради и студира.

o

Многи сматрају да је за додатна усавршавања потребно издвојити велика новчана
средства.

На питање, да ли поред формалног образовања, испитаници похађају и неки од видова
неформалне едукације, као што су семинари, курсеви, радионице, страни језици и едукације, које
нису у вези са школом или факултетом, близу половине наводи да је похађало неки вид
неформалне едукације 49,9%, 12,7% њих наводи да није заинтересовано, 18,3% размишља да се
укључи у неки од програма, док 19,1% није заинтересовано за неформално образовање.
o

У подгрупи младих који нису похађали програме нефомалних едукација, као и оних
којим овакви видови образовања нису предмет интересовања, као разлог се, у највећем
броју случајава, наводи недовољно новчаних средстава да едукације себи приуште.

o

Велики проценат у овој подгрупи наводи да нема довољно времена које би издвојио за
овај вид образовања.

o

Поједини испитаници су навели да су едукације скупе и да се оне, које су предмет
њихових интересовања, одржавају у Београду.

o

Као разлози наводе се и недовољна разноврсност програма, али и мањак информисаности
о истим; неки испитаници сматрају да им нису потребни и да кроз формално образовање
стичу довољно знања и искуства.

o

Део испитаника истиче да им програми неформалног образовања нису доступни јер се не
одржавају у насељеним местима Града Новог Сада те немају прилику да их посећују у
Новом Саду.

o

Подгрупа запослених истиче да нема времена због радног ангажмана и да се програми
одржавају у временском периоду када они раде.

Од укупног броја испитаника, 23,6% планира да напусти Србију.
o

У подгрупи младих који планирају да напусте Србију као разлози се наводе лоша
материјална ситуација, бољи услови за живот ван Србије, ниске плате, недовољно
плаћени послови у струци, немогућност проналаска посла, високе цена некретнина које
нису у финансијској прилици себи да приуште, низак животни стандард, нарушени
еколошки услови живота у Србији.

o

У подгрупи младих који су запослени и који планирају да напусте Србију као разлози се
наводе неадекватно плаћени послови које обављају и за које су се школовали, да не могу
да планирају заснивање породице јер су послови несигурни.
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o

У подгрупи младих који су незапослени и који планирају да напусте Србију као разлози
се наводе то што не могу да пронађу адекватан посао у струци који је сигуран и за накнаду
која им је довољна за живот у Србији; такође сматрају да су бољи услови за живот у
иностранству и веће зараде.

Целој групи наших испитаника постављено је питање: Уколико бисте напустили Србију, да ли
бисте се после извесног времена вратили? Одговор на ово питање код близу половине испитаника
било је ,,можда“ 49,2%, 17,7% младих се не би вратило, док би се 33,1% вратило након одласка.
Да напусти Нови Сад планира 18,8% младих јер то жели, 8,6% је приморано због лоше
материјалне ситуације, 14,9% није сигурно да ли би напустило Нови Сад, 39,7% не планира, али
ће у будућности желети или морати, док је 18% младих задовољно животом у Новом Саду и жели
да у њему остане.
o

У подгрупи испитаника који желе да напусте Нови Сад као разлози се наводе
немогућност за даљи напредак у струци, прескуп живот и кирије у Новом Саду, даље
усавршавање и пракса, нове пословне прилике, немогућност стамбеног
остамостаљивања, лоша финансијска ситуација, недостатак запослења у струци, не виде
будућност у Новом Саду, у потрази су за нечим другачијим. Део њих сматра да нема
услове за запослење и формирање сопственог бизниса, те уколико не пронађу посао, неће
бити у финансијској ситуацији која им омогућава да остану у Новом Саду.

Да ће по завршетку формалног образовања пронаћи адекватно запослење у Новом Саду није
сигурно 33,8% испитаника, 22,6% то сматра, а 20,1% њих ће се потрудити да остане у Србији и
пронађе посао којим ће бити задовољан.
За покретање сопственог бизниса, чак 37,6% испитаника је активно у постизању овог циља, близу
петине је одустало 19,4%, чак 36,1% размишља о покретању бизниса у будућности, док је 6,8%
незаинтересовано.
o

У подгрупи младих који су одустали, или нису заинтересовани за покретање сопственог
бизниса, као разлози се наводе у највећој мери они финансијске природе; недостатак
капитала и новца за улог и почетак бизниса, несигурност тржишта, превелики порези,
премало стимулације, али и страх од неуспеха.

o

Неки од испитаника наводе и недостатак ментора, који би им пружили подршку у
почетку пословања. Сматрају да је сопствени бизнис ризик, али и да немају времена да
се развоју бизниса довољно посвете, као и да им фали мотивација. Одређен број сматра
да је конкуренција велика и да је за покретање бизниса потребан породични капитал.

o

Велики део испитаника сматра и да их очекује превелика бирократија, те то виде као
једну од препрека, док би један део да искуства прво стекне током рада код послодаваца,
па да након тога покрене свој бизнис.

Графички приказ одговора испитаника у области образовања и запошљавања

График 9. Приказ испитаника према последњем стеченом образовању
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График 10. Приказ одговора испитаника на питање да ли им је образовање доступно

График 11. Приказ одговора испитаника на питање да ли похађају неки од видова неформалне едукације

График 12. Приказ одговора испитаника на питање да ли сматрају да ће по завршетку формалног
образовања пронаћи адекватно запослење у Новом Саду
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График 13. Приказ одговора испитаника на питање да уколико би напустили Србију, да ли би се после
одређеног времена вратили

График 14. Приказ одговора испитаника у односу на то да ли планирају да напусте Нови Сад

График 15. Приказ одговора испитаника на питање да ли планирају покретање сопственог бизниса
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ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ
Близу половине наших испитаника одлази на превентивне здравствене прегледе 45,3%, преко
трећине ретко одлази 35%, док близу четвртине не одлази на превентивне прегледе 19,7%.
o

У подгрупи испитаника који ретко и уопште не одлазе на превентивне прегледе као разлози
се наводе недостатак времена, немање навике, редови и чекање на прегледима, али и страх,
недостатак финансијских средстава, неодговорност. Истичу да им је тешко да закажу
превентивне прегледе.

o

Подгрупа студената није задовољна квалитетом здравствених услуга коју добијају у
Студентској поликлиници. Сматрају да су гинеколози и стоматолози непрофесионални и да
се дуго чека на преглед и термине за преглед.

o

Велика већина испитаника нема довољно новца за приватне лекаре, те је то водећи разлог
неодлазака на превентивне прегледе, а наводе да су државне здравствене службе недоступне.

o

Велики део испитаника сматра да им то није приоритет, будући да претходно нису имали
здравствених проблема; истичу да немају стечене навике за одлазак лекару.

На питање да ли и колико често конзумирају алкохол, цигарете, лаке и тешке дроге, испитаници
су одговорирли да у највећој мери никада до сад нису конзумирали лаке и тешке дроге, алкохол
се конзумира у највећој мери с времена на време, док цигарете конзумирају чешће, него што их
не конзумирају никада.
Скоро трећина испитаника 28,3% није сексуално активна; преко четвртине испитаника 27,1% увек
користи контрацептивна средства приликом сексуалних односа, 17,4% никада не користи
контрацептивна средства, ретко користи 12,1% испитаник, а често 15,2% испитаника.
o

У подгрупи испитаника који ретко и никада не користе контрацепривна средства као
разлози се наводе да су са партнерима у озбиљним и дугим везама, да имају изграђено
поверење, неки од њих планирају породице и у брачној заједници су.

o

Велики број испитаника истиче да су цене перзерватива високе и да то не могу себи да
приуште.

Скоро трећина испитаника 29,4% тренутно је у депресивном и/или анксиозном стању, приближно
исто толико 31,1% њих никада нису били у овом стању, док је 39,5% изашло из овог стања и
опоравило се.
Као разлоге депресивног стања наводе стрес, усамљеност, утицај школе, недостатак новца,
незапосленост, трауме из детињства, утицај окружења, приватне проблеме, корона вирус, мањак
самопоуздања, смрт ближњих чланова породице, лоше међуљудске односе, финансијске
проблеме и материјални статус, проблеме са здрављем, несигурност, уплашеност,
немотивисаност, неизвесност у проналаску посла, притисак родитеља, недостатак посла услед
пандемије вируса корона, страх од непознатих особа, неприхватање од стране породице, емотивне
везе, вршњачко насиље у школи, мањак слободног времена, бригу за будућност, недостатак
подршке од стране породице и пријатеља, разводе родитеља, изолацију, поремећаје у исхрани,
еколошке кризе, страхове од неприхватања и неуспеха, лични перфекционизам и ствари које не
могу да котролишу.
О томе да у Новом Саду постоје бесплатна психолошка саветовалишта за младе са програмима
унапређења менталног здравља, зна и посећује само 2,7% младих, док 12,2% њих зна да постоје
и раније су их посећивали, 28,1% не зна да постоје, али планирају да их посете, док чак 57% не
зна да постоје и нема потребу да их посети.
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Графички приказ одговора испитаника у области здравља

График 16. Приказ одговора испитаника у односу на то да ли одлазе на превентивне прегледе
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График 17. Приказ одговора испитаника у односу на то да ли конзумирају цигарете, алкохол, лаке и
тешке дроге у односу на то колико често их конзумирају
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График 18. Приказ испитаника у односу на то колико често користе контрацептивна средства

График 19. Приказ испитаника у односу на то да ли су у стању депрсивности или анксиозности

График 20. Приказ информисаности испитаника о постојању саветовалишта за младе у Новом Саду
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КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ
У нашем узорку испитаника млади у највећој мери биоскоп посећују понекад, библиотеку,
позориште и музеј ретко, концерте понекад, док галерије, изложбе слика и промоције књига скоро
никада.
o

У подгрупи испитаника који никада не посећују или ретко посећују институције културе
и културне програме као разлози се наводе незаинтересованост, недостатак времена, те
да немају навику да посећују ове институције, слабо прате догађаје и дешавања у њима,
недостатак мотивације, неповољна финансијска ситуација. Велики број испитаника
истиче да не постоје програми који одговарају њиховим интересовањима, те да немају са
ким да их посећују јер околина није заинтересована за те врсте програма.

o

У подгрупи испитаника који су запослени као разлози се наводе недостатак времена,
обавезе након посла, али и то да немају са ким да посећују институције културе и
културне програме.

o

У подгрупи испитаника из насељених места Новог Сада истиче се да културних садржаја
у њиховим местима нема и да су то разлози због којих их не посећују, као и да нема
културних садржаја на језицима националних заједница.

o

Велик проценат испитаника сматра да је довољан садржај који проналазе на интернету.

o

Недовољна информисаност, недостатак финансијских средстава, недостатак нових
садржаја и програма, незаинтересованост и мањак мотивације и времена су углавном
разлози за непосећивање културних активности и програма ове подгрупе испитаника.

Трећина испитаника се бави спортом 33,1%, мање од половине их се бавило раније и тренунтно
нису активни 48,7%, а 18,2% се тренутно не бави спортом.
o

У подгрупи испитаника који се тренутно не баве или се нису бавили спортом као разлози
се наводе мањак времена, неповољна финансијска ситуација, претходне спортске
повреде, корона вирус, мањак мотивације, здравствено стање, обавезе на факултету и у
школи. Део испитаника је више окренут ка уметности него ка спорту, некима је тешко да
крену, плаше се осуде вршњака ако би кренули да се баве спортом као почетници.

o

У подгрупи испитаника који су запослени и студенти као разлози због којих се не баве
спортом наводе се недостатак времена због посла и студија, и мањак мотивације.

Трећина испитаника 33,4% често посећује ноћне клубове, пабове, кафиће, ресторане, друга
трећина 33,4% понекад, четвртина испитаника 25,6% ретко посећује, док никада 7,6%
испитаника.
o

На питање који су разлози због којих не посећују чешће ноћне клубове, павобе кафиће и
ресторане у највећој мери наведена је неповољна финансијска ситуација, ковид вирус.
Део испитаника наводи да новац улаже пре у образовање, учење и рад на себи, не прија
им таква атмосфера, гужва, бука, интровертни су, не осећају се сигурно, удобније се
осећају код куће, нису сигурни у клубовима, време више проводе у природи.

Испитаници ретко и понекад иду на излете, путовања по Србији, ређе путују у иностранство и на
екскурзије, док често летују на мору.
o

Разлози због којих чешће не иду на путовања, екскурзије и излете у већини случајева су
недостатак финансијских средстава и недостатак времена. Део испитаника тражи
адекватно друштво, ограничени су ситуацијом са ковид вирусом, зависе од родитеља у
финансијском смислу, не могу да се ускладе са обавезама у школи и на факултету.

o

Корона вирус је у највећој мери онемогућио одласке на екскурзије за групу испитаника
који су средњошколци.
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Графички приказ одговора испитаника у области културе и слободног времена
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График 21. Приказ одговора испитаника на питање колико често посећују биоскоп, позориште, музеј,
концерт, галерије и изложбе слика, промоције књига

График 22. Приказ одговора испитаника о том да ли се баве спортом
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График 23. Приказ одговора испитаника о томе колико често посећују ноћне клубове, пабове, кафиће,
ресторане и друго
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График 24. Приказ одговора испитаника о томе колико често иду на излете, путовања у Србији,
путовања у иностранству, екскурзије и летовања на мору
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БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ
60% наших испитаника било је жртва вербалног, виртуелног или физичког насиља, док 76% њих
наводи да је био/ла сведок насиља.
Жртве и сведоци вербалног, виртуелног или физичког насиља махом су особе женског пола.
На питање уколико су били жртва или сведок насиља, да ли су се обратили неком за помоћ,
односно да ли су пријавили насиље, наши испитаници у већини случајева одговарају да нису.
Инстанце којима су се обраћали били су браћа и сестре, родитељи, наставници, ПЕПСИ служба
школе, одређени нису имали храбрости јер се плаше, неки су се сами изборили са тим.

Графички приказ одговора испитаника у области безбедности младих

График 25. Приказ одговора испитаника о томе да ли су били жртва вербалног, виртуелног или физичког
насиља

График 26. Приказ одговора испитаника о томе да ли су некада били сведоци вербалног, виртуелног или
физичког насиља
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АКТИВИЗАМ МЛАДИХ
Више од половине наших испитаника 59,2% не доприноси локалној заједници кроз активизам и
волонтеризам, 22% њих је раније било ангажовано, док 18,8% доприноси развоју друштва кроз
волонтеризам.
У подгрупи испитаника који су активни у локалној заједници као начини на које доприносе
друштву наводе се волонтирање у омладинским организацијама, студетским организацијма, рад
у невладиним организацијама, студентским парламентима, ученичким парламентима,
волонтирање на различитим догађајима, помоћ старим и болесним људима, учествовање и
спровођење хуманитарних акција.
Део испитаника сакупља чепове и друге материјале који се рециклирају, учествује у
хуманитарним акцијама за донирање крви Заводу за трансфузију крви, еколошким акцијама,
волонтира у библиотеци, Црвеном крсту, Новосадском волонтерском сервису, Новосадској
бициклистичкој иницијативи, азилу за псе; део испитаника активан је и у полотичким
оранизацијама.
Разлози због који се наши испитаници нису наставили бавити активизмом и волонтеризмом били
су у највећој мери недостатак слободног времена због обавеза током студија код студената, а код
запослених због радних обавеза.

Графички приказ одговора испитаника у области активизма младих

График 27. Приказ одговора испитаника о томе да ли доприносе локалној заједници кроз активизам и
волонтеризам
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ПАРТИЦИПАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ
Преко половине испитаника 56,7% сматра да није довољно информисано о могућностима
укључивања у процесе доношења одлука на територији Града Новог Сада, трећина није
информисана 33%, док је 10,3% укључено.
o

Подгрупа испитаника која није довољно информисана као разлоге за неинформисаност
наводи незаинтересованост и да их то не занима, да се нису распитивали, не знају како
да се информишу, не знају где да пронађу информације и које изворе да користе.

o

Сматрају да кампање које промовишу могућности укључивања у доношење одлука не
досежу до младих, поред тога сматрају да немају никакав утицај па се и не информишу,
неки чак не знају да имају могућност да се укључе у процесе доношења одлука.

Преко 40% младих планира да се у будућности укључи у процесе доношења одлука везаних за
младе на територији Града Новог Сада, близу 30% жели да се укључи одмах, 28,2% је
незаинтересованих, док је само 2,4% младих ангажовано тренутно на овом пољу.
o

Подгрупа испитаника која није укључена у процесе доношења одлука везаних за младе
на територији Града Новог Сада као разлоге за то наводи да нису заинтересовани,
неинформисани су, немају времена, не знају на који начин да се укључе, не знају да имају
ту могућност, не могу да пронађу активне младе у својој околини, мишљења су да не
могу да допринесу томе, друге ствари су им тренутни приоритет, сматрају да не поседују
довољно знања и вештина, става су да њихови предлози и иницијативе неће бити узети у
разматрање.

Што се тиче веродостојости и правовремених информација пласираних путем различитих медија,
испитаници најмање поверење имају у домаће телевизијске станице и новине, а највеће поверење
у друштвене мреже и интернет портале. О страним телевизијским станицама у највећој мери
немају мишљење, а немају га ни о радио станицама.

Графички приказ одговора испитаника у области партиципације и информисања младих

График 28. Приказ одговора испитаника у односу на то да ли су довољно информисани о могућностима
за укључивање у доношење одлука на територији Града Новог Сада
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График 29. Приказ одговора испитаника у односу на заинтересованост за укључивање у процесе
доношења одлука везаних за младе на територији Града Новог Сада
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График 30. Приказ ставова испитаника о веродостојости правовремених информација пласираних путем
различитих медија
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ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЊИХОВОГ
ПОЛОЖАЈА ПРЕМА МИШЉЕЊУ ИСПИТАНИКА
Према мишљењу испитаника у нашем узорку од 2000 младих са територије Града Новог Сада
узраста од 15 до 30 година, предлози који би побољшали њихов положај су:
o

повећање запошљавања младих кроз већи број радних места за високообразоване младе;

o

лакше и брже запошљавање у струци, без претходног искуства, уз повећање месечних
накнада за рад;

o

бољи услови за живот, образовање и прво запослење;

o

креирање бољих услова за куповину станова за младе, бољих услова за стамбене кредите
и за што раније осамостаљивање младих;

o

већи број радних и еколоших акција, едукација које су за младе бесплатне и доступне у
свим деловима Новог Сада и насељеним местима;

o

плаћене радне праксе за студенте, средњошколце и младе;

o

укључивање младих у доношење одлука на територији Града Новог Сада;

o

више догађаја за младе и повећање броја волонтерских активности, више попуста и
бенефиција за младе;

o

више програма за пружање бесплатне психолошке подршке;

o

едукација родитеља за препознавање проблема код деце и младих;

o

развијање критичког размишљања код младих;

o

промоција културних садржаја у Граду Новом Саду међу младима и већи број културних
места за окупљање;

o

опредељивање више средстава за омладинске активности;

o

спровођење бољих информативних кампања које би информисале младе о активизму и
волонтеризму;

o

већи број младих на позицијама одлучивања;

o

промовисати предузетништво код младих, охрабривати их и едуковати за започињање
бизниса, информисати о законодавним аспектима, уз више субвенција ка младима и
мамама предузетницама;

o

већа подршка иновацијама младих у различитим областима;

o

развијати свест младих о екологији и важности очувања животне средине, рециклажи
отпада, важности обновљивих извора енергије;

o

унапређење здравственог система, образовног система, поштовање Закона о раду,
смањење мита и корупције;

o

боља информисаност младих о спровођењу Акционих планова и Стратегија Града Новог
Сада;

o

решавање проблема паркинга и изградња државних вртића;

o

већа подршка институција за оснивање породице, већа подршка за решавање стамбеног
питања младих;

o

унапређење положаја маргинализованих младих и младих са смањеним могућностима.
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Предлози мера које могу да утичу на смањење одлива младог и образованог становништа,а које
су испитаници предложили су:
o

повећање месечних накнада за рад и бољи услови рада;

o

више радних места у струци;

o

промена система и заустављање корупције;

o

већа доступност образовања за угрожене категорије становништва;

o

укључивање младих у доношење одлука;

o

плаћене радне праксе за ученике и студенте, уз више пословних прилика и помоћ и
подршку домаћим предузетницима;

o

повећати давање субвенција за започињање стартапа и компанија чији ће оснивачи бити
млади;

o

већи број бесплатних програма и садржаја за младе;

o

развој популационе политике и политике становања за младе, младе брачне парове и
породице са децом и без деце;

o

забрана емитовања медијског садржаја који попагира погрешне вредности код младих;

o

пружање могућности за стицање практичних и других вештина кроз волонтирање;

o

радити на смањењу насиља у школама и на улици међу вршњацима;

o

радити на смањењу дискриминације у сваком смислу и међу свим категоријама у
друштву, посебно према младима.

Оно са чим се млади тренутно суочавају јесу:
o

дискриминација жена и девојака, мама предузетница које немају исте могућности током
коришћења породиљског одсуства;

o

дискриминација због сексуалне орјентације;

o

начини наставе у високошколским установама - сматрају да настава није добро
организована за разлику од основношколске и средњошколске наставе која је
организована путем телевизије;

o

изостанак практичне наставе на техничком факултету, која им је неопходна за рад када
дипломирају;

o

услед онлајн наставе немају сви студенти исте могућности да одговоре на високе
рачунарске ресурсе који су им неопходни за праћење наставе у својим домовима;

o

недостатак фукционалних и практичних знања након завршених студија;

o

високе цене некретнина и недостатак паркинг места у Новом Саду;

o

изостанак програма за младе на територији Сремске Каменице;

o

лако доступни наркотици и алкохол и велики број младих који конзумира различите
врсте наркотика;

o

тешко налажење првог посла у струци без претходног искуства;

o

недостатак простора за младе и омладинске активности;

o

нарушена безбедност младих услед честих пљачки, паљења аутомобила, сукоба који се
завршавају смртним исходима;

o

смањен број полазака аутобуса на линијама ка насељеним местима у Новом Саду у
вечерњим и преподневним часовима (Каћ и Буковац су конкретни примери);

o

један од испитаника је навео проблем дивље депоније у Улици Бранка Радичевића у
Футогу;

o

недоступан систем за рециклажу отпада и раздвајање смећа, биоразградиве и пет
амбалаже.
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
ЗАКЉУЧЦИ
Образовање младима у Новом Саду је доступно.
Скоро половина младих у Новом Саду похађала је и жели да похађа програме неформалног
образовања.
Трећина младих није сигурна да ће по завршетку формалног образовања пронаћи адекватно
запослење у Новом Саду.
Скоро четвртина младих из Новог Сада планира да напусти Србију. Трећина би се сигурно
вратила, а близу половине њих би се можда вратило у Србију након одласка.
Близу петине младих жели да напусти Нови Сад, исто толико њих је задовољно животом у Новом
Саду, док око две петине младих не планира да напусти Нови Сад, већ жели да у њему и остане.
Преко трећине младих из Новог Сада размишља о покретању бизниза у будућности, а трећина је
и активна у постизању овог циља.
Близу половине младих из Новог Сада одлази на превентивне здравствене прегледе, а трећина
одлази ретко.
Млади из Новог Сада у највећој мери никада до сад нису конзумирали лаке и тешке дроге, алкохол
се конзумира у највећој мери с времена на време, док цигарете конзумирају чешће, него што их
не конзумирају никада.
Трећина младих из Новог Сада није сексуално активна, а преко четвртине испитаника увек
користи контрацептивна средства приликом сексуалних односа.
Скоро трећина младих из Новог Сада тренутно је у депресивном и/или анксиозном стању, а
приближно исти број није никада био у овом стању.
Мање од 3% младих из Новог Сада зна да постоје бесплатна психолошка саветовалишта за
унапређење програма менталног здравља и користи их, а скоро 2/3 не зна да постоје и нема
потребу за услугама.
Млади из Новог Сада у највећој мери биоскоп посећују понекад, библиотеку, позориште и музеј
ретко, концерте понекад, док галерије, изложбе слика и промоције књига скоро никада; ретко и
понекад иду на излете, путовања по Србији, ређе путују у иностранство и на екскурзије, док често
летују на мору.
Преко половине младих из Новог Сада било је жртва вербалног, виртуелног или физичког насиља,
а скоро 3/4 било је сведок насиља и то су махом особе женског пола које у већини случајева
насиље не пријављују.
Скоро 2/3 младих из Новог Сада не доприноси локалној заједници кроз активизам и
волонтеризам. 1/5 активних младих из Новог Сада волонтира у омладинским и студентским
организацијама, студентским и ученичким парламентима, на различитим догађајима.
Преко половне младих из Новог Сада није довољно информисано о могућностима за укључивање
у процесе доношења одлука на територији Града Новог Сада, док трећина не зна да има могућност
активног учешћа.
Две петине младих планира у будућности да се укључи у процес доношења одлука у Граду Новом
Саду, трећина жели то одмах, а исто толико их је незаинтересовано.
Млади у Новом Саду најмање поверење имају у домаће телевизијске станице и новине, а највеће
поверење у друштвене мреже и интернет портале, о страним телевизијским станицама у највећој
мери немају мишљење, као ни о радио станицама.
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Општи закључак:
Млади се тренутно суочавају са дискриминацијом, лоше организованом наставом на даљину за
студенте током трајања пандемије КОВИД-19 вируса, недостатком у функционалним и
практичним знањима након завршених студија, недостатком простора за младе и омладинске
активности, смањеним бројем полазака аутобуса из насељених места, као и недоступним
системом за рециклажу и раздвајање смећа. Поред тога, тешко налазе први посао у струци,
посебно уколико немају претходно искуство, лако су им доступни наркотици и алкохол. Истичу
да су високе цене некретнина и недостатак паркинг места разлози због којих све чешће касније
заснивају породице.

ПРЕПОРУКЕ*
Обезбедити стално унапређивање програма формалног образовања како би оно било корисно за
даљи развој и напредовање младих.
Подстицати реализацију различитих дугорочних бесплатних програма неформалног образовања
који ће укључити већи број младих.
Пружити већу подршку младима који желе да развијају сопствене бизнисе у Србији кроз
менторске програме и веће субвенције приликом уласка у предузетништво.
Радити на већој информисаности младих о важности превентивних здравствених прегледа и
учинити их доступним младима.
Радити на већој информисаности младих о постојању бесплатних психолошких саветовалишта за
унапређење програма менталног здравља и учинити их доступним младима.
Учинити доступнијим културне програме младима.
Радити на већем оснаживању и едукацији младих девојака и жена да пријаве насиље које трпе или
су њихови сведоци.
Промовисати волонтеризам и активизам међу младима и охрабривати их и информисати о
начинима да се прикључе волонтерским активностима.
Промовисати мултикултуралност, људска права, равноправност, равноправност са нагласком на
родну равноправност и борбу против хомофобије.
Информисати и едуковати младе о начнима и механизмима за укључивање младих у процесе
доношења одлука у Граду Новом Саду и укључити их у исте.
Пружити већу подршку младима приликом осамостаљивања кроз различите врсте финансијских
подстицаја.
Омогућити младима стицање искуства у струци после завршеног формалног образовања, а пре
првог запослења, где ће стицати функционална и практична искуства у реалном радном
окружењу.

* препоруке се односе на све групе младих без обзира на то у ком делу Града Новог Сада или насељеном
месту живе или бораве, којој старостној групи припадају и који им је тренутни статус
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ПРИЛОГ – Анкетни упитник

Анкетно истраживање о положају
и проблемима младих у Новом Саду

Поштовани/а,

Пред Вама се налази анонимни анкетни упитник који се односи на проблеме са којима се млади
Града Новог Сада највише сусрећу, као и ваши предлози за побољшање положаја младих у
Новом Саду и шта оно што ви сматрате да би могло утицати на мањи одлив младог и образованог
становништва.

Уколико боравите на територији Града Новог Сада, а узраста сте 15 до 30 година, молимо Вас
да издвојите део свог времена и попуните упитник.

Резултати истраживања помоћи ће нам да боље сагледамо проблеме и потребе младих у Новом
Саду, што ће бити подлога за деловање у смислу побољшања тренутне ситуације у којој се млади
налазе.

Истраживање реализује Европски омладински центар Војводине уз подршку Локалног
омбудсмана Града Новог Сада.

**Напомена: Именице у мушком роду подједнако се односе и на женски род.
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Демографски подаци

Пол
o
o
o

Мушки
Женски
Друго

Године старости
o
o
o

Од 15 до 19 година
Од 20 до 24 године
Од 25 до 30 година

Ваш статус
o
o
o
o

Ученик
Студент
Незапослено лице
Запослено лице

Где станујете?
o
o

У Граду Новом Саду (пример: Лиман, Центар, Телеп...)
У насељеном месту Града Новог Сада (пример: Футог, Каћ, Будисава...)

Уколико станујете у Граду Новом Саду, наведите нам у ком делу?
o
o
o
o
o
o

Лимани
Центар
Ново насеље
Телеп
Клиса
Друго: _______________

Уколико станујете у насељеном месту Града Новог Сада, наведите нам у ком?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Бегеч
Будисава
Буковац
Ветерник
Каћ
Кисач
Ковиљ
Лединци
Петроварадин
Руменка
Сремска Каменица
Стари Лединци
Степановићево
Футог
Ченеј
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Да ли сте припадник опште популације или припадник неке од осетљивих група?
o
o

Припадник опште популације
Припадник осетљиве групе

Уколико сте припадник осетљиве групе, којој групи припадате?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ромска национална мањина
Припадник друге националне мањине
Особа са инвалидитетом
Особа повратник у процесу реадмисије
Млади родитељи
Млади са нерешеним стамбеним статусом
Млади без родитељског старања
Млади ЛГБТ
Млади ХИВ позитивни
Уживаоци опојних дрога
Друго:___________________
Образовање и запошљавање младих

Последње стечено образовање:
o
o
o
o
o
o
o

Основна школа
Средња школа у трајању од три године
Средња школа у трајању од четири године
Основне стуковне студије
Основне академске студије
Мастер студије
Докторске студије

Да ли вам је доступно образовање?
o
o

Да
Не

Уколико Вам образовање није доступно, наведите нам који су разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Да ли сте поред формалног образовања похађали неки вид неформалне едукације (семинари,
курсеви, радионице, страни језик и други облици едукација које нису у вези са
школом/факултетом)?
o Да, тренутно сам укључен/а у програм неформалне едукације
o Да, али тренутно не похађам ниједну едукацију
o Не, али размишљам да се укључим у неки од програма
o Не, нисам заинтересован/на
Уколико нисте похађали програме неформалне едукације, шта Вас спречава да се укључите или
због чега нисте заинтересовани?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Да ли сматрате да ћете по завршетку формалног образовања наћи адекватно запослење у Новом
Саду?
o Да
o Нисам сигуран/а
o Не, али потрудићу се да останем у Србији и пронађем посао којим ћу бити задовољан/на
o Не, отићи ћу из Србије чим се стекну услови
Уколико размишљате да напустите Србију, који су разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Уколико бисте напустили Србију, да ли бисте се после одређеног времена вратили?
o
o
o

Да
Можда
Не

Да ли сте некада размишљали о покретању сопственог бизниса?
o
o
o
o

Да, активан/на сам у постизању тог циља
Да, али одустао/ла сам од тога
Не, али можда ћу размишљати у будућности
Не, нисам заинтересован/на

Уколико сте одустали или нисте заинтересовани за покретање сопственог бизниза, који су разлози
за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Здравље младих
Да ли одлазите на превентивне прегледе лекару (лекар опште праксе, стоматолог, гинеколог и др.)?
o Да, одлазим на превентивне прегледе
o Ретко одлазим на превентивне прегледе
o Не одлазим на превентивне прегледе
Уколико ретко одлазите или уопште не одлазите на превентивне прегледе лекару који су разлози за
то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Да ли конзумирате и колико често? ( означите одговор у пољу са Х)
Никада

Једном
животу

у

Неколико
пута

С времена
на време

Често

Редовно

Цигарете
Алкохол
Лаке дроге
Тешке дроге
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Уколико сте сексуално активни, колико често користите контрацептивна средства?
o Увек
o Често
o Ретко
o Никада
o Нисам сексуално активан/а
Уколико ретко и никада не користите контрацепривна средства, који су разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Да ли сте некада били у депресивном стању и/или анксиозни?
o Да, тренутно сам у том стању
o Да, али опоравио сам се
o Не
Који су разлози депресивног/анксиозног стања?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Да ли знате да у Новом Саду постоје бесплатна психолошка саветовалишта за младе са програмима
унапређења менталног здравља?
o
o
o
o

Да, тренутно посећујем саветовалиште
Да, раније сам посећивао саветовалиште
Не, али планирам да посетим саветовалиште
Не, немам потребу да посетим саветовалиште

Култура и слободно време младих
Колико често посећујете неке од следећих институција - програма? ( означите одговор у пољу са Х)
Често

Понекад

Ретко

Никада

Биоскоп
Библиотека
Позориште
Музеј
Концерт
Галерије и изложбе слика
Промоције књига

Који су разлози због којих никада или ретко посећујете институције културе и културне програме?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Да ли се бавите неким спортом?
o Да
o Бавио/ла сам се раније, али тренутно нисам активан/а
o Не
Уколико се нисте или уколико се тренутно не бавите спортом, који су разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
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Колико често одлазите у ноћне клубове, пабове, кафиће, ресторане и др.?
o Често
o Понекад
o Ретко
o Никада
Који су разлози због којих чешће не одлазите у ноћне клубове, пабове, кафиће, ресторане и др.?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Колико често идете на путовања, екскурзије, излете и сл? (означите одговор у пољу са Х)
Често

Понекад

Ретко

Никада

Излет
Путовање у Србији
Путовање у иностранство
Екскурзија
Летовање на мору
Који су разлози због којих чешће не идете на путовања, екскурзије, излете и сл?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Безбедност младих
Да ли сте икада били жртва вербалног, виртуелног или физичког насиља?
o Да
o Не
Да ли сте некада били сведок вербалног, виртуелног или физичког насиља?
o Да
o Не
Уколико сте били жртва насиља или сведок насиља да ли сте се обратили некоме за помоћ,
пријавили насиље?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Активизам младих
Да ли доприносите друштву - локалној заједници кроз активизам и вилонтеризам?
o Да
o Раније сам био/ла ангажован/а
o Не
На који начин доприносите/сте доприносили друштву (волонтирање у омладинској/студентској
организацији, ангажовање у ученичком/студентском парламенту, чланство у политичкој партији и
сл.) и кроз које активности?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Уколико нисте наставили да се бавите активизмом и волонтеризмом, који су били разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Партиципација и информисање младих
Да ли сматрате да сте довољно информисани о могућностима укључивања у доношење одлука на
територији Града Новог Сада?
o Да
o Не знам
o Нисам
Уколико нисте довољно информисани о могућностима укључивања у доношење одлука на
територији Града Новог Сада, који је разлог томе?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Да ли сте размишљали о томе да се укључите у доношење одлука везаних за младе на територији
Града Новог Сада?
o
o
o
o

Да, тренутно сам ангажован/а на том пољу
Да, али још увек се нисам укључио/ла
Не, али можда се укључим у будућности
Не, нисам заинтересован/а

Уколико нисте укључени у процесе доношења одлука везаних за младе на територији Града Новог
Сада, који су разлози за то?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Оцените степен веродостојности и правовремености информација пласираних путем различитих
медија ( означите одговор у пољу са Х):

Изузетно лош

Лош

Немам
мишљење

Добар

Изузетно добар

Телевизија
(домаће
телевизијске
станице)
Телевизија
(стране
телевизијске
станице)
Друштвене
мреже
Радио
Интернет
портали
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Положај младих и предлози за побољшање положаја

По Вашем мишљењу, шта би могло да утиче на побољшање положаја младих на територији Града
Новог Сада?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Да ли планирате да напустите Нови Сад?
o Не, задовољан/на сам својим животом и желим да останем у Новом Саду
o Не, али можда ћу у будућности желети/морати да напустим Нови Сад
o Нисам сигуран/a
o Да, јер сам приморан због лоше материјалне ситуације
o Да, јер желим
Уколико сте на претходно питање одговорили потврдно, наведите разлог/е за одлазак из Новог
Сада:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
По Вашем мишљењу, које мере би могле да утичу на смањење одлива младог и образованог
становништва?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Да ли постоји неки специфичан проблем са којим сте се суочили/се суочавате тренутно, а да није
поменут у оквиру овог упитника? Образложите.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Хвала!
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