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IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU  

PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 
PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2010. GODINU 

 
 
I. UVOD 
 

Ustavom Republike Hrvatske u skladu s pravilima međunarodnog prava, zajamčena je zaštita 
djece i mladeži, ali i unaprjeđivanje položaja mladih ljudi. Odredbom članka 62. Ustava, država je 
dužna štititi djecu i mladež te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete, kojima 
se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. 
 

U cilju sveobuhvatnog reguliranja društvenog položaja mladih Vlada Republike Hrvatske je 
donijela 16. siječnja 2003. godine Nacionalni program djelovanja za mlade. Jedna od mjera 
predviđena Nacionalnim programom je i donošenje posebnog zakona za mlade. 
 

Radi kvalitativnih promjena u organiziranom unaprjeđivanju položaja mladih ljudi u društvu, 
posebno potenciranim u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, spomenuta mjera 
predviđena Nacionalnim programom djelovanja za mlade realizirana je 2007. godine, donošenjem 
Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.). 
 

Tako je nakon 13 godina djelovanja Županijskog povjerenstva za mladež na području 
Osječko-baranjske županije umjesto toga povjerenstva, temeljem navedenog Zakona (članak 2. i 4. te 
članak 5. stavak 3. Zakona), na 19. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: 
Skupština), održanoj 21. prosinca 2007. godine, posebnom Odlukom osnovan Županijski savjet 
mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) na razini Županije ("Županijski 
glasnik" broj 13/07.), kao savjetodavno tijelo Skupštine, s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni 
život, kako Osječko-baranjske županije, tako i cijele regije Slavonije i Baranje. Skupština je, temeljem 
članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih Osječko-baranjske županije, na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine izabrala 13 članova 
Savjeta mladih. 
 

U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta 
mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade, daje mišljenje 
Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade, predlaže Skupštini 
donošenje akata značajnih za unaprjeđivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka 
i programa o skrbi za mlade, te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade, kao i način njihova 
rješavanja. 
 

Sukladno članku 16. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije, Savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu, 
koji podnosi na odobravanje, te slijedom toga sukladno članku 10. stavku 1. podstavku 11. Zakona, 
predlaže predstavničkom tijelu jedinice područne samouprave financijski plan radi ostvarivanja 
godišnjeg programa. Prema članku 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije, Skupština prethodno odobrava godišnji program rada i financijski plan 
Savjeta mladih. 
 

Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 
smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. 
Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih programom rada i mora 
biti u suglasju s njegovim sadržajem. 
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II. AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2010. GODINI 
 

Program rada Savjeta mladih za 2010. godinu sadržavao je sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u 
kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, suradnja s drugim 
savjetodavnim tijelima mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
suradnja s tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema 
mladima, druge aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, sve razvrstane u 
osam poglavlja u okviru kojih je organiziran rad Savjeta mladih u 2010. godini, i to kako slijedi: 
 
1. Obrazovanje i informatizacija 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 
3. Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih 
4. Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske 
 županije 
5. Mladi i sport 
6. Mladi i kultura 
7. Mladi i zdravstvo 
8. Mladi i EU. 
 

Financijskim planom Savjeta mladih za 2010. godinu određen je raspored sredstava u 
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti 
Savjeta mladih u okviru usvojenoga Programa rada za 2010. godinu. 
 

Zbog lakše dostupnosti, transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta mladih, 
Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2010. godinu, kao i svi projekt i aktivnosti u 2010. 
godini objavljeni su na stranicama www.obz.hr kao i na facebook profilu Savjeta mladih. 
 
 
1. Obrazovanje i informatizacija 
 

Savjet mladih smatra da obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Županije, tako i 
Republike Hrvatske u cjelini. Stoga je Programom rada Savjeta mladih za 2010. godinu velika 
pozornost posvećena bila upravo obrazovanju. 
 

Iako je ulaganje Županije u obrazovanje zadovoljavajuće tijekom 2010. godine, Savjet mladih 
je nastojao svojim projektima, savjetima i prijedlozima, obrazovanje podići na još veću razinu. Savjet 
mladih posebno je ustrajao na nagrađivanju uspješnosti srednjoškolaca i studenata kroz povećanje 
broja stipendija. 
 

Savjet mladih je poticao i inicirao rješavanje obrazovnih problema mladih, kao i nejasnoće 
koje postoje u sustavu obrazovanja, organiziranjem različitih tribina i okruglih stolova, gdje je 
nastojao okupiti sve relevantne osobe za rješavanje navedenih problema. U sklopu dodatnog 
obrazovanja Savjet mladih osmislio je projekt "Komunikacijski trening za članove mladeži političkih 
stranaka", koji se održao krajem listopada u Osijeku te obuhvaćao seriju predavanja i praktičnih vježbi 
za pripadnike mladeži svih političkih stranaka i nevladinih udruga na području Osječko-baranjske 
županije. U ovom projektu služilo se najsuvremenijim metodama učenja osnova komunikacijskih 
vještina i odnosa s javnošću, a za 23 polaznika omogućeno je stjecanje vještina i kompetencija za 
aktivnije sudjelovanje u političkom životu zajednice. Za ovaj projekt ukupno je utrošeno 7.000,00 
kuna. 
 

Savjet mladih je poticao dostupnost školskih prostora i prostora visokih učilišta onim 
udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, 
duhovne i informatičke programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, 
nenasilja, interkulturalne programe, programe nacionalnih manjina i slično, sukladno odrednicama 
Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine ("Narodne novine" broj 82/09.). 
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Posebnu pažnju Savjet mladih posvetio je promicanju inovativnosti među mladima kroz 
projekt "Mini sumo robo kup 2010.". Ovaj projekt bio je najbolji način kako mlade animirati da se 
bave novim tehnologijama. Upravo suradnjom Hrvatske udruge inovatora poduzetnika sa 
Tehnologijsko-razvojnim centrom i Savjetom mladih uspješno je organizirana Međunarodna izložba 
inovacija, prototipova i tehnoloških poslovnih planova Budi uzor®. Riječ je o višednevnoj 
manifestaciji namijenjenoj inovatorima, mladima  i nositeljima poslovnih ideja koji žele ispitati tržišnu 
vrijednost svoje inovacije i započeti poslovanje. Savjet mladih je za ovaj projekt kao suorganizator 
izdvojio 5.330,00 kuna. 
 

Osim toga, Savjet mladih nastojao je povezati studentsku i učeničku populaciju tako da kroz 
projekte pomognu jedni drugima u savladavanju brojnih problema. Kako u današnje vrijeme mnogi 
učenici imaju poteškoća u svladavanju školskog gradiva, posebice u području matematike, a nažalost 
zbog nedostatka financijskih sredstava nisu u mogućnosti priuštiti si dodatne sate i instrukcije 
predmeta koji im u školi zadaju poteškoće, Savjet mladih organizirao je besplatne instrukcije za sve 
uzraste mladih koji pohađaju osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, u prostorima Župe Sv. 
Ćirila i Metoda u Osijeku. Posebnu prednost imali su mladi koji nisu u mogućnosti platiti instrukcije 
zbog teškog financijskog stanja u kojemu se oni, ali i njihovi roditelji nalaze. Instrukcije su se odvijale 
i odvijat će se do kraja svibnja 2011. godine svake subote. Ovo je ujedno bila prilika da se osječki 
maturanti još bolje pripreme za državnu maturu. Instrukcije je održavao student matematike Andrej 
Miškatović koji se također nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji i kojemu je upravo ovaj novčani 
iznos pomogao da osigura smještaj i nastavak redovnog studija u Osijeku. Savjet mladih za ovaj 
projekt izdvojio je 5.000,00 kuna. 
 
 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 
 

Gospodarska kriza u svijetu itekako je od utjecaja na tržište rada u Hrvatskoj, a posebno je 
naglašena na tržištu rada u našoj regiji. Zbog visoke stope nezaposlenosti i uopće snižavanja 
socijalnog standarda, položaj mladih, sve brojnijih među nezaposlenima, posebno je zabrinjavajući. 
Stoga je potrebno na svim razinama poticati inicijative usmjerene rješavanju problematike 
nezaposlenosti mladih te uključivanje mladih u aktivnosti s tim u svezi. 
 

Stoga se tijekom 2010. godine Savjet mladih aktivirao na području povećanja protočnosti 
informacija o kretanjima na tržištu rada. Poseban naglasak dao se informiranju o posebnim mjerama 
sufinanciranja prvog zaposlenja i sufinanciranja novozaposlene osobe u cilju stručnog 
osposobljavanja, te u okviru raspoloživih resursa i mogućnosti informiranju mladih sukladno mjerama 
predviđenim Provedbenim planom Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 
2010. godinu. 
 

Savjet mladih angažirao se i na informiranju mladih o sufinanciranju poduzetništva te 
predlagao poduzimanje mjera za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih u području 
poduzetništva. 
 

Kako bi usmjerili i motivirali mlade da se i sami počnu baviti poduzetništvom, Savjet mladih 
realizirao je projekt "Slavonija - doživi ju jednom, voli ju zauvijek". Osnovni cilj projekta bio je rad na 
razvoju turizma naše regije uz pomoć praktikanata iz stranih zemalja. Nositelj projekta bila je udruga 
studenata Aiesec Osijek, a Savjet mladih sudjelovao je s iznosom od 8.000,00 kuna u realizaciji 
projekta. 
 

U cilju dodatne edukacije u stjecanju praktičnih znanja važnih pri zapošljavanju, kao i 
omogućavanja boljeg protoka informacija vezanih uz zapošljavanje, predstavnici Savjet mladih  
sudjelovali su na okruglom stolu u sklopu projekta "Mladi na tržištu rada" financiranog sredstvima 
Europske unije, a koji je provela organizacija GOPA, u suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje - Područnom službom u Osijeku. 
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3. Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih 
 

Savjet mladih u 2010. godini aktivno je poticao aktivnost mladih u civilnom sektoru. Tako 
posebno u 2010. godini treba istaknuti projekt "Festival mladih JUG 2" na kojem je sudjelovao 
dvadesetak udruga s područja Osječko-baranjske županije. 
 

"Festival mladih JUG 2" je sedmodnevni festival koji je organiziran u sklopu proslave dana 
Gradske četvrti Jug 2 na bajeru Jug 2. Program su osmislile udruge, organizacije mladih i mladi 
okupljeni u sklopu neformalnog Saveza mladih Jug-a 2 koji djeluje na širem području grada Osijeka 
(Udruga za projekte i suradnju, ŠPU Feniks, Plesna skupina Midal, Udruga mladih Jug 2, Centar za 
poticanje izvrsnosti, Frama Jug 2, Humanitarna udruga Darujmo osmijeh, te Plesna udruga Blindovi), 
kao i Savjet mladih. Sedmodnevne aktivnosti Festivala uključivale su svečano otvaranje uz pozdravni 
govor gradonačelnika Osijeka, svečani program orkestar Tamburaške škole Batorek kao i tamburaškog 
sastava Slavonske strune, break dance natjecanje sudionika iz susjednih zemalja, večernja druženja na 
bajeru Jug 2, smotra mladih tamburaških sastava (TS Slavonske strune, TS Zlatni klas i TS Sitan Vez), 
smotru Frame Jug-a 2 , duhovno - glazbeni program, prezentacije udruga Saveza udruga mladih Jug-a 
2 i DJ party na bajeru Jug 2, smotru amaterskih bendova, humanitarnu priredbu pod nazivom 
"Zajednica zajednici" za opremanje knjižnice Osnovne škole Tin Ujević, koncert tamburaškog sastava 
"Sitan vez", prezentaciju i crtanje grafita članova Saveza udruga mladih Jug-a 2, te drugo ekipno 
natjecanje u crtanju tematskih grafita pod imenom "Jug 2 Graffiti Contest 2010.". 
 

Savjet mladih, u suradnji sa Savezom udruga mladih Jug-a 2 i Gradskim prijevozom putnika  
d.o.o. Osijek, u ožujku 2010. godine organizirao je oslikavanje osječkog tramvaja na glavnom 
osječkom trgu pod geslom "Osijek u srcu, Slavonija u duši". Riječ je o zajedničkoj akciji koja je za cilj 
imala učiniti naš grad ljepšim i bogatijim za još jednu turističku atrakciju grada. Tramvaj je oslikavalo 
nekoliko ekipa, uključujući i pobjednike sa prošlogodišnjeg natjecanja "Jug 2 Graffiti Contest 2009.". 
Projekt oslikavanja tramvaja nastavak je ideje Saveza udruga mladih Jug-a 2 i Savjeta mladih da 
aktivno uključe mlade u brojne aktivnosti udruga i organizacija na području Osječko-baranjske 
županije. 
 

Kao jedan od projekata Savjeta mladih u sklopu poticanja aktivizma mladih u 2010. godini bio 
je i projekt ''Najbolji maturantski slogan 2010''. Između tridesetak slogana, Savjet mladih izabrao je 
najbolji maturantski slogan 2010. godine na području grada Osijeka, slogan maturantskog razreda 
Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, dok je za najbolji maturantski slogan na području Osječko-
baranjske županije izabran slogan maturantskog razreda Druge srednje škole Beli Manastir. Savjet 
mladih za ovaj projekt izdvojio je ukupno 5.000,00 kuna, odnosno svaki od spomenutih razreda 
osvojio je novčanu nagradu u iznosu od 2.500,00 kuna. 
 

Osim toga, Savjet mladih aktivno je poticao mlade na uključivanje u život i rad zajednice. 
Tako su tijekom 2010. godine predstavnici Savjeta mladih posjetili III. (prirodoslovno-matematičku) 
gimnaziju u Osijeku te upoznali mlade s mogućnošću aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog 
vremena uključivanjem u rad udruga ili sudjelovanjem u različitim projektima, a posebice projektima 
u organizaciji Savjeta mladih. Ovom prilikom Savjet mladih, a na inicijativu mladih gimnazijalaca, 
došao je na ideju stvaranja web stranice koja bi informirala mlade o događanjima unutar grada i 
županije, bazirana upravo na informacijama zanimljivim mlađoj populaciji. 
 

Savjet mladih u 2010. godini surađivao je i sa predstavnicima regionalnog Ureda 
pravobraniteljice za djecu u Osijeku u rješavanju zajedničkih pitanja važnih za dobrobit djece i 
mladih. 
 
4. Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-
 baranjske  
 

Savjet mladih nastojao je postići što bolju suradnju svih savjeta mladih jedinica lokalne 
samouprave s područja Osječko-baranjske županije, ali i šire, kroz organizaciju različitih skupova 
predstavnika savjeta mladih. Svrha ovakvih skupova prvenstveno je bila koordinacija rada, ali i 
razmjena iskustava u radu savjeta. 
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Tako je u kolovozu 2010. godine, povodom Međunarodnog dana mladih, Savjet mladih 
organizirao javnu tribinu "Okrugli stol" na koji su pozvani svi savjeti mladih jedinica lokalne 
samouprave s područja Osječko-baranjske županije, a s ciljem upoznavanja članova savjeta mladih 
gradova i općina na području Osječko-baranjske županije sa programima i djelatnostima koje savjeti 
mladih izvršavaju u sklopu svojih programa rada te predstavljanja aktivnosti svih savjeta. 
 

Isto tako, tijekom 2010. godine Savjet mladih održao je u Našicama, Osijeku, Đakovu i Belom 
Manastiru zajedničke sastanke sa savjetima mladih Grada Našica, Osijeka, Đakova i Belog Manastira. 
 

Savjet mladih je u okviru svojih programskih aktivnosti sudjelovao u javnome životu na 
području Osječko-baranjske županije, ali je također u sklopu suradnje sa savjetima mladih jedinica 
lokalne samouprave poticao aktivnost i uključivanje svih mladih u javni život na području cijele 
Županije. 
 
 
5. Mladi i sport 
 

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju 
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih tijekom 2010. godine veliku je pozornost 
posvetio upravo kvalitetnom aktiviranju mladih u sportu i rekreativnim aktivnostima. 
 

Savjet mladih je u okviru sredstava osiguranih Županijskim proračunom poticao realizaciju 
projekata koji pridonose promicanju zdravog načina življenja, sporta, rekreacije i svih drugih 
odgovarajućih oblika tjelesne aktivnosti mladih ljudi. 
 

Iz tog razloga, Savjet mladih je u 2010. godini realizirao dva besplatna plesna tečaja u sklopu 
projekta "Širimo plesnu kulturu" na kojem je besplatno plesno educirano preko tisuću mladih s 
područja Osječko-baranjske županije. Ovim  projektom nastojalo se doprinijeti razvoju športa i plesa u 
većim gradovima Osječko-baranjske županije, te omogućiti mladima (posebno srednjoškolcima) da se 
besplatno kvalitetno plesno educiraju. Osim toga, cilj projekta bio je da plesna kultura postane i dio 
tradicije i kulture mladih kao i da se propagira veća tjelesna aktivnost i borba protiv konzumacije svih 
opojnih sredstava. 
 

U sklopu projekta "Plešimo kroz studij", u organizaciji Savjeta mladih i Športsko-plesne 
udruge Feniks iz Osijeka održan je u Osijeku plesni tečaj izvornih latino-američkih plesova te osnova 
portugalsko-afričkog plesa - kizombe, u trajanju od dva mjeseca, na kraju kojeg su uručene diplome o 
uspješno završenom plesnom tečaju. Savjet mladih je za realizaciju ovog projekta izdvojio 9.000,00 
kuna. 
 
 
6. Mladi i kultura 
 

Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata njihova identiteta i iznimno važno područje 
njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je područje kroz koje mladi kritički preispituju 
tradicionalne kulturne obrasce i nasljeđe kao dio svojeg identiteta, stvarajući nove obrasce i estetiku u 
kreiranju prostora za vlastito prepoznavanje i djelovanje. 
 

Budući da je Osječko-baranjska županija prepuna kulturnih običaja koje treba sačuvati u 
nadolazećem razdoblju miješanja kultura i običaja, kao rezultat globalizacije koja doseže neviđene 
razmjere, Savjet mladih je u 2010. godini poticao rad mladih vezan uz kulturu. 
 

Savjet mladih sufinancirao je projekte koji se aktivno ili pasivno bave očuvanjem kulturne 
baštine našeg kraja. Tako je Savjet mladih bio suorganizator projekta "Foto susret" povodom 
obilježavanja dana Grada Donjeg Miholjca, u suradnji sa Fotoklubom Donji Miholjac. Cilj navedenog 
projekta bilo je promoviranje ljepote i znamenitosti grada Donjeg Miholjca i okolice. Za realizaciju 
ovog projekta u listopadu izdvojeno je 3.000,00 kuna. 
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U 2010. godini Savjet mladih nastavio je s organizacijom tradicionalnog projekta "Slavonska 
brucošijada", koji ima za cilj promicanje tamburaške glazbe kao kulturnog obilježja našeg kraja. 
Savjet mladih je izdvojio 4.045,50 kuna za navedeni projekt. 
 

Osim toga, Savjet mladih sudjelovao je u realizaciji projekta "Učenička likovna inicijativa" u 
suradnji sa Školom za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek. Ovim se projektom željelo 
potaknuti mlade umjetnike na suradnju kako sa svojim vršnjacima, tako i sa ostalim dobnim 
skupinama. Učenici su bili nositelji brojnih radionica a rezultat toga su oslikana pročelja u Osijeku i 
to: Osnovne škole Tin Ujević, Dječjeg vrtića Stribor i Dječjeg vrtića Vedri dani. Za realizaciju ovog 
projekta Savjet mladih izdvojio je financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 

Još jedan od projekata u 2010. godini u sklopu aktivnosti mladi i kultura koji je Savjet mladih 
sufinancirao je i projekt u suradnji s III. gimnazijom u Osijeku pod nazivom "Secesijska baština". 
Riječ je o projektu međunarodne suradnje između gimnazije Eisenstadta i Oberpullendorfa iz Austrije, 
Gimnazije iz 13. okruga Budimpešte i III. gimnazije u Osijeku, kojim se omogućilo mladima 
unaprjeđivanje govorničkih vještina uz upoznavanje kulture Gradišćanskih Hrvata, kao i Hrvata koji 
žive u Mađarskoj i povlačenje paralela između kulturne baštine Osijeka, Eisenstadta i Budimpešte u 
razdoblju secesije. U projektu je sudjelovalo preko sto mladih gimnazijalaca, a Savjet mladih 
sufinancirao je projekt u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 

S ciljem promicanja civilizacijskih i kulturnih vrijednosti, Savjet mladih u 2010. godini 
sufinancirao je i održavanje predavanja i prezentacije edukativno-dokumentarnog filma i fotografija 
"Kongo" u iznosu od 2.000,00 kuna. 
 
 
7. Mladi i zdravstvo 
 

Područje zdravstva, kada govorimo o mlađoj populaciji, prvenstveno uključuje promicanje 
zdravog načina života, educiranje o štetnosti opojnih droga, kao i educiranje o spolno prenosivim 
bolestima. Također ovo područje uključuje i sudjelovanje mladih u raznim aktivnostima koje promiču 
primjerice dobrovoljno darivanje krvi, edukacije o pružanju prve pomoći i slično. Savjet mladih je 
tijekom 2010. godine kontinuirano podupirao projekte s područja zdravstva. 
 

Radi poticanja svih aktivnosti koje imaju za cilj suzbijanje ovisnosti o pušenju, alkoholu i 
drogama Savjet mladih bio je suorganizator projekta "Reci sportu da a drogi ne". Svrha projekta bila je 
da se kroz razne tribine utječe na smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga u 
društvu, potiče unaprjeđenje mjera zaštite obitelji te potiče na uključivanje svih segmenata društva u 
aktivnosti prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, kao i da se pravodobnim informiranjem 
utječe na suzbijanje raširenosti konzumiranja opojnih droga posebno među djecom i mladima. 
 
 
8. Mladi i EU 
 

S obzirom da se Republika Hrvatska trenutno nalazi u fazi pregovaranja s Europskom unijom 
čiji će rezultat biti učlanjenje Republike Hrvatske u Europsku uniju i da je jedno od osnovnih načela 
Europske unije i regionalna suradnja, Savjet mladih je svojim djelovanjem promicao suradnju na 
razini naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, 
Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju, s ostalim europskim regijama i organizacijama 
mladih s tih područja. U tom smislu, Savjet mladih je promicao svaki oblik ovakve suradnje te bio 
nositelj ili sunositelj projekata koji potiču sve oblike euroregionalne suradnje, a u korist mladih s 
područja cijele Europe. 
 

Predstavnik Savjeta mladih sudjelovao je u lipnju 2010. godine na 4. sastanku Regionalne 
mreže mladih Skupštine europskih regija u Donjoj Stubici. Kroz rad u plenarnim sjednicama i radnim 
odborima debatiralo se o održivom razvoju, profesionalnom životu i poduzetništvu mladih, kulturi i 
edukaciji, zdravstvenim i socijalnim pitanjima te komunikaciji i medijima. Na sastanku je usvojen 
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Strateški program Regionalne mreže mladih za 2009. - 2010. godinu te izabrani predsjednik i 
potpredsjednik. Predstavnik Savjeta mladih sudjelovao je u radu odbora Poduzetništvo mladih, gdje se 
raspravljalo o samozapošljavanju i poticanju mladih da svoje ideje, koje su ekonomski izvedive, 
provedu u djela. 
 

Savjet mladih aktivno je radio na promicanju europskih vrijednosti i kroz projekt "Povijesna 
raskrižja - jedan pristup europskom sjećanju". Riječ je o projektu na kojem su surađivali mladi 
Njemačke, Francuske i Hrvatske koji su se upoznavali s temama i sjećanjima na Drugi svjetski rat i 
Domovinski rat u Hrvatskoj. Savjet mladih je projekt sufinancirao u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 

Savjet mladih krajem 2010. godine bio je suorganizator susreta - konferencije mladih gradova 
prijatelja grada Osijeka u sklopu projekta "Međunarodni susret mladih gradova prijatelja grada Osijeka". 
Susret su zajednički organizirali Savjet mladih Grada Osijeka i Savjet mladih, na kojem su sudjelovale 
delegacije mladih iz šest gradova prijatelja Budimpešte, Nitre, Pečuha, Ploiestena, Subotice i Tuzle. Cilj 
projekta bilo je upoznavanje gradova sudionika Susreta, kao i predstavljanja njihovih projekata, te 
predstavljanje grada domaćina - Osijeka i njegove povijesne i kulturne baštine. Naglasak je posebice bio 
na predstavljanju projekta "Friends forever" kojim se ubuduće trajno želi uspostaviti suradnja s mladima 
gradova prijatelja grada Osijeka. Za sufinanciranje ovog projekta Savjet mladih je izdvojio 3.820,00 
kuna. 
 
 
 
 

Naziv projekta 
 

Nositelj / Predlagatelj 
 

 
Financijska  sredstva 

 
Obrazovanje i informatizacija 
1. Komunikacijski trening za     
    članove mladeži političkih    
    stranaka 
 
2. Mini sumo robo kup 
 
 
 
 
 
3. Matematika 
 
 
 
 
Zapošljavanje i poduzetništvo 
4. Slavonija - doživi ju jednom,  
    voli ju zauvijek 
 
Suradnja s udrugama i 
poticanje aktivizma mladih 
5. Festival mladih JUG 2 
 
 
6. Osijek u srcu, Slavonija u duši 
 
7. Najbolji maturantski slogan 
 

 
 
Savjet mladih, 
Agencija za odnose s javnošću 
"Simfonija" d.o.o. iz Osijeka 
 
Savjet mladih, 
Hrvatska udruga inovatora  
poduzetnika, 
Tehnologijsko-razvojni centar 
Osijek 
 
Savjet mladih, 
Andrej Miškatović, 
Župa Sv. Ćirila i Metoda u 
Osijeku 
 
 
Savjet mladih, 
AIESEC Osijek 
 
 
 
Savjet mladih, 
Savez udruga mladih Jug-a 2 
 
Savjet mladih 
 
Savjet mladih 
 

 
 

7.000,00 kn 
 
 
 

5.330,00 kn 
 
 
 
 
 

5.000,00 kn 
 
 
 
 
 

8.000,00 kn 
 
 
 
 

21.000,00 kn 
 
 
- 
 

5.000,00 kn 
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Suradnja sa savjetima mladih 
jedinica lokalne samouprave  
s područja Osječko-baranjske 
županije  
8. Javna tribina "Okrugli stol" 
 
9. Sastanci sa savjetima mladih 

Grada Našica, Osijeka, 
Đakova i Belog Manastira 

 
 
Mladi i sport 
10. Plešimo kroz studij 
 
 
11. Širimo plesnu kulturu 
 
 
 
 
Mladi i kultura 
12. Foto susret u Donjem 
      Miholjcu 
 
 
13. Osijek grafiti jam 2010. 
 
 
 
14. Slavonska brucošijada 
 
 
15. Učenička likovna inicijativa 
 
 
 
16. Secesijska baština 
 
 
17. Predavanje i prezentacija 

edukativno-dokumentarnog 
filma i fotografija "Kongo" 

 
 
Mladi i zdravstvo 
18. Reci sportu da a drogi ne 
 
 
Mladi i EU 
19. Povijesna raskrižja - jedan 

pristup europskom sjećanju 
 
20. Međunarodni susret mladih 

gradova prijatelja grada 
Osijeka 

 
 
 
 
Savjet mladih 
 
Savjet mladih, 
savjeti mladih jls s područja 
Osječko-baranjske županije 
 
 
 
Savjet mladih, 
ŠPU "Feniks" iz Osijeka 
 
Savjet mladih, 
Savjet mladih Grada Osijeka, 
Plesni klub "Calypso" 
 
 
 
Savjet mladih Osječko-baranjske 
županije, 
Fotoklub Donji Miholjac 
 
Savjet mladih, 
Savjet mladih Grada Osijeka, 
Savez udruga mladih Jug-a 2 
 
Savjet mladih, 
Savjet mladih Grada Osijeka 
 
Savjet mladih, 
Škola za tekstil, dizajn i 
primijenjene umjetnosti Osijek 
 
Savjet mladih, 
III. gimnazija Osijek 
 
Savjet mladih, 
Udruga za kreativne putokaze 
"Adventure" 
 
 
Savjet mladih, 
Osječka liga za borbu protiv 
ovisnosti 
 
 
Savjet mladih, 
Lokalna demokratska agencija 
 
Savjet mladih Osječko-baranjske 
županije, 
Savjet mladih Grada Osijeka 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

9.000,00 kn 
 
 
- 
 
 
 
 
 

3.000,00 kn 
 
 
 
- 
 
 
 

4.045,50 kn 
 
 

10.000,00 kn 
 
 
 

5.000,00 kn 
 
 

2.000,00 kn 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

5.000,00 kn  
 
 

3.820,00 kn 

 


