РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ 2 (RELOAD 2)

КОНТЕКСТ
Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и
даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на
квалитет живота грађана. Локалне самоуправе (ЛС) обезбеђују значајна средства за
финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није
заснована на јасним и транспарентним критеријумима, да се не прати како су средства
потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не
представљају адекватно у јавности..
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD 2) надовезује
се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања
локалне демократи је (LOD, 2009-2016) и Регионални програм локалне демократије на
Западном Балкану (ReLOaD, 2017-2020).
ЦИЉ
Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ интеграција на Западном Балкану
оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу
доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао
развој цивилног друштва.
ФОКУС
• Јачање партнерстава између локалних самоуправа и цивилног друштва ширењем
успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД методологија) из буџета
локалних самоуправа, ради унапређењу пружања услуга грађанима у лока лним
заједницама.
• Подстицање локалних самоуправа да користе јавно финансирање ОЦД на транспарентан
и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно
заснован приступ.
• Подстицање већег учешћа грађана, а посебно младих у процесу доношења одлука у
локалним самоуправама.
• Пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању
економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама.
ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОЈЕКТА
• Локалне самоуправе
• Организације цивилног друштва (ОЦД)
• Млади грађани/ке

У Србији, ReLOaD 2 ће деловати у 7 јединица локалних самоуправа:
• Бабушница
• Владичин Хан
• Врњачка Бања
• Крушевац
• Нови Сад
• Топола
• Суботица

ReLOaD 2 Facebook:
https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans/
ReLOaD 2 UNDP веб страница:
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html

