ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Локални акциони план за
унапређење положаја
избеглих и интерно
расељених лица
2009-2013
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Сврха Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица
Подршка интеграцији избеглих и
интерно расељених лица у локалну
заједницу


Побољшање досадашњег начина
решавања питања наведених група
на територији Града Лесковца
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Основни подаци о избеглим и интерно
расељеним лицима у Лесковцу
Укупан број избеглих и
интерно расељених
Број избеглих

5476
228

Број интерно расељених

5248

Број избеглих и интерно
расељених без
квалификације

2702

Број повремено запослених
избеглих и интерно
расељених
Број незапослених избеглих
и интерно расељених

930
339
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Главни проблеми избеглих и интерно
расељених лица у Лесковцу







Нерешено стамбено питање
Незапосленост
Отежано располагање имовином
Инертност самих избеглх лица и
социјална изолација – посебно
становника Колективног центра
Недовољна медијска информисаност
локалне јавности о избеглим и интерно
расељеним лицима
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Приоритетне циљне групе
Локалног плана







Становници Колективног центра
(КЦ)
Самачка домаћинства
Самохрани родитељи
Вишечлане породице
Радно способни, незапослени
избегли и интерно расељени
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Општи циљ Локалног плана
Унапређене могућности за
интеграцију избеглих и интерно
расељених лица у локалну
заједницу кроз различите програме
за унапређење њиховог животног
стандарда.
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Специфични циљеви
1. До краја 2009. год.
год. успостављен локални систем за
праћење потреба избеглих и интерно расељених лица у
локалној заједници који се континуирано развија и
ажурира у току примене Локалног плана (2009(2009-2013).
2. У периоду 20092013.
година
унапређене
могућности за
2009
запошљавање најмање 75 особа кроз програме
доквалификације/
доквалификације/преквалификације (на годишњем
нивоу,
нивоу, најмање 15 особа).
особа).
3. До краја 2009. године изграђено најмање 20 стамбених
јединица за социјално становање у заштићеним
условима за породице интерно расељених лица.
лица.
4. У периоду 20092009- 2013. година обезбеђена помоћ у
пакетима грађевинског материјала за најмање 25
породица избеглих и ИРЛ лица који су власници
започетих,
започетих, а незавршених објеката на територији Града
(годишње,
годишње, најмање 5 породица).
породица).
5. У периоду 20092009- 2013. година обезбеђена правна помоћ
(правни савети и писање правних аката)
аката) за најмање 750
избеглих и интерно расељених лица (годишње,
годишње, најмање
150 особа)
особа) у оквиру Одсека за пружање правне помоћи
грађанима
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Шта карактерише Локални план?






Први дугорочни развојни документ
Лесковца у овој области
Заснован на постојећим ресурсима
локалне заједнице и другим ресурсима
на које се може са сигурношћу рачунати
Специфични циљеви овог документа
биће интегрисани у План развоја Града
(2009-2013) који је у фази израде
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Ко је имао водећу улогу у изради
Локалног плана?
Градска радна група:









Др Горан Цветановић,
Цветановић, градоначелник;
градоначелник;
Невена Стојковић,
Стојковић, помоћник градоначелника;
градоначелника;
Нада Грбић,
Грбић, окружни координатор КИРСКИРС-а;
Жаклина Цветковић,
Цветковић, представник ГУ за образовање,
образовање,
дечју,
дечју, соц.
соц. и здрав.
здрав.заштиту,
заштиту, културу,
културу, спорт и омладину;
омладину;
Вукица Ћукаловић,
Ћукаловић, представник Центра за соц.
соц. рад;
рад;
Оливера Пешић,
Пешић, представник Фонда за развој;
развој;
Светлана Николић,
Николић, представник НСЗ;
НСЗ;
Драган Манасијевић,
Манасијевић, представник Удружења избеглих и
ИРЛ.
ИРЛ.
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Хвала на пажњи!
Градска радна група
ЛЕСКОВАЦ

10

