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План активности Женске одборничке мреже скупштине града Краљева
за 2021.годину

Предложени План обухвата више различитих активности које  су  различитог  интензитета  и континуитета а  у складу са
мандатом  одборница  (чланицама  ЖОМ-а)  у  самој  скупштини  као  и  њиховом  улогом  у  локалној  заједници  -  кроз
актуелизовање/кандидовање појединих питања из разних области друштвеног живота, и то:

Активност Временски 
период

Ко реализује активност Очекивани 
резултат

Средства

1.Редовне активности ЖОМ-а

1.1. Редовни 
састанци 
чланица

Квартално,

 а по потреби 
и чешће, 
уколико 
епидемиолош
ка ситуација 
не буде боља 
могуће је 
одржавање 
састанака 
онлајн 

ЖОМ Дефинисање 
заједничких 
ставова, 
покретање 
иицијатива, итд.

/



1.2. ,,Отворена 
врата'' - 
редовна 
активност 
(комуникација 
са различитим 
групама, 
појединкама/ци
ма и 
представницим
а ОЦД са 
циљем 
унапређења 
положаја жена 
у лок. 
заједници...)

Једном 
месечно у 
редовним 
околностима (
то могу бити 
различите 
групе, 
појединци са 
конкретним 
темама/пробл
емима и сл.

ЖОМ Дефинисање 
заједничких 
ставова, решења, 
иницијатива и сл.

/

2. Промотивне активности ЖОМ-а (екстерне)

2.1. Редовна 
комуникација 
са јавношћу у 
циљу 
реализације 
циљева ЖОМ , 

(са 
представницим
а цивилног 
сектора, 

Што 
редовније

ЖОМ у сарадњи с 
релеватном 
организацијом/инситуци
јом/групом/појединкама
/цима и сл.

Дефинисање 
заједничких 
ставова, решења, 
припремање 
иницијатива и сл.

/



међународним 
организацијама
, независним 
регулаторним 
телима, 
представницим
а синдиката  и 
удружења, 
обавештавања 
медија о раду 
ЖОМ, 
промовисање  
рада ЖОМ-а на
сајту града 
Краљева  итд.)

2.2. Обележавање 
важних датума

У складу са 
календаром 

ЖОМ + релевантна 
инситуција/организациј
а и сл.

Заједничка 
иницијатива, 
креирање/припре
ма догађаја и сл.

Извори могу бити 
различити (из 
будџетских 
средстава  која су 
предвиђена 
Одлуком о буџету 
за 2021.годину за 
рад Жом-а, или за 
рад релевантне 
институције која 
је укључена у 
креирање догађаја
и сл.)



2.3. Регионална 
сарадња -
заједничке 
промотивне и 
др.активности 
са женским 
одборничким 
мрежама из 
региона (Чачак,
Кнић, Врњачка 
Бања,Крагујева
ц...)

У складу са 
активностима
/потребама и 
сл. (из 2.1,2.2 
и 2.3, нпр.)

Мреже из истог и/или 
суседног региона (са 
пројекта али и др.)

Заједничка 
иницијатива, 
креирање/припре
ма догађаја и сл.

Извори могу бити 
различити (зависи
од 
теме/заинтересова
них страна

2.4. Сарадња са 
Женском 
парламентарно
м мрежом

У складу са 
обавезама и 
календаром 
важних 
датума (нпр.) 
- 2x годишње

ЖОМ + представнице 
ЖПМ

Иницијатива 
ЖОМ-а

/

3. Рад одборница у Скупштини ( тзв. скупштинске активности, интерно-унутар скупштине града)

3.1. Промотивне 
активности 
ЖОМ-а у 
сарадњи са 
Саветом за РР (
како укључити 
ЛАП за РР и 

Континуирана
активност 
(неколико 
месеци)

ЖОМ и др. референтна  
тела градске управе и 
сл.

Заједничка 
иницијатива 
ЖОМ-а

/



Европску 
повељу за 
равноправност 
жена и 
мушкараца у 
лок. 
заједници.)

3.2. Иницирање и 
формулисање/п
исање 
амандмана за 
поједина 
питања од 
значаја за 
унапређивање 
родне 
равноправност
и у локалној 
заједници

У складу са 
буџетским 
календаром и 
календаром 
одржавања 
седница

ЖОМ + референтнаа 
тела, особе за 
кандидоване амандман/е

Заједничка 
иницијатива 
ЖОМ-а

/

3.3. Неколико 
иницијатива за 
реализацију 
активности 
предвиђених 
ЛАП-ом

У складу са 
временском 
динамиком 
активности које
су предвиђене 
Локалним 
акционим 
планом града 
Краљева

ЖОМ+Савет за 
РР ,референтнаа тела, 
особе и сл.

Заједничка 
иницијатива 
ЖОМ-а , Савета 
за Родну 
равноправност и 
др.

/




