Савет за равноправност и инклузивно друштво Кровне организације младих Србије
Оснивање Савета
На годишњој Скупштини Кровне организације младих Србије (КОМС) 2016. године Удружење
студената са хендикепом (УСХ) и Удружење младих Рома Србије (УМРС) иницирали су
оснивање савета организација који би се бавио питањем социјалне инклузије друштвено
подзаступљених група младих унутар Кровне организације младих Србије. Овај предлог је
усвојен на Скупштини.
Иницијални састанак за оснивање Савета за равноправност и инклузивно друштво одржан је 7.
јуна 2016. године.
Одлука Управног одбора о оснивању Савета донета је на састанку одржаном 13. јула 2016.
године.
Циљеви Савета
Савет за равноправност и инклузивно друштво КОМСа оснива се ради:
1. активнијег заступања и заштите интереса и потреба младих из друштвено
подзаступљених група на националном нивоу
2. директнијег повезивања организација које раде са различитим друштвено
подзаступљеним групама младих као и оних које заговарају за њихове интересе и
омогућавања успешније комуникације, размене и сарадње
3. унапређења знања, информисаности, разумевања и других капацитета чланица КОМСа,
структура КОМСа и других актера омладинске политике за рад са друштвено
подзаступљеним групама младих и заговарање њихових интереса
4. мотивисања и остваривања могућности за укључивање већег броја младих из друштвено
подзаступљених група у чланство и структуре КОМСа, кроз повезивање КОМСа са
новим организацијама које би могле постати чланице
Договорене активности и улоге Савета
Савет ће своје циљеве остваривати на следећи начин:
1. консултативним радом са организацијама чланицама и органима КОМСа
2. иницирањем и осмишљавањем реакције на дискриминацију друштвено подзаступљених
група младих у јавном и медијском простору
3. учешћем у изради стратегија, предлога закона, акционих планова, предлога практичних
политика, те чланством у радним групама
Скупштина и УО КОМС-а могу поверити и друге задатке и обавезе Савету и Савет има обавезу
да поштује акте КОМСа.
КОМС, са друге стране, укључује Савет приликом одлучивања, планирања и креирања политика
у областима релевантним за рад Савета.

Координирањe и начин рада Савета
Савет није самостално правно тело већ је неформална група унутар КОМСа. Радом Савета
координира у оперативном смислу делегирани члан Секретаријата КОМСа. Савет има
председавајућег/у и то члана/ицу Управног одбора КОМСа задуженог за област социјалног
укључивања.
Савет се о свом раду на састанцима договара, а у случају када је неопходно, одлучује простом
већином гласова. Чланови Савета састају се најмање квартално ради осврта на рад чланова у
току претходног периода и договора о предстојећим активностима. Између састанака чланови
Савета комуницирају емаилом ради размене информација о активностима у којима учествују.
Председавајући/а Саветa саставља годишњи извештај о раду Савета, који је део годишњег
извештаја КОМСа. Рад Савета је јаван и о њему се организације чланице и други
заинтересовани обавештавају путем веб сајта КОМСа.
Савет се активно залаже и штити усвојену платформу вредности и принципе деловања КОМСа.
Чланство у Савету
Чланице Савета су пуноправне и придружене организације чланице КОМСа које се Савету
придружују одговарајући на позив. Чланице Савета могу да постану све пуноправне и
придружене организације чланице КОМСа које препознају своју улогу у раду са друштвено
подзаступљеним групама младих или у заговарању за бољи положај друштвено подзаступљених
група младих и које желе да активно допринесу тим процесима кроз КОМС.
Организације чланице Савета су разнолике по својим капацитетима, искуству, делокругу
деловања, чланству и корисницима њихових услуга. Оне се међусобно поштују и уважвају туђу
експертизу и приступ. Савет тежи једнаком учешћу представника различитих друштвено
подзаступљених група младих и једнаком доприносу активиста - чланова различитих
организација.
Власник мандата у Савету је организација чланица и он је трајан. Oрганизације у Савету
представља по једна делегирана особа која је укључена у рад и комуникацију унутар Савета и
која је дужна да своју матичну организацију информише, консултује и осигурава да заступа став
организације, а не свој лични. Одабир представника/це и одлуку о трајању мандата представника
доноси организација.
Осим чланица, спровођењу активности и остваривању циљева Савета доприносе и стручњаци,
активисти, организације цивилног друштва, институције, академске и научне институције,
привредни сектор и други актери изван Кровне организације младих Србије.
У Београду, 20. октобра 2016. године

