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РЕФОРМА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД ІНСТИТУЦІЙНИХ ДО 

СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ (ДОСВІД СЕРБІЇ) 

                               ІГОР КОСТІЧ, ТАНЯ АЗАНЬЯК 

 

Висновки 

- Основна ціль та функція молодіжної політики – це надати молоді можливість 

знайти своє місце в суспільстві, а також змінити суспільний підхід від «молодь 

як проблема» до «молодь як ресурс», таким чином звертаючи основну увагу на 

якість життя та соціальне включення молоді. 

- Молодіжна політика може бути функціональною тільки тоді, якщо вона 

розробляється у тісному партнерстві з молоддю, молодіжними групами/НУО, 

ширшим суспільством, експертною й дослідницькою спільнотою. Водоночас 

ефективність молодіжної політики буде залежати від залучення парнерів до 

процессу її втілення у життя, моніторингу та оцінки політики. 

- Міжсекторальна співпраця є важливою для досягнення максимального 

результату молодіжної політики. Таким чином, необхідно розробити ефективні 

механізми міжсекторальної співпраці на всіх рівнях управління усього процессу 

вироблення молодіжної політики (розробка, реалізація, моніторинг, оцінка). 

- Процесс розробки молодіжної політики та її реалізація вводять нові практики 

державного управління щодо залучення громадян до процессу прийняття 

рішень 

 

Впровадження реформи державної молодіжної політики у Сербії 

Останнім часом уряд Сербської Республіки здійснив значні зміни, звернувши 

увагу на питання молодого населення та підтримуючи і розробляючи 

загальнонаціональну молодіжну політику як стратегічний інструмент вирішення 

загальновизнаних проблем, з якими сьогодні стикається  сербська молодь. 

Успіхи досягнуті Міністерством молоді і спорту (далі по тексту - ММС), що 

відповідає за цей напрямок політики, були визнані та винагородженні не лише 

місцевими учасниками молодіжної політики (громадським суспільством, 

експертами, молоддю, різними організаціями), а й міжнародною спільнотою - як 

донорами, так і представниками європейських інституцій. Ці успіхи, як такі, були 

безумовно визнані моделлю найкращої практики у розробці молодіжної політики 
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з боку Ради Європи. Для того, щоб повністю зрозуміти обсяг досягнень, 

важливо зрозуміти складність молодіжних питань у сербському суспільстві. Тому 

розробку молодіжної політики слід аналізувати у світлі останніх історичних 

обставин, перехідного періоду від Югославії до Республіки Сербія та теперішньої 

позиції молоді у суспільстві. Деякі загальні тенденції, такі як традиційно 

патріархальне сприйняття молоді та відносини молоді і суспільства (дорослих), 

особливо в контексті “розподілу влади”, відіграють у сьогоденному житті 

важливу роль.  

Незважаючи на дуже консервативний та авторитарний характер колишнього 

югославського суспільства, держава проводила політику захисту та підтримки 

молоді. Зокрема, для більшої частини молоді, незважаючи на її етнічне 

походження, релігію, стать, було забезпечено доступ до безкоштовної освіти і 

медичної допомоги, програм відпочинку, мобільності, доступу до інформації, 

тощо. На федеральному та республіканському рівнях існували спеціалізовані 

державні установи, що займались питаннями молоді, в той час, як на місцевому 

рівні створювались різні типи інституцій, які відповідали за окремі сфери 

інтересів молоді.  

90-ті роки принесли масштабні зміни у суспільство, що відобразились у 

розоренні суспільства та занепаді системи – інституційному та фінансовому. На 

рівні політики вже напрацьоване, позитивне законодавство продовжувало 

діяти, в той час як усі ресурси та інфраструктура “зникли”. Найбільш тривожним 

фактом стало те, що сербське Y-покоління, народжене у період 1982-1996 рр., 

зростало в атмосфері жорстокості, економічної кризи, колапсу системи 

цінностей, коли  поведінка насилля ставала зразком для наслідування. У період 

свого зростання і особистісного розвитку молоде покоління зіштовхувалося з 

відсутністю відповідальності як суспільної цінності, так і з повністю бездієвою 

системою з усіма системними інституціями та соціальними інститутами, які були 

зобов’язані дбати про нього, від школи до сім’ї. Проте, ця молодь, через 

студентські рухи, об’єднання громадянського суспільства (в т.ч. OTPOR!), мала 

силу організувати, мотивувати і підняти цілу націю проти режиму Мілошевича, 

та ще й впливати на подібні процеси у світі і стимулювати їх. 

Зміни 2000-го року не принесли значних перемін для молодих людей. Хоча 

молодь була похвально відзначена за роль, яку вона відіграла у революції, 

проте політичною дією нового сербського уряду – інакше кажучи, першим 

рішенням, прийнятим урядом, було закриття Департаменту у справах молоді на 

республіканському рівні1. З цього моменту не існувало жодної інституції, яка 

мала б відповідати за стратегічну реалізацію, оцінку, відслідковувати та 

                                                           
1
 Закриття було здійснене в рамках політики, направленої на скасування адміністративних заходів.   
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розробляти республіканську, національну політику щодо молоді2. Негативна 

статистка є підтвердженням цього необдуманого рішення.  

Основна зміна була знову ж зроблена молоддю самостійно. У травні 2007 р. 

було створено Міністерство молоді та спорту (ММС) як результат чотирирічної 

боротьби молоді, об’єднаної у “Коаліція Молоді Сербії” – КМС. КМС3 допомогла 

збільшити інформованість суспільства про важливість молодіжних питань, і 

виявити найбільш невідкладні з них, а також необхідну реакцію держави. КМС 

стала прикладом застосування найкращої практики того, як створити публічно 

підтримувану ініціативу загальнонаціональної, загальнонародної політики. 

Ключем до успіху став той факт, що вперше молодь усвідомила себе однією 

соціальною групою (незважаючи на свій надзвичайно фрагментарний профіль), 

яка може відстояти спільний інтерес – створення державної інституції, що 

займається питаннями молоді. Вона зібрала представників НДО, які працюють з 

молоддю, молодіжних організацій, молодіжні крила політичних партій у 

довготривалій кампанії. Безумовно, історія створення ММС, що мала вплив на 

майбутній підхід цього міністерства до розробки молодіжної політики, що був 

визнаний як один з найбільш змістовних та об’єднуючих у Європі.  

Сьогодні молодь сприймається як найбільша відособлена група у сербському 

суспільстві. Жахлива статистика найкраще відображає ступінь незахищеності 

молоді. Згідно з неповними даними щодо молодіжних проблем, коротко молодь і 

її проблеми можна коротко описати такими характеристиками: високий рівень 

безробіття, низька якість освіти, відсутність інформації, низька мобільність, брак 

можливостей якісного проведення  вільного часу; молодь значною мірою 

піддається жорстокому ставленню та насиллю (жорстоке ставлення однолітків, 

спортивні хулігани, діяльність молодіжних крил правих політичних партій та 

існуюча жорстокість в мас-медіа), а їхня участь в суспільному житті є низькою. 

Відсутність чіткої молодіжної політики, що розроблялась і впроваджувалась 

відповідно до певної стратегії протягом двох десятиліть призвела до значної 

маргіналізації молоді. Найбільш невідкладні молодіжні проблеми пов’язані з 

безробіттям, освітою та мобільністю/міграцією (як всередині Сербії, так і за її 

межами). Дані цифри та інформація найкраще пояснюють теперішнє становище 

молоді у Сербії.   

 

                                                           
2 

Єдиною інституцією, відповідальною за питання молоді, був Секретар Провінції з питань спорту і молоді на рівні Воєводіни та 
Департамент з питань молоді в структурі Федерального Секретаріату з питань спорту і молоді, юрисдикція якого була обмежена 

виключно до підтримки міжнародної молодіжної співпраці. Цей Федеральний Секретаріат з питань спорту і молоді був закритий у 

2003 р., в процесі закриття федеральної адміністрації внаслідок трансформації СР Югославія у державу Сербія і Чорногорія. 
3 

Коаліція Молоді Сербії (КМС)3- заснована у 2003 р. як ініціатива 7 найбільших молодіжних організацій, НДО, що займались 

молодіжними питаннями: Молоді дослідники Сербії, Скаутська організація Сербії, Молодіжна Югославська Асоціація проти 

СНІДу, Студентська спілка Сербії, Молодіжний інформаційний центр, Молодіжна рада Воєводіни та  Молодіжна програма 

громадських ініціатив. 
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Питання/ 

проблема 

Статистика Основні характеристики/ тенденції 

Безробіття 

молоді4 

- 49% рівень безробіття 

(20 % в Європейському 

Союзі та Регіоні)  

- 30% - в тіньовій 

економіці  

- 10% молоді не вчиться і 

не працює 

- 24% всієї молоді є 

неактивними 

- 10% молоді є 

підприємцями 

- 30% надають перевагу 

роботі в державному 

управлінні, а 20% 

надають перевагу бути 

самозайнятими. 

- молодь швидко піддається 

впливу/вразлива до економічної 

кризи (у випадку якщо стан 

економіки покращується, становище 

молоді на ринку праці буде одразу 

покращуватись і навпаки); 

- недостатній рівень зайнятості – 

переважно молодь є в групі 

другорядних трудових резервів 

(працевлаштовані на неповний 

робочий день, тимчасово 

влаштовані, «гнучкий» графік, або 

строковий контракт); 

- дуже показові проблеми з виходом 

на ринок працевлаштування – 

отримання першої роботи, навіть 

серед тих хто має хорошу освітню 

підготовку.  

Освіта5 Рівень отримання освіти: 

- 96% -  відвідування 

початкової школи 

- 95%  - частка вищої 

освіти 

- 82.7% рівень 

відвідування середньої 

освіти 

- лише 7% з 

університетським 

-   низька якість освіти – негнучкі та 

застарілі навчальні програми, на 

основі запам’ятовування, а також 

нефункціональне наповнення знань/ 

вплив набутих знань, слабкі освітні 

результати; 

- триваюче, непослідовне 

реформування (3-тя хвиля реформ, 

починаючи з 2000 р.); 

-   кількість викладачів є далеко 

завелика за потреби/ фінансові 

можливості; 

                                                           
4 Джерела: офіційні дані надані Міністерством економіки та регіонального розвитку, Бюро статистики, а також дослідження: 

Дослідження стосовно необхідних навичок для найманих працівників в Сербії, В. Бозаніч, Проект «Зайнятість та міграція молоді», 

Фонд Цілей розвитку тисячоліття; Становище вразливих груп на ринку праці, Дж. Кристіч, М. Арандаренко, А.Нойковіч, 
М.Владісавлєвіч, М.Петровіч; Дослідження на тему молодіжного активізму в громадському житті, CESID (Центр за вільні вибори і 

демократію), фінансується Міністерством молоді і спорту (ММС); 

5 Джерела: Міністерство освіти. 
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дипломом 

- 40% студентів 

університету не 

завершують своєї освіти 

- 4-річне навчання на 

факультетах триває в 

середньому 6,8 років  

Якість освіти: 

- освітня успішність 15-

річних студентів 

(результати з 

математика, прикладні і 

гуманітарні науки) 

близько 60-70 балів 

нижче стандарту ОЕСР 

(38 бали є еквівалентом 

близько 1 повного 

шкільного року) 

- якість трудових ресурсів є слабкою;   

- молодь неадекватно підготовлена 

до потреб ринку праці та економіки; 

 – застарілі програми професійної 

освіти, нестача достатнього 

освітнього розвитку та розвитку 

навиків, а також придатності до 

працевлаштування. 

 

Мобільність

/ Міграції6 

- відсутні надійні дані про 

навчальну та трудову 

мобільність молоді, 

- попередній аналіз 

показує, що 44% учнів 

старших класів середньої 

школи ніколи не 

виїжджали з країни 

- біля 300000 - 500000 

молоді покинули країну в 

період з 1990-х років до 

2000 – так званий «витік 

- низька мобільність, довготривала 

ізоляція, конфлікти та економічні 

кризи впливають на молодь, 

перетворюючи її на недалекоглядну 

та етноцентричну. 

- велика соціальна та етнічна 

віддаленість. 

- триваюча міграція все ж таки 

присутня: зовнішня (значна 

потенційна міграція) і внутрішня (від 

малих громад до більших центрів), 

що спричинює незбалансований 

                                                           
6 

Джерела: Міністерство молоді і спорту (ММС), Міністерство науки, Дослідження на тему становища молоді в місцевих 

громадах, Н.Ханак, Громадські Ініціативи (2006),  Дослідження громадської думки, RESOURCE, CeSid (Центр за вільні вибори і 

демократію), фінансується Міністерством молоді і спорту (ММС) (2009.)  Комплексне дослідження соціального розвитку в 

Південній Сербії, Cesid, Т. Азаняч Янятовіч, Програма укріплення миру та комплексного соціального розвитку (PBILD), Фонд 
цілей розвитку тисячоліття (2011.) 
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мізків» 

- 30.000 з них є 

високоосвічені, експерти 

з підтвердженою 

кваліфікацією 

- 73% потенційна 

міграція серед молоді 

економічний розвиток країни. 

 

Участь молоді. Хоча, без сумніву, достовірним є той факт, що ключові зміни в 

сербському суспільстві за останні два десятиліття були інспіровані молодими 

активістами; фактом залишається те, що регулярно у суспільному житті бере 

участь лише невелика група молоді. Знову ж таки, існує брак відповідного 

кількісного рівня участі молоді. Разом з тим, деякі з доступних даних вказують 

на те, що більшість молоді – до 48 %, заявляють, що їхній рівень готовності до 

участі у суспільному житті знаходиться десь на середньому рівні (на шкалі від 1 

до 5 цей рівень становить близько 3). 

   

Участь у суспільному житті – 

спосіб участі  

Статистика 

Спортивні, рекреаційні організації, 

організації за інтересами  

до 30 %. 

Учнівські парламенти 21% 

Студентські парламенти 23% 

Профспілки 13% учасників, 5% активних 

учасників 

Професійні товариства та асоціації Менше 5% 

Волонтерський досвід - молодь старших 

класів          (15-19) 

15% 

Волонтерський досвід (20- 30)   

Беруть участь у голосуванні 52% у порівнянні з 75% у 2000 р. 
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Джерело: Дослідження стосовно молодіжної активності в соціальному житті, 

«CESID» (Центр за вільні вибори і демократію), що фінансується Міністерством 

молоді та спорту (ММС) (S2007.) 

 

Всі ці дані чітко демонструють, що з часом участь молоді кардинально змінює 

свою «форму та колір». Молодь, що брала участь в акції «OTPOR!» і в 

студентських протестах має іншу відмінну ідеологію, іншу мотивацію та інше 

захоплення дією у порівнянні з найновішою тенденцією, що проглядається 

сьогодні в об’єднанні молоді навколо рухів/організацій правого крила, які, як 

бачимо, розвивають стереотипні, ксенофобські, етноцентричні та авторитарні 

настрої перед усім світом. Стратегія відмови від насильства та створення ідолів 

змінюється на надзвичайно насильницький та агресивний підхід до боротьби за 

ці принципи. Хоча презентовані дані не дають можливості отримати повне і 

чітке бачення, а також висновки стосовно участі молоді в Сербії, але, очевидно, 

що молодь виявляє здатність до організації, мотивації і успішної боротьби за 

свої права. І можливо, що, навіть, якщо більша частина молодого населення не 

бере участь у суспільному житті регулярно, значна частина молоді може, знає 

та справді бере участі у ньому з метою створення в суспільстві сприятливого 

середовища для розвитку молоді. Така молодь є надійним партнером 

новостворених молодіжних інституцій (Міністерство молоді і спорту (ММС) та 

місцеві молодіжні офіси) у своїх зусиллях розвивати ефективні молодіжні 

інституції та напрямки політики. Окреслені вище проблеми спричиняють прямий 

вплив на суттєве витіснення молоді з суспільного та політичного життя, значну 

чутливість молоді до насильства та дуже впливають на популяризацію 

нездорового способу життя серед молодих людей. 

Розвиток молодіжної політики розпочався формально зі створення 

Міністерства молоді і спорту (ММС) у травні 2007 р. через два паралельні 

процеси: (1) розвиток інституційної основи на національному та місцевому 

рівнях і (2) розвиток документів про молодіжну політику як допоміжну для 

процесів формалізації новостворених структур. Запланованими до створення 

державними відомствами та структурами є: Національна Молодіжна Рада, 

Молодіжна Рада Автономної Області, Молодіжні Ради місцевих муніципалітетів, 

Молодіжний офіс, Молодіжні офіси місцевих муніципалітетів, Агенція для молоді. 

Закон про молодь забезпечує правову основу для діяльності цих інституцій. 

Деякі з них були засновані навіть перед вступом в силу  Закону, і вже 

відігравали чи повинні були відігравати активну і важливу роль у сфері 

молодіжної політики, в той час як інші будуть створені найближчим часом. 
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Основні етапи цього процесу та основні досягнення за чотирирічний період 

будуть подані нижче. 

Національний рівень. В рамках створення інституційної основи було 

сформовано низку інституцій на національному та місцевому рівнях, створюючи 

базу для реалізації стратегій, націлених на покращення якості життя молоді. 

Міністерство молоді і спорту. Відповідно до чинного Закону про Міністерства7 

Міністерство молоді і спорту (ММС) відповідає за проведення державно-

адміністративної роботи, пов’язаної з системою, розвитком і покращенням 

молодіжної політики, реалізацією відповідного напрямку національної політики 

та Молодіжної Стратегії, а також молодіжних планів дій та інших програм. Крім 

того, ММС заохочує молодь до самоорганізації та участі в громадському житті, 

захисті інтересів молоді та допомоги молоді у досягненні цих інтересів, наданні 

консультацій стосовно працевлаштування та волонтерської роботи, здійснює 

діяльність з заохочення самоосвіти молоді, діяльності та співпраці між 

національними та міжнародними молодіжними організаціями, нарощування 

міжнародної співпраці, пов’язаної з молоддю, відслідковування та проведення 

оцінки становища та ролі молоді в Республіці Сербія та підтримки створення та 

діяльності місцевої інституціональної бази. 

Після вступу в силу Закону про Молодь планується розвиток діяльності 

Національної Молодіжної Ради, Молодіжної Ради Автономної Області і 

Молодіжної Агенції. Обидві Ради повинні  репрезентувати механізм міжгалузевої 

координації з метою гармонізації діяльності стосовно розвитку та реалізації 

молодіжної політики між різними органами державної влади, а також як органи 

спів-управління, що дозволять молоді брати безпосередню участь у процесі 

прийняття рішень. Зокрема, не менше 1/3 членів повинні походити з 

молодіжних громадських організацій. Молодіжна Агенція повинна бути створена 

слідом за затвердженням за країною статусу кандидата ЄС і дана Агенція буде 

відповідальна за адміністрування молодіжних програм ЄС.  

Інституційне забезпечення на місцевому рівні. Майже одразу після 

відкриття Міністерства молоді і спорту в консультаціях з громадянським 

суспільством розпочався процес розбудови місцевої інституційної структури для 

молоді як механізм впровадження політики, розробленої на національному рівні. 

Були відкриті наступні інституції: Місцеві молодіжні офіси, Місцеві 

(муніципальні) молодіжні ради та Місцеві молодіжні клуби. Всі ці інституції мали 

свої специфічні ролі:    

                                                           
7
 Закон про Міністерства (“Офіційна газета РС” № 16/11), стаття 13. 
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Місцеві молодіжні офіси (ММО) – є механізмом впровадження національних 

стратегічних документів. Вони призначені адмініструвати та впроваджувати 

молодіжну політику на місцях і координувати діяльність інших місцевих 

інституційних акторів. На сьогодні по всій країні відкрито 123 офіси. Діяльність 

ММО базується на місцевих планах дій у сфері молодіжної політики. 

Міністерство займається моніторингом й координує реалізацію Молодіжної 

стратегії на місцевому рівні. Вищезгадана координація на національному та 

місцевому рівнях проте не відповідає запланованій реформі децентралізації й 

потребує доопрацювання, наприклад, внесення змін в існуючий Закон про 

місцеве самоврядування, щоб законодавчо затвердити зв’язки між національним 

та місцевим рівнями.    

(Муніципальні) Місцеві молодіжні ради (ММР) існують для гармонізації діяльності 

спрямованої на реалізацію молодіжної політики на місцевому рівні й становлять 

міжсекторальний координаційний механізм. Хоча ці інституції були згадані ще в 

Законі про молодь, вони почали засновуватися за підтримки Міністерства8 

молоді та спорту декілька років тому. На даний момент існує близько 50 ММР. У 

зв’язку з незалежністю місцевих органів самоуправління повноваження кожної 

такої ради є надзвичайно різними, але, як правило більше половини членів 

місцевої молодіжної ради представляють молодь. В будь якому разі очевидним є 

те, що ці ради дозволяють молоді приймати участь у процесі прийняття рішень 

на місцевому рівні.  

Розробка документів політики. Для забезпечення стратегічних та 

програмних засад  було розроблено наступні документи: Закон про молодь, 

Національну молодіжну стратегію, Національний молодіжний план дій.   

Закон про молодь – останній і найбільш важливий документ по молодіжній 

політиці, який визначив її структуру та суб’єктів. Парламент Сербії прийняв цей 

закон 5 липня 2011 року після довго періоду обговорень та дебатів на 

національному рівні.  

Статистика консультативного процесу: 

Діяльність  Кількість круглих 

столів/обговорень/ 

Кількість учасників 

Перша фаза  45 1492 

                                                           
8
 "Моделі статутів для муніципалітетів та міст", в цей документ включено рекомендацію щодо статута місцевої 

молодіжної ради. Дана публікація вийшла у світ у видавництві Centar Modernih Vestina за сприяння Постійної 

конференції міст та муніципалітетів – Асоціації міст та муніципалітетів Сербії в 2008 році, копію можна 

отримати за наступним посиланням:  http://www.cmv.org.rs/publikacije/modeli-statuta-opstina-i-gradova/. 

http://www.cmv.org.rs/publikacije/modeli-statuta-opstina-i-gradova/
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Друга фаза  29 1000 

Заснування 

експертної групи  

Регулярні зустрічі 30 

Громадські 

обговорення  

6 До 300 

 

Зрештою, Закон про молодь був прийнятий та містить у собі більшість 

положень, і необхідно було затвердити законодавчим шляхом. Оскільки він є 

регуляторним законом, то більшість тем, які були визнані важливими під час 

консультацій (наприклад, освіта, охорона здоров’я молоді, зайнятість, безпека 

молоді і тд.), не увійшли у Законі повністю. Деякі сфери підлягають 

доопрацюванню через перетин різних юрисдикцій Міністерства праці й 

трудового законодавства, Міністерства освіти (наприклад щодо визначення 

молодіжної роботи).    

Національна молодіжна стратегія та план дій – це перші документи, розроблені 

у сфері молодіжної політики й представляють собою її основу. Процес побудови 

Молодіжної стратегії базувався на наступних принципах: принцип широких 

консультацій, використання відповідних даних9 та співпраці між державними 

інституціями, громадянським суспільством,  молоддю.  

 

Статистика консультативного процесу: 

Діяльність Громадські 

заходи 

Кількість круглих 

столів/обговорень/ 

Кількість учасників 

Національні та місцеві 

консультації  

170 167 - 4077 учасників 
- 47 НУО 

Тематичні експертні 

групи/ різні ради 

(Міністерства, НУО, та 

молодіжні крила 

політичних пратій, 

донори)   

/ Регулярні зустрічі Більше ніж 100 

учасників 

                                                           
9
 Було проведено 2 різних дослідження у процесі розробки Молодіжної стратегії Факультетом філософії 

Інституту психології  та Центром за вільні вибори та демократію.   
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Громадські 

обговорення 

/ 7 Більше ніж 300 

учасників 

 

Проголошені стратегічні цілі Стратегії є наступними:  

Стратегічні цілі 

 Заохотити молодих людей активно брати участь в суспільному житті; 
 Розвивати молодіжну співпрацю й забезпечити умови для участі у процесі 

прийняття рішень; 

 Забезпечити систему молодіжної інформації на всіх рівнях та у всіх сферах; 
 Забезпечити права рівних шансів для всіх молодих людей суспільства; 
 Заохочувати й оцінювати надзвичайні результати та досягнення, показані 

молодими людь ми в різних сферах; 

 Покращити можливості молоді якісно проводити дозвілля; 
 Створити відкриту, ефективну та справедливу систему формальної та  

неформальної освіти для всіх; 

 Заохочувати й стимулювати всі форми зайнятості, самозайнятості та 
молодіжного підприємництва; 

 Покращити умови безпечного життя для молодих людей; 
 Захищати й покращити стан здоровя молодих людей; 
 Заохочувати молодіжні ініціативи, які сприяють втіленню основних цілей 

сталого розвитку та захисту навколишнього середовища. 

 

Це було коротке представлення основних досягнень у розвитку молодіжної 

політики Сербії. Слід зауважити, що це період становлення основ молодіжної 

політики – розбудова інституцій й розробка документів молодіжної політики. 

Міністерство молоді і спорту забезпечило допомогу молодіжному сектору, 

надаючи фінансування на втілення в життя Стратегії та розбудову спроможності 

молодіжного сектору. Також були створені Національна об’єднавча асоціація та 

Національна асоціація молодих працівників.   

Наступними завданнями для Міністерства повинні стати: подальший розвиток 

інституційної структури на місцевому рівні, збільшення якості роботи шляхом 

вироблення стандартів для цих інституцій. Основною слабкістю молодіжної 

політики є відсутність значної внутрішньої секторальної співпраці, 

відображенням якої має стати те, що позитивні зрушення в молодіжній політиці 

мають стати очевидними. На сьогодні першочерговим завданням для 

Міністерства молоді і спорту та його партнерів є підвищення своєї ролі в 

державному секторі, зокрема, у порівнянні з іншими міністерствами.   


