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СврхаСврха ЛокалногЛокалног акционогакционог планаплана заза

унапређењеунапређење положајаположаја избеглихизбеглих ии

интерноинтерно расељенихрасељених лицалица

�� ПодршкаПодршка интеграцијиинтеграцији избеглихизбеглих ии

интерноинтерно расељенихрасељених лицалица уу локалнулокалну

заједницузаједницу

�� ПобољшањеПобољшање досадашњегдосадашњег начинаначина

решавањарешавања питањапитања наведенихнаведених групагрупа

нана територијитериторији ГрадаГрада ЛесковцаЛесковца
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ОсновниОсновни подациподаци оо избеглимизбеглим ии интерноинтерно

расељенимрасељеним лицималицима уу ЛесковцуЛесковцу

339339БројБрој незапосленихнезапослених избеглихизбеглих

ии интерноинтерно расељенихрасељених

930930

БројБрој повременоповремено запосленихзапослених

избеглихизбеглих ии интерноинтерно

расељенихрасељених

27022702

БројБрој избеглихизбеглих ии интерноинтерно

расељенихрасељених безбез

квалификацијеквалификације

52485248БројБрој интерноинтерно расељенихрасељених

228228БројБрој избеглихизбеглих

55476476

УкупанУкупан бројброј избеглихизбеглих ии

интерноинтерно расељенихрасељених
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ГлавниГлавни проблемипроблеми избеглихизбеглих ии интерноинтерно

расељенихрасељених лицалица уу ЛесковцуЛесковцу

�� НерешеноНерешено стамбеностамбено питањепитање

�� НезапосленостНезапосленост

�� ОтежаноОтежано располагањерасполагање имовиномимовином

�� ИнертностИнертност самихсамих избеглхизбеглх лицалица ии
социјалнасоцијална изолацијаизолација –– посебнопосебно

становникастановника КолективногКолективног центрацентра

�� НедовољнаНедовољна медијскамедијска информисаностинформисаност
локалнелокалне јавностијавности оо избеглимизбеглим ии интерноинтерно
расељенимрасељеним лицималицима
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ПриоритетнеПриоритетне циљнециљне групегрупе

ЛокалногЛокалног планаплана

�� СтановнициСтановници КолективногКолективног центрацентра

((КЦКЦ))

�� СамачкаСамачка домаћинствадомаћинства

�� СамохраниСамохрани родитељиродитељи

�� ВишечланеВишечлане породицепородице

�� РадноРадно способниспособни, , незапосленинезапослени

избеглиизбегли ии интерноинтерно расељенирасељени
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ОпштиОпшти циљциљ ЛокалногЛокалног планаплана

УнапређенеУнапређене могућностимогућности заза

интеграцијуинтеграцију избеглихизбеглих ии интерноинтерно

расељенихрасељених лицалица уу локалнулокалну

заједницузаједницу крозкроз различитеразличите програмепрограме

заза унапређењеунапређење њиховогњиховог животногживотног

стандардастандарда..
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СпецифичниСпецифични циљевициљеви

1.1. ДоДо крајакраја 2009. 2009. годгод. . успостављенуспостављен локалнилокални системсистем заза
праћењепраћење потребапотреба избеглихизбеглих ии интерноинтерно расељенихрасељених лицалица уу
локалнојлокалној заједницизаједници којикоји сесе континуираноконтинуирано развијаразвија ии
ажурираажурира уу токутоку применепримене ЛокалногЛокалног планаплана (2009(2009--2013).2013).

2. 2. УУ периодупериоду 20092009--2013. 2013. годинагодина унапређенеунапређене могућностимогућности заза
запошљавањезапошљавање најмањенајмање 7575 особаособа крозкроз програмепрограме
доквалификациједоквалификације//преквалификацијепреквалификације ((нана годишњемгодишњем
нивоунивоу, , најмањенајмање 15 15 особаособа).).

3. 3. ДоДо крајакраја 2009. 2009. годинегодине изграђеноизграђено најмањенајмање 20 20 стамбенихстамбених
јединицајединица заза социјалносоцијално становањестановање уу заштићенимзаштићеним
условимаусловима заза породицепородице интерноинтерно расељенихрасељених лицалица..

4. 4. УУ периодупериоду 20092009-- 2013. 2013. годинагодина обезбеђенаобезбеђена помоћпомоћ уу
пакетимапакетима грађевинскогграђевинског материјаламатеријала заза најмањенајмање 25 25 
породицапородица избеглихизбеглих ии ИРЛИРЛ лицалица којикоји сусу власницивласници
започетихзапочетих, , аа незавршенихнезавршених објекатаобјеката нана територијитериторији ГрадаГрада
((годишњегодишње, , најмањенајмање 5 5 породицапородица).).

5.  5.  УУ периодупериоду 20092009-- 2013. 2013. годинагодина обезбеђенаобезбеђена правнаправна помоћпомоћ
((правниправни саветисавети ии писањеписање правнихправних акатааката) ) заза најмањенајмање 750 750 
избеглихизбеглих ии интерноинтерно расељенихрасељених лицалица ((годишњегодишње, , најмањенајмање
150 150 особаособа) ) уу оквируоквиру ОдсекаОдсека заза пружањепружање правнеправне помоћипомоћи
грађанимаграђанима
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ШтаШта карактеришекарактерише ЛокалниЛокални планплан??

�� ПрвиПрви дугорочнидугорочни развојниразвојни документдокумент

ЛесковцаЛесковца уу овојовој областиобласти

�� ЗаснованЗаснован нана постојећимпостојећим ресурсимаресурсима

локалнелокалне заједницезаједнице ии другимдругим ресурсимаресурсима

нана којекоје сесе можеможе саса сигурношћусигурношћу рачунатирачунати

�� СпецифичниСпецифични циљевициљеви овоговог документадокумента

бићебиће интегрисаниинтегрисани уу ПланПлан развојаразвоја ГрадаГрада

(2009(2009--2013) 2013) којикоји јеје уу фазифази израдеизраде
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КоКо јеје имаоимао водећуводећу улогуулогу уу израдиизради

ЛокалногЛокалног планаплана??

ГрадскаГрадска раднарадна групагрупа::

�� ДрДр ГоранГоран ЦветановићЦветановић, , градоначелникградоначелник;;

�� НевенаНевена СтојковићСтојковић, , помоћникпомоћник градоначелникаградоначелника;;
�� НадаНада ГрбићГрбић, , окружниокружни координаторкоординатор КИРСКИРС--аа;;

�� ЖаклинаЖаклина ЦветковићЦветковић, , представникпредставник ГУГУ заза образовањеобразовање, , 
дечјудечју, , соцсоц. . ии здравздрав..заштитузаштиту, , културукултуру, , спортспорт ии омладинуомладину;;

�� ВукицаВукица ЋукаловићЋукаловић, , представникпредставник ЦентраЦентра заза соцсоц. . радрад;;

�� ОливераОливера ПешићПешић, , представникпредставник ФондаФонда заза развојразвој;;
�� СветланаСветлана НиколићНиколић, , представникпредставник НСЗНСЗ;;

�� ДраганДраган МанасијевићМанасијевић, , представникпредставник УдружењаУдружења избеглихизбеглих ии
ИРЛИРЛ..
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ХвалаХвала нана пажњипажњи!!

ГрадскаГрадска раднарадна групагрупа

ЛЕСКОВАЦЛЕСКОВАЦ


