ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ- БОСИЛЕГРАД
ЗА 2010 г.
Новембра месеца 2008године,Одлуком Председника општина Босилеград,а уз
позитивно мишљење општинског Већа и препоруку Министарства омладине и спорта Р.Србије
формирана је Канцеларија за младе-Босилеград. 17.12.2009 године Скупштина општине
Босилеград усваја Локални акциони план за младе-ЛАП.
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Јуна месеца званично смо пустили у рад КЗМ-Босилеград са интернет клубом у целини.
Дневно КЗМ посети од 50 до 70 што младих,деце и стријих особа.
На конкурсу МОС-а добили смо пројекат“И ја имам таленат“,који је сачињавао ликовне
радионице турнир у малом фудбалу изложбу и екскурзију за све учеснике. Вредност
пројекта била је 367.000,00 од стране МОС-а и 120.000,00 од стране општине
Босилеград.
На конкурсу ОЕБС-а добили смо пројекат“Студијске посете“где је 24 младих из наше
општине боравило два пута по три дана у Војводини(Сремски Карловци и Сомбор),где
су се упознали са њиховим радом,културом,обичајима,имали семнира о родној
равноправности,волонтирању и активизму младих.Вредност пројекта 500.000,00.
На конкурку УНДП-а,где пројекат реализује Група 484“Запошљавање и миграција
младих“добили смо свој интернет сајт,који сами уређујемо,а замишљен је као посебна
компонента КЗМ широм Србије са циљем да младима омогући приступ што већем броју
корисних информација из различитих области (Запошљавање,образовање и
стипендије,волонтирање,културна дешавања,спорт идр.) www.infocentar.org.rs
На конкурсу Групе 484 добили смо 1 компијутер,1 штампач и 2 инфо пулта.Вредност
110.080,00.
На конкурсу НВО „Центар Е 8“ добили смо ,да се представа „Жртве љубави“са познатом
глумачком екипом,одигра у нашем граду и то потпуно бесплатно.
Са Омладинским центром из Сурдулице одржан је округли сто за 25 младих из наше
општине са предавачима из НСЗ,Општине Босилеград,С.Д. и КЗМ на тему „Како до
посла“.
На конкурсу НВО“Проактив“ под називом „Проактивни млади на Балкану“,наших 5
младих посетиће,и присуствовати семинарима у Скопље,Софију и Ниш,а у циљу јачања
капацитета КЗМ и преко граничне сарадње.
Иницијатива за организовање радног Самита младих и КЗМ Р.Србије.
Обележавање значајних датума:Дан општине-21.09,Светски дан младих-12.08,Светски
дан људских права,Светски дан борбе против сиде-01.12 идр.
Сарадња са НВО на локалу-„Оптимист“ и КИЦ“
Учествовали смо и на сајму НВО Пчињског региона са 25 младих у сарадњи са
НВО“Генератор“ из Врања,такође и отпочели пројекат да се направе неколико дечјих
игралишта у Босилеграду.
За потребе Ускршњег фестивала,а које су дате директно организаторима фестивала,од
стране НВО „Панацеа“ из Београда добили смо донацију од 100.000,00 и од ОЕБС-а
50.000,00.
-Конкурисали смо на пројекту који заједнички раде НСЗ и УНДП за запошљење два лица
са инвалидитетом,под специјалним условима,нажалост још нисмо добили одговор.
-53 младих потпуно бесплатно уписано преко КЗМ на факултете и у интернате.
-Договором Председника општина Босилеград,Крива Паланка и Ћустендила у два
наврата по 25 младих ишло је у Криву Паланку да сади саднице разног дрвећа у
граничном појасу.
-У селу Рајчиловци,у њиховој сали,довели смо велики ансамбл из Драговиштице под
вођством Софије Плачкове,такође учешће су узели и деца из с.Рајчиловци.
Рад кординатора у 2010 био је волонтерски.

У Босилеграду,
10.01.2011 г.

Кординатор КзМ Босилеград
Стефан Стојков

