
Полазећи од вредности и циљева прокламованих у Програму Социјалистичке  партије Србије, као и 
од Програмске декларације  Форума жена,  а  на основу члана 29.  Правилника  о  организовању и 
деловању  Форума  жена  Социјалистичке  партије  Србије,  Скуштина  Форума  жена  СПС  на 
Конститутивној седници одржаној 28. 4. 2012. године у Новом Саду, усвојила је 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ФОРУМА ЖЕНА СПС 
за период мај – децембар 2012. 

Предложени Оријентациони план рада ФЖ обухвата неопходне организационе активности,као и 
одређена  актуелна  питања  из  разних  области  живота  и  рада  жена,  као  и  њиховог  друштвеног 
ангажмана. У том циљу, потребно је спровести следеће:

1. Наставити и довршити организационе активности на конституисању и избору органа ФЖ
    СПС

С  озбиром  да  један  мањи  број  општинских,  градских  и  покрајинских  организација  СПС  није 
завршио конституисање скупштина и избор органа ФЖ, то би требало обавити до краја маја месеца 
2012, како би била успостављена организациона структура ФЖ на свим нивоима организовања СПС 
у Републици Србији. 

Потребно је довршити конституисање и избор органа ФЖ СПС на нивоу Републике – кандидовати и 
изабрати још  2 потпредседнице ФЖ СПС, као и преосталих 7 чланица Председништва ФЖ 
СПС,  након завршетка процеса конституисања скупштина и избора органа ФЖ на свим нижим 
нивоима организовања (у општинским, градских и покрајинским организацијама ФЖ СПС).

Потребно  је  именовати  почасну  Председницу  ФЖ,  секретарку  Председништва  ФЖ  и 
секретарку за међународне односе ФЖ. 

Потребно је донети  Одлуку о образовању радних тела – савета Председништва, и именовању 
председница и чланица тих тела. У циљу ближе разраде Плана активности и активног укључивања  
што већег броја жена чланица ФЖ  на његовој реализацији, Одлуком ће бити образовани радна тела 
- савети за поједине области рада и утврђена конкретна питања којима ће се бавити, нпр. за: 
- разматрање проблематике везаних за радно-правни статус жена и запошљавање, 
- социјално-здравствену заштиту и осигурање, 
- породичне односе, 
- економско оснаживање жена и предузетништво, итд. 

2. Наставити и довршити процес израде Планова активности на свим нивоима организовања 
    ФЖ СПС, као и Оперативног плана за реализацију ових активности

Усвајањем  овог  Плана,  истовремено  се  предлаже  да  се  исти  може  допунити  образложеним 
иницијативама  и  предлозима  органа  ФЖ  у  општинским,  градским  и  покрајинским 
организацијама СПС. С тим у вези, потребно је да Скупштина овласти Председништво да утврди 
текст Плана активности, и достави га свим органима ФЖ у свим организацијама СПС, у циљу 
информисања и реализације. 

За  реализацију  овог  Плана,  Председништво  ће  донети  посебан  Оперативни  план и  ближе 
дефинисати садржај и питања која обухватају поједине теме, као и носиоце активности, рокове и 
начин припреме, итд. 
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3. Промоција ФЖ СПС у јавности – промовисање Женске повеље Форума жена СПС 

Потребно је конципирати и јавно промовисати Женску повељу Форума жена СПС у којима ћемо 
навести  листу  приоритетних  људских  права  жена  у  Србији  за  која  се  ми  највише  залажемо,  
првенствено у области радних, економских и социјалних права жена, као и у области породичних  
односа. Ова Повеља има за циљ да се бори за људска права жена и против њихове дискриминације – 
за поштовања равноправности полова у свим сферама живота и рада у нашем друштву. 

Такође  ћемо  организовати  јавне  скупове  и  промоције  Форума  жена  СПС  на  свим  нивиоима:  
периодичне (једном месечно) и ванредне – тематске, у којима ће се представнице Форума жена СПС 
указивати на актуелне проблеме и интересе жена у Србији и предлагати конкретна решења. 

4.  Покренути  политичку  едукацију  жена  –  чланица  ФЖ  СПС  и  њихово  умрежавање  и 
партнерство са организацијама које се боре за људска права жена у земљи и иностранству

Покренућемо курсеве политичке едукације жена – чланица ФЖ СПС, првенствено у сарадњи са  
Фондом „Светозар Марковић“ који такође делује у оквиру СПС-а, како би се наше активисткиње 
континуирано информисале и образовале о свим аспектима залагања за људска права жена.

Иницираћемо и успоставити сарадњу са политичким, невладиним и хуманитарним организацијама 
које  делују  у  земљи,  односно  сличним  организацијама  у  иностранству  (првенствено  у  оквиру 
Социјалистичке  интернационале),  у  циљу  координираног  и  удруженог  деловања  усмерених  на 
промоцију и заштиту људских права жена у Србији, региону, Европи и свету.  

Председница Форума жена СПС

______________________________

проф. др Славица Ђукић-Дејановић
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