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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА СРБИЈЕ (УНСС-а)
за период 2015 – 2016

Овим документом дефинишемо области деловања и правце развоја Уније средњошколаца
Србије за период 2015-2016. године. Стратегијом су предвиђене области деловања,
основни циљеви развоја и мере које је потребно преузети за остваривање циљева. Ова
стратегија уважава досадашњи развој организације и отвара нове правце деловања, те
представља основу за развијање радног плана који израђује Управни одбор Уније
средњошколаца Србије.

1. Информисање
1.1. Информисање чланова о раду управног одбора УНСС-а
1.2. Информисање чланова о раду осталих чланова УНСС-а
1.3. Информисање јавности о раду УНСС-а
1.4. Информисање школа о раду УНСС-а
1.5. Информисање нацоиналних и међународних партнерских организација о раду УНСС-а

2. Јачање мреже Уније средњошколаца Србије
2.1. Подстицање регионалне сарадње
2.2. Подстицање оснивања локалних тимова
2.3. Писање и реализација пројекта који укључују све ученичке парламенте који су
чланови УНСС-а
2.4. Реализација тренинга, семинара и округлих столова за јачање капацитета ученичких
парламената

3. Унапређење реализације пројекта Средњошколци за средњошколце
3.1. Успостављање дугорочне сарадње са свим заинтересованим странама
3.2. Укључивање свих чланова УНСС-а у пројекат
3.3. Финансирање што већег броја ученичких парламената који учествују у реализацији
пројекта
3.4. Поновно покретање СзС активности попут "СзС selfie" и "СзС зид дешавања"
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3.5. Формирање тима за СзС, који током целе године ради на промоцији, логистици и
реализацији СзС-а
3.6. Прикупљање што веће суме финансијских средстава

4. Активно учешће
4.1. Подићи ниво одговорности ученика према сопственом образовању
4.2. Развијати механизме за надзор имплементације закона који се односе на учешће
средњошколаца/ки у доношењу одлука у школама
4.3. Повећати капацитете ученика и управе школе за заједничко управљање и доношење
одлука
4.4. Објављивање докумената који представљају званичан став Уније средњошколаца
Србије по питању актуелних дешавања у току школске године
4.5. Рад на враћању права средњошколцима да учествују у раду Школског одбора

5. Сарадња са владиним/невладиним сектором
5.1. Сарадња са релевентним државним институцијама које се баве младима
5.2. Сарадња са невладиним организацијама које промовишу вредности које су подржане
у Етичком кодексу и Политичкој платформи Уније средњошколаца Србије

6. Нови национални пројекат/пројекти УНСС-а
6.1. Осмишљавање и релизовање нових националних пројекта Уније средњошколаца
Србије, попут „Додир фест“ или „Изађи“
6.2. Формирање тима који би радио на промоцији, логистици и реализацији пројеката
6.3. Проналазак средстава за финансирање пројеката
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