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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.), koji je stupio na snagu 28. ožujka 2007.
godine.
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 Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2007. godine,
posebnom Odlukom osnovan Savjet mladih na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao
savjetodavno tijelo Županijske skupštine s nešto drugačije uređenim sastavom i nadležnostima.
Temeljem članka 8. stavka 3. Zakona i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština je na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine
izabrala 13 članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije.
Prema članku 16. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske 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, Županijska skupština prethodno odobrava godišnji program rada i
financijski plan Županijskog savjeta mladih.
Sukladno navedenim odredbama, Županijski savjet mladih je na 36. sjednici održanoj 18.
studenoga 2011. godine donio svoj Program rada za 2012. godinu te predložio predstavničkom tijelu
Financijski plan za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati u 2012. godini.
Program rada za 2012. godinu sadrži aktivnosti Županijskog savjeta mladih tijekom 2012.
godine razvrstane u 8 poglavlja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obrazovanje i informatizacija,
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih,
Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih,
Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Mladi i šport,
Mladi i kultura,
Mladi i zdravstvo i
Mladi i EU.
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Predloženim Financijskim planom predložena su sredstva za realizaciju pojedinih od
planiranih aktivnosti opisanih u Programu rada u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna i to:
1.

EKSos - Edukacijska konferencija za studente Osijek - 5.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga AIESEC Osijek
Rok:
siječanj 2012.

2.

Glazbena edukacija - 3.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga "Dalmatinac"
iz Krčenika
Rok:
siječanj 2012.

3.

Tečaj samoobrane - 7.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga "Kobudo" iz
Osijeka
Rok:
siječanj/prosinac 2012.

4.

Global Village - 3.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga AIESEC Osijek
Rok:
veljača/travanj 2012.

5.

KUD "Ivan Kapistran Adamović" - 9.800,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i KUD "Ivan Kapistran
Adamović" Čepin
Rok:
veljača/ožujak 2012.

6.

IT edukacija - 15.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga za informatiku
"Digital Point" Osijek
Rok:
veljača/travanj 2012.

7.

Širimo plesnu kulturu - 15.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije i Plesna udruga
"Calysto" Osijek
Rok:
travanj/prosinac 2012.

8.

Biti volonter - 6.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Volonterski centar
Osijek
Rok:
travanj/prosinac 2012.

9.

Najbolji maturantski slogan - 4.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije
Rok:
svibanj 2012.

10.

Povijesno kulturna baština Tvrđe - 7.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Hrvatski sokol
Rok:
lipanj 2012.

11.

Predstavi svoj zavičaj - 7.800,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i udruga "Akademis" iz
Osijeka
Rok:
lipanj 2012.
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12.

(NE) zarazi se! - 9.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Hrvatski crveni križ,
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Rok:
rujan/listopad 2012.

13.

U svoje ime - 13.400,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Hrvatski institut za
lokalnu samoupravu
Rok:
listopad/prosinac 2012.

Slijedom prethodno navedenog, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije odlučio
je na 36. sjednici održanoj 18. studenoga 2011. godine predložiti Županijskoj skupštini da odobri
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2012.
godinu u predloženom tekstu.
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Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) te
članka 5. stavak 1. i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske
županije donio je na 36. sjednici 18. studenoga 2011. godine

PROGRAM RADA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

UVOD
Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je
savjetodavno tijelo Skupštine Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), koje je
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, kako Osječko-baranjske županije (u
daljnjem tekstu: Županija), tako i cijele regije Slavonije i Baranje. 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, te daje mišljenje Skupštini prilikom donošenja različitih akata
koji su od osobitog značaja za mlade.
Savjet mladih predlaže Skupštini donošenje akata značajnih za unapređivanje 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.
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 ovim Programom i mora
biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Ovaj Program rada sadrži 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 će se organizirati rad Savjeta mladih u 2012. godini,
kako slijedi:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obrazovanje i informatizacija,
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih,
Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih,
Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Mladi i šport,
Mladi i kultura,
Mladi i zdravstvo i
Mladi i EU.
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1.

OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA

Savjet mladih smatra kako obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Županije, tako i
Republike Hrvatske u cjelini. Stoga je ovim Programom velika pozornost posvećena upravo
obrazovanju.
Savjet mladih smatra zadovoljavajućim ulaganje Županije u obrazovanje, ali će nastojati
svojim savjetima i prijedlozima, kao i vlastitim radom, ulaganje u obrazovanje podići na još veću
razinu. Savjet mladih posebno će ustrajati na nagrađivanju uspješnosti srednjoškolaca i studenata kroz
povećanje broja stipendija, ali i nagrađivanjem uspješnih mladih znanstvenika od strane samog
Savjeta. To će se postići sustavnim praćenjem rezultata županijskih i državnih natjecanja.
Savjet mladih će poticati i inicirati rješavanje obrazovnih problema mladih, kao i nejasnoća
koje postoje u sustavu obrazovanja, organiziranjem raznih tribina i okruglih stolova, gdje će nastojati
okupiti sve relevantne osobe za rješavanje tog problema. U sklopu dodatnog obrazovanja Savjet
mladih osmislio je više projekata koji ujedno obuhvaćaju i komunikacijske, prezentacijske i druge
radionice. Udruga "Akademis" u sklopu projekta "Predstavi svoj zavičaj" provest će komunikacijske i
prezentacijske radionice. Udruga je osigurala osobe s potrebnim referencama kako bi se projekt
proveo na najvišoj mogućoj razini. Projekt se zasniva na četverodnevnom radu sa studentima na
području prezentacijskih vještina i samom radu sa grupama u turizmu ( pripremanje grupa, tehničko
vodstvo, organiziranje autobusa, "rooming" prilikom prijava i na destinacijama, organiziranje i
vođenje izleta na destinacijama, pisanje i prezentacija izvještaja nakon putovanja) te praktičnom
dijelu. Razvijanje prezentacijskih vještina temelj je svakog dobrog poslovanja. Ta vještina posebno je
cijenjena u radu sa ljudima, odnosno u turizmu. U edukacijskom programu poseban će se naglasak
staviti na razvijanje tih vještina te profiliranje mladih studenata sa izraženim prezentacijskim i
komunikacijskim vještinama. Vođenje seminara o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
povjereno je stručnjacima iz tog područja: sveučilišnim profesorima, turističkim djelatnicima te
voditeljima studentskog projekta "Student 3P".
Savjet mladih će poticati dostupnost školskih prostora i prostora visokih učilišta onim
udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne,
duhovne, informatičke programe, programe razvoja, demokracije, civilnog društva, tolerancije,
nenasilja, interkulturalne programe, programe nacionalnih manjina i sl. sukladno odrednicama
Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine ("Narodne novine" broj 82/09.). To će se
učiniti upućivanjem poziva osnivačima osnovnih i srednjih škola, te visokih učilišta za poduzimanje
svih potrebnih mjera te donošenje ili izmjenu odgovarajućih propisa radi osiguravanja dostupnosti
školskih prostora i prostora visokih učilišta udrugama za provođenje takovih aktivnosti mladih.
Savjet mladih će se posebno angažirati na osiguravanju besplatne IT edukacije te informiranju
mladih o postojećim mogućnostima za to, kao i podizanju razine informatičke pismenosti mladih, te se
zalagati i poticati informatizaciju obrazovanja uopće.
Projekt pod nazivom "IT edukacija" je projekt Županijskog savjeta mladih Osječko baranjske
županije u suradnju s udrugom za informatiku "Digital Point" Osijek, koji ima za cilj osposobljavanje
mladih o prednostima koje nudi Internet tehnologija, na način da se ovim projektom potaknu,
educiraju i preusmjere mlade osobe da pokrenu vlastitu poduzetničku inicijativu. Kroz tromjesečnu
edukaciju osposobit će se tridesetak mladih osoba o mogućnostima koje nudi IT tehnologija u
današnjem svijetu, te će im se pomoći u njezinoj primjeni. Interes za ovim projektom ogleda se u
činjenici da Internet veći dugi niz godina bilježi veliki porast broja korisnika, a upravo je prednost
istoga povezivanje svih dijelova svijeta i ostvarivanje brze komunikacijske i poslovne veze. Cilj ovog
projekta je da svi mladi koji budu pohađali ovu edukaciju dobiju dodatne reference na tržištu rada, te
se tako lakše zaposle ili čak krenu u vlastiti poduzetnički pothvat. Po završetku edukacije polaznicima
će se uručiti i priznanja, a možda će i pojedinci zacrtane ideje ostvariti u praksi.
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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 će se Savjet mladih aktivirati na području povećanja protočnosti informacija o
kretanjima na tržištu rada. Poseban naglasak će se dati 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 Provedbenom planu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 2012.
godinu.
Savjet mladih u suradnju sa udrugom AIESEC organizirati će EKSos - Edukacijsku
konferenciju za studente Osijek, čiji je cilj omogućavanje mladima razvoj dodatnih znanja i vještina
vezanih uz buduće pronalaženje zaposlenja te povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Ova
dvodnevna manifestacija je zamišljena kao niz edukativnih radionica kojoj će prisustvovati određen
broj zainteresiranih mladih osoba. Same radionice će biti vođene od strane predstavnika raznih tvrtki s
područja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Teme radionica su iz područja menadžmenta, a
odabrane su nakon ispitivanja uzorka studenata sa osječkog Sveučilišta. Kao najzanimljivije teme
pokazale su se prodajne vještine, prezentacijske vještine, upravljanje vremenom i metode pisanja
životopisa. Cilj ove manifestacije je potaknuti komunikaciju između studenata i osječkog
korporativnog sektora, širenje praktičnog znanja i stjecanje praktičnih vještina studenata koje će im
nedaleko biti potrebne radi postizanja konkurentnosti na tržištu rada.
3.

SURADNJA S UDRUGAMA I POTICANJE AKTIVIZMA MLADIH

Savjet mladih želi potaknuti aktivnost mladih u civilnom sektoru na način da potiče rad
udruga mladih te udruga koje se bave mladima.
Savjet mladih će dati potporu znanstvenim istraživanjima o mladima, poticati volonterstvo
među mladima i aktivizam. Jedan od projekata kojim će se mladi potaknuti na aktivizam i kreativnost
je i "Najbolji maturantski slogan". Projekt je inicijativa Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije čiji je cilj potaknuti i nagraditi kreativnost maturanata. Učenici koji završavaju treći
razred strukovnih, odnosno četvrti razred gimnazija završetak srednjoškolskog obrazovanja slave
između ostalog i nošenjem majica s kreativnim natpisima. Spomenuti natpisi karakteriziraju razred
koji ga je osmislio, često su povezani sa školom koju su završili ili pak s aktualnim temama koje
potresaju pojedinu životnu sredinu, a ponekad i samu državu. Time mladi pronose poruku. Poruka
može biti šaljiva, ozbiljna, može kritizirati, ali u svakom od navedenih slučajeva označava
uključivanje mladih ljudi u javni život. Na ovaj način želimo podržati inicijativu koju su prije nekoliko
godina započeli maturanti, nagraditi njihov trud i na taj im način pokazati da za svaki rad i uloženi
trud mogu (i trebaju) biti nagrađeni.
Posebnu će pozornost Savjet mladih posvetiti mladima iz socijalno isključenih skupina,
mladima s invaliditetom, mladima s teškoćama i mladima koji žive u izoliranim mjestima.
U suradnji s udrugom HILS Savjet mladih provodit će projekte u cilju povećanja uključivanja
mladih osoba s invaliditetom i članova Savjeta mladih na području naše Županije u procesu
samozastupanja. Projektom "U svoje ime" povećat će se kvaliteta samozastupanja mladih s
invaliditetom u dobi od 17 do 35 godina starosti. Radionice imaju za cilj povećati sudjelovanje ciljane
skupine u društvenom i političkom životu zajednice u kojoj žive. Projekt će obuhvatiti modele
samozastupanja, zagovaranja i lobiranja te kreiranja prijedloga javnih politika i kampanja.
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Kako u našem obrazovnom sustavu ne postoji program koji za cilj ima usmjeriti mlade prema
volontiranju, osmislili smo projekt "Biti volonter" od kojeg će svaki polaznik radionica i šira društvena
zajednica imati dugoročnu korist. Ovaj projekt provest će se u suradnji s Volonterskim centrom Osijek
i studentskom udrugom EwoB. Volonterski rad od izuzetne je važnosti u vrijeme političkih,
ekonomskih ili ekoloških kriza, s kojima se naše društvo svakodnevno suočava. Osim toga, primijetili
smo kako je sve veći stupanj inertnosti mladih, te ih ovim projektom želimo potaknuti na volonterski
rad i ukazati im koje su prednosti volontiranja i koja su njihova volonterska prava. Sve manji broj
mladih bavi se izvannastavnim ili sportskim aktivnostima, a s druge strane potrebe na tržištu rada se
mijenjaju. Osim fakultetske diplome, kao preduvjet za dobivanje posla jest radno iskustvo, kojeg
većina mladih nema kada završe studij.
4.

SURADNJA SA SAVJETIMA MLADIH JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Savjet mladih nastojat će postići što bolju suradnju svih savjeta mladih s područja Županije,
ali i šire pa će u tu svrhu organizirati različite skupove predstavnika savjeta mladih. Svrha ovakvih
skupova je prvenstveno koordinacija rada, ali i razmjena iskustava u radu savjeta mladih.
Savjet mladih će u okviru svojih programskih aktivnosti sudjelovati u javnome životu na
području Županije, ali će u sklopu suradnje sa savjetima mladih, jedinica lokalne samouprave poticati i
aktivnosti mladih kojima se mladi uključuju u javni život na području cijele Županije. Pri tome će se
Savjet mladih zalagati za ravnomjeran razvoj i ostvarivanje interesa mladih kako na području
Županije, tako i na području Republike Hrvatske.
Sukladno raspoloživim sredstvima i mogućnostima, suradnja će se uspostaviti i s
odgovarajućim tijelima na međunarodnoj razini.
Savjet mladih nastojat će postići što bolju suradnju svih savjeta mladih s područja Županije pa
će se u svrhu ovog dijela programa organizirati različiti skupovi predstavnika savjeta mladih.
Svrha ovakvih skupova je prvenstveno koordinacija rada, ali i razmjena iskustava u radu
savjeta.
Budući da Županija treba poticati ravnomjernu razvijenost na cijelom njezinom području, tako
se i Savjet mladih, kao radno tijelo Županijske Skupštine, treba brinuti o aktivnostima i uključivanju
mladih u javni život na području cijele Županije. To će ostvariti upravo putem suradnje sa savjetima,
svih jedinica lokalne samouprave na području Županije.
5.

MLADI I ŠPORT

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju
športom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih veliku će pozornost posvetiti upravo
kvalitetnom aktiviranju mladih u športu i rekreativnim aktivnostima.
Savjet mladih će posebnu potporu odnosno financijsku pomoć pružati u okviru sredstava
osiguranih Proračunom Županije projektima koji pridonose promicanju zdravog načina življenja,
športa, rekreacije i svih drugih odgovarajućih oblika tjelesne aktivnosti mladih ljudi. Upravo zato
nastavljamo s realizacijom projekta "Širimo plesnu kulturu" na kojemu je do sada besplatno plesno
educirano preko tisuću mladih na području Osječko-baranjske županije. Ovim projektom želimo i
dalje doprinositi razvoju športa i plesa u većim gradovima Osječko-baranjske županije, te omogućiti
mladima (posebno srednjoškolcima) da se bez plaćanja kvalitetno plesno educiraju. Tečajevi će biti
organizirani u Donjem Miholjcu, Osijeku, Belom Manastiru i Našicama. Svaki će tečaj trajati dva
mjeseca (svakog tjedna dva puta po dva školska sata). Samom tečaju prethodit će organizirani posjet
srednjim školama u navedenim gradovima kako bi se afirmirao što veći broj polaznika, te će se po
gradovima postaviti plakati i obavijestiti udruge kako bismo informirali što više mladih. Cilj projekta
jest da plesna kultura naše mladeži postane i dio naše tradicije i kulture. Osim toga, Savjet mladih
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nastavit će, "Tečaj samoobrane". Ovim projektom želimo također doprinijeti razvoju športa, ali i
borilačkih vještina u većim gradovima Osječko-baranjske županije, te omogućiti mladima (posebno
srednjoškolcima) da se kvalitetno educiraju bez plaćanja i opterećivanja roditeljskog budžeta. Tečajevi
će biti organizirani u Osijeku i Našicama. Svaki će tečaj trajati šest tjedana (svakog tjedna dva puta po
dva školska sata). Cilj projekta jest upoznati mlade s osnovama samoobrane i dati im informacije o
borilačkim vještinama. Samoobrana obuhvaća zaštitu vlastitog integriteta, i u fizičkom i u psihičkom
smislu. Poznavati vještinu samoobrane ne znači "znati se tući", nego izbjeći na vrijeme konflikte.
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.
Upravo stoga Savjet mladih želi potaknuti rad mladih vezan uz kulturu. Županija je prepuna
kulturnih običaja koje treba sačuvati u nadolazećem razdoblju miješanja kultura i običaja, kao rezultat
globalizacije koja doseže neviđene razmjere.
Savjet mladih Osječko-baranjske županije u suradnji s Kulturno umjetničkim društvom "Ivan
Kapistran Adamović" iz Čepina okupit će sve zainteresirane mlade koji su spremni biti dijelom
očuvanja naše kulturne baštine i folklora. Kroz organizaciju tečaja folklornih plesova Slavonije i
Baranje, te radionice starog ruha, želja nam je predočiti polaznicima kako je život naših "starih"
obuhvaćao mnoga druženja uz tamburu, pjesmu i ples. Ovaj plesni tečaj omogućit će svojim
polaznicima da uz svoje prve korake odabranih plesova zapjevaju i razne pjesme i napjeve. U projektu
je uključeno i upoznavanje mladih s izradom tradicionalnih narodnih nošnji specifičnih za naš kraj.
Nakon odrađenog projekta organizirat će se druženje na kojem će mladi imati priliku pokazati naučeno
i mogućnost uključivanja u aktivno članstvo KUD-a.
Uvažavajući potrebe i želje mladih s područja Općine Podravske Moslavine Savjet mladih
Osječko-baranjske županije i udruga "Dalmatinac" iz Krčenika, organizirat će glazbenu edukaciju,
koja će obuhvatiti učenje sviranja akustične gitare i klavijatura. Glazbena edukacija odvijat će se dva
puta tjedno u trajanju od dva školska sata tijekom mjeseca siječnja.
Za sve naše Osječane, stanovnike Osječko-baranjske županije kao i za domaće i strane turiste
organizirat ćemo razne manifestacije i smotre kako bismo prezentirali povijest i kulturu Osijeka,
Osječko-baranjsku županiju i Republiku Hrvatsku. U sam program smotre ulazi svečano prezentiranje
počasne sokolske garde na trgu Sv. Trojstva u Tvrđi, gdje će sudjelovati ovisno o programu preko 30
gardista u svečanim povijesnim odorama uz konjičku sokolsku počasnu gardu, svečane turističke
fijakere i seljačka slavonska kola, te smjenu straže koju će izvesti pripadnici počasne sokolske garde
pješaštva, a održavat će se ispred zgrade rektorata Sveučilišta i na drugim zanimljivim lokacijama u
gradu.
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 će
podupirati projekte s područja zdravstva koji se posebno odnose na mlade kroz sufinanciranje
projekata udruga, savjeta mladih i drugih organizacija koje se bave mladima u području zdravstva.
Radi poticanja svih aktivnosti koje imaju za cilj suzbijanje ovisnosti o pušenju, alkoholu i
drogama Savjet mladih će se angažirati u obilježavanju međunarodnih dana i/ili mjeseci posvećenih
borbi protiv svih oblika ovisnosti.
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Glede reproduktivnog zdravlja Savjet mladih će pružati potporu programima informiranja
mladih o prevenciji i suzbijanju HIV/AIDS-a, hepatitisa i drugih zaraznih i spolno prenosivih bolesti.
Iz tog razloga provest ćemo projekt Gradskog društva Crvenog križa iz Osijeka"(NE) ZARAZI SE".
Svrha projekta je informiranje i educiranje mladih, osobito srednjoškolaca o zdravom spolnom
ponašanju, i na taj način, usvajanjem znanja o samozaštiti, preventivno djelovati na posljedice kao što
su mogućnost zaraze HIV-om i drugim spolno prenosivim bolestima. Upravo iz tog razloga sam naziv
projekta upućuje na usvajanje znanja "zarazi se znanjem". U sklopu projekta je educiranje o
kontracepciji i spolnom ponašanju kroz interaktivni pristup u kojem mladi educiraju mlade.
8.

MLADI I EU

Jedno od osnovnih načela Europske unije je i regionalna suradnja. Savjet mladih će svojim
djelovanjem promicati suradnju naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku, Vukovarskosrijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju, s ostalim
europskim regijama i organizacijama mladih s tih područja. U tom smislu, Savjet mladih će promicati
svaki oblik ovakve suradnje te biti nositeljem ili sunositeljem projekata koji potiču sve oblike
euroregionalne suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe.
"Global Village" je projekt koji Savjet mladih Osječko-baranjske županije provodi u suradnji
sa studentskom udrugom AIESEC. Projekt je osmišljen s ciljem upoznavanja mladih s kulturama
drugih država Europske unije, te mogućnostima odlaska na međunarodnu stručnu praksu. Projekt se
odvija na način da strani studenti koji se nalaze na internacionalnoj stručnoj praksi u Hrvatskoj i
susjednim zemljama, posjete Osijek, predstave mladima i građanima Osijeka svoju kulturu, te im budu
na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice koje imaju o stranim kulturama i državama. Projekt će
trajati dva dana, pri čemu je prvi dan usredotočen na studente i učenike grada Osijeka i Osječkobaranjske županije, a drugi dan na običaje i kulturu Slavonije i Baranje. Ovaj projekt će sigurno razviti
interes učenika i studenata.

Klasa: 021-04/11-25/5
Urbroj: 2158/1-01-12-11-1
Osijek, 18. studenoga 2011.

Predsjednik
Mislav Ćurić, v.r.
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Temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine"
broj 23/07.) i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije
donio je na 36. sjednici 18. studenoga 2011. godine

FINANCIJSKI PLAN
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

Ovim Financijskim planom određuje se raspored sredstava za financiranje planiranih projekata
i programskih aktivnosti Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije u okviru usvojenoga
Programa rada za 2012. godinu, u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, kako slijedi:

Naziv projekta

1. EKSos Edukacijska
konferencija za
studente Osijek

Vrijeme
provedbe

siječanj
2012.

Opis projekta

Nositelj/
Predlagatelj

Programske
aktivnosti

Financijska
sredstva

Savjet mladih u suradnji s udrugom
AISEC organizirat će dvodnevnu
manifestaciju čiji je cilj omogućavanje
mladima razvoja dodatnih znanja i
vještina vezanih uz buduće
pronalaženje zaposlenja te povećanje
njihove konkurentnosti na tržištu rada.
Manifestacija je zamišljena kao niz
edukativnih radionica kojoj će
prisustvovati određen broj
zainteresiranih mladih osoba. Same
radionice će biti vođene od strane
predstavnika raznih tvrtki s područja
Grada Osijeka i Osječko-baranjske
županije. Teme radionica su iz
područja menadžmenta, a odabrane su
nakon ispitivanja uzorka studenata sa
osječkog sveučilišta. Kao
najzanimljivije teme pokazale su se
prodajne vještine, prezentacijske
vještine, upravljanje vremenom i
metode pisanja životopisa. Cilj ove
manifestacije je potaknuti
komunikaciju između studenata i
osječkog korporativnog sektora, širenje
praktičnog znanja i stjecanje praktičnih
vještina studenata koje će im nedaleko
biti potrebne radi postizanja
konkurentnosti na tržištu rada.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
Aiesec Osijek

zapošljavanje
i
poduzetništvo
mladih

5.000,00 kn
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2. "Glazbena
edukacija"

3. "Tečaj
samoobrane"

4. "Global Village"

siječanj
2012.

siječanj prosinac
2012.

veljača travanj
2012.

Uvažavajući potrebe i želje mladih s
područja Općine Podravske Moslavine
Savjet mladih Osječko-baranjske
županije i udruga "Dalmatinac" iz
Krčenika, organizirat će glazbenu
edukaciju, koja će obuhvatiti učenje
sviranja akustične gitare i klavijatura.
Glazbena edukacija odvijat će se dva
puta tjedno u trajanju od dva školska
sata tijekom mjeseca siječnja.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
udruga
"Dalmatinac"
Krčenik

Ovim projektom želimo doprinijeti
razvoju športa, odnosno borilačkih
vještina u većim gradovima Osječkobaranjske županije, te omogućiti
mladima (posebno srednjoškolcima) da
se kvalitetno educiraju bez plaćanja i
opterećivanja roditeljskog budžeta.
Tečajevi će biti organizirani u Osijeku i
Našicama. Svaki će tečaj trajati šest
tjedana (svakog tjedna dva puta po dva
školska sata). Cilj projekta jest
upoznati mlade s osnovama
samoobrane i dati im informacije o
borilačkim vještinama. Samoobrana
obuhvaća zaštitu vlastitog integriteta, i
u fizičkom i u psihičkom smislu.
Poznavati vještinu samoobrane ne
znači "znati se tući", nego izbjeći na
vrijeme konflikte.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
udruga
"Kobudo"

"Global Village" je projekt koji Savjet
mladih Osječko-baranjske županije
provodi u suradnji sa studentskom
udrugom AIESEC. Projekt je osmišljen
s ciljem upoznavanja mladih s
kulturama drugih država Europske
unije, te mogućnostima odlaska na
međunarodnu stručnu praksu. Projekt
se odvija na način da strani studenti
koji se nalaze na internacionalnoj
stručnoj praksi u Hrvatskoj i susjednim
zemljama, posjete Osijek, predstave
mladima i građanima Osijeka svoju
kulturu, te im budu na raspolaganju za
sva pitanja i nedoumice koje imaju o
stranim kulturama i državama. Projekt
će trajati dva dana, pri čemu je prvi dan
usredotočen na studente i učenike
grada Osijeka i Osječko-baranjske
županije, a drugi dan na običaje i
kulturu Slavonije i Baranje. Ovaj
projekt će sigurno razviti interes
učenika i studenata.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
Aiesec Osijek
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mladi i
kultura

3.000,00 kn

mladi i šport

7.000,00 kn

mladi i EU

3.000,00 kn

5. KUD - Kulturno
umjetničko
društvo "Ivan
Kapistran
Adamović"
Čepin

6. "IT edukacija"

veljača ožujak 2012.

veljača travanj i
2012.

Savjet mladih Osječko-baranjske
županije u suradnji s Kulturno
umjetničkim društvom "Ivan Kapistran
Adamović" iz Čepina okupit će sve
zainteresirane mlade koji su spremni
biti dijelom očuvanja naše kulturne
baštine i folklora. Kroz organizaciju
tečaja folklornih plesova Slavonije i
Baranje, te radionice starog ruha, želja
nam je predočiti polaznicnima kako je
život naših "starih" obuhvaća mnoga
druženja uz tamburu, pjesmu i ples.
Ovaj plesni tečaj omogućit će svojim
polaznicima da uz svoje prve korake
odabranih plesova zapjevaju i razne
pjesme i napjeve. U projektu je
uključeno i upoznavanje mladih s
izradom tradiocionalnih narodnih
nošnji specifičnih za naš kraj. Nakon
odrađenog projekta organizirat će se
druženje na kojem će mladi imati
priliku pokazati naučeno i mogućnost
uključivanja u aktivno članstvo KUDa.
Projekt pod nazivom "IT edukacija" je
projekt Županijskog savjeta mladih
Osječko baranjske županije u suradnju
s udrugom za informatiku "Digital
Point" Osijek, koji ima za cilj
osposobljavanje mladih o prednostima
koje nudi Internet tehnologija, na način
da se ovim projektom potaknu,
educiraju i preusmjere mlade osobe da
pokrenu vlastitu poduzetničku
inicijativu. Kroz tromjesečnu edukaciju
osposobit će se tridesetak mladih osoba
o mogućnostima koje nudi IT
tehnologija u današnjem svijetu, te će
im se pomoći u njezinoj primjeni.
Interes za ovim projektom ogleda se u
činjenici da Internet veći dugi niz
godina bilježi veliki porast broja
korisnika, a upravo je prednost istoga
povezivanje svih dijelova svijeta i
ostvarivanje brze komunikacijske i
poslovne veze. Cilj ovog projekta je da
svi mladi koji budu pohađali ovu
edukaciju dobiju dodatne reference na
tržištu rada, te se tako lakše zaposle ili
čak krenu u vlastiti poduzetnički
pothvat. Po završetku edukacije
polaznicima će se uručiti i priznanja, a
možda će i pojedinci zacrtane ideje
ostvariti u praksi.
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Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
KUD Kulturno
umjetničko
društvo "Ivan
Kapistran
Adamović"
Čepin

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
udruga
informatičara
"Digital Point"
Osijek

mladi i kultura

obrazovanje i
informatizacija

9.800,00 kn

15.000,00 kn

7. "Širimo plesnu
kulturu"

8. "Biti volonter"

travanj prosinac
2012.

travanjprosinac
2012.

Ovim projektom želimo doprinijeti
razvoju športa i plesa u većim
gradovima Osječko-baranjske županije,
te omogućiti mladima (posebno
srednjoškolcima) da se bez plaćanja
kvalitetno plesno educiraju. Tečajevi će
biti organizirani u Donjem Miholjcu,
Osijeku, Belom Manastiru i Našicama.
Svaki će tečaj trajati dva mjeseca
(svakog tjedna dva puta po dva školska
sata). Samom tečaju prethodit će
organizirani posjet srednjim školama u
navedenim gradovima kako bi se
afirmirao što veći broj polaznika, te će
se po gradovima postaviti plakati i
obavijestiti udruge kako bismo
informirali što više mladih. Cilj
projekta jest da plesna kultura naše
mladeži postane i dio naše tradicije i
kulture.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
Plesna udruga
"Calysto"
Osijek

Kako u našem obrazovnom sustavu ne
postoji program koji za cilj ima
usmjeriti mlade prema volontiranju,
osmislili smo projekt "Biti volonter"od
kojeg će svaki polaznik radionica i šira
društvena zajednica imati dugoročnu
korist. Ovaj projekt provest će se u
suradnji s Volonterskim centrom
Osijek i studentskom udrugom EwoB.
Volonterski rad od izuzetne je važnosti
u vrijeme političkih, ekonomskih ili
ekoloških kriza, s kojima se naše
društvo svakodnevno suočava. Osim
toga, primijetili smo kako je sve veći
stupanj inertnosti mladih, te ih ovim
projektom želimo potaknuti na
volonterski rad i ukazati im koje su
prednosti volontiranja i koja su njihova
volonterska prava. Sve manji broj
mladih bavi se izvannastavnim ili
sportskim aktivnostima, a s druge
strane potrebe na tržištu rada se
mijenjaju. Osim fakultetske diplome,
kao preduvjet za dobivanje posla jest
radno iskustvo, kojeg većina mladih
nema kada završe studij.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
Volonterski
centar Osijek
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mladi i šport

suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

15.000,00 kn

6.000,00 kn

9. Najbolji
maturantski
slogan

10. Povijesno
kulturna baština
Tvrđe

svibanj
2012.

lipanj 2012.

Savjet mladih će dati potporu
znanstvenim istraživanjima o mladima,
poticati volonterstvo među mladima i
aktivizam. Jedan od projekata kojim će
se mladi potaknuti na aktivizam i
kreativnost je i "Najbolji maturantski
slogan". Projekt je inicijativa
Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije čiji je cilj potaknuti
i nagraditi kreativnost maturanata.
Učenici koji završavaju treći razred
strukovnih, odnosno četvrti razred
gimnazija završetak srednjoškolskog
obrazovanja slave, između ostaloga, i
nošenjem majica s kreativnim
natpisima. Spomenuti natpisi
karakteriziraju razred koji ga je
osmislio, često su povezani sa školom
koju su završili ili pak s aktualnim
temama koje potresaju pojedinu
životnu sredinu, a ponekad i samu
državu. Time mladi pronose poruku.
Poruka može biti šaljiva, ozbiljna,
može kritizirati, ali u svakom od
navedenih slučajeva označava
uključivanje mladih ljudi u javni život.
Na ovaj način želimo podržati
inicijativu koju su prije nekoliko
godina započeli maturanti, nagraditi
njihov trud i na taj im način pokazati
da za svaki rad i uloženi trud mogu (i
trebaju) biti nagrađeni.
Za sve naše Osječane, stanovnike
Osječko-baranjske županije kao i za
domaće i strane turiste organizirat
ćemo razne manifestacije i smotre kako
bismo prezentirali povijest i kulturu
Osijeka, Osječko-baranjsku županiju i
Republiku Hrvatsku. U sam program
smotre ulazi svečano prezentiranje
počasne sokolske garde na trgu Sv.
Trojstva u Tvrđi, gdje će sudjelovati
ovisno o programu preko 30 gardista u
svečanim povijesnim odorama uz
konjičku sokolsku počasnu gardu,
svečane turistički fijakere i seljačka
slavonska kola, te smjenu straže koju
će izvesti pripadnici počasne sokolske
garde pješaštva, a održavat će se ispred
zgrade rektorata Sveučilišta i na
drugim zanimljivim lokacijama u
gradu.
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Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
Hrvatski sokol

suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

4.000,00 kn

mladi i kultura

7.000,00 kn

11. "Predstavi svoj
zavičaj"

12. "(NE) zarazi
se"

lipanj 2012.

rujan listopad
2012.

Savjet mladih će poticati i inicirati
rješavanje obrazovnih problema
mladih, kao i nejasnoća koje postoje u
sustavu obrazovanja, organiziranjem
raznih tribina i okruglih stolova, gdje
će nastojati okupiti sve relevantne
osobe za rješavanje tog problema. U
sklopu dodatnog obrazovanja Savjet
mladih osmislio je više projekata koji
ujedno obuhvaćaju i komunikacijske,
prezentacijske i druge radionice. Jedna
od aktivnosti udruge "Akademis" je i
upravo spomenuta edukacija koja će se
provesti u sklopu projekta "Predstavi
svoj zavičaj". Udruga "Akademis"
osigurala je osobe s potrebnim
referencama kako bi se projekt proveo
na najvišoj mogućoj razini.
Glede reproduktivnog zdravlja Savjet
mladih će pružati potporu programima
informiranja mladih o prevenciji i
suzbijanju HIV/AIDS-a, hepatitisa i
drugih zaraznih i spolno prenosivih
bolesti. Iz tog razloga provest ćemo
projekt Gradskog društva Crvenog
križa iz Osijeka"(NE) ZARAZI SE".
Svrha projekta je informiranje i
educiranje mladih, osobito
srednjoškolaca o zdravom spolnom
ponašanju, i na taj način, usvajanjem
znanja o samozaštiti preventivno
djelovati na posljedice kao što su
mogućnost zaraze HIV-om i drugim
spolno prenosivim bolestima. Upravo
iz tog razloga sam naziv projekta
upućuje na usvajanje znanja "zarazi se
znanjem". U sklopu projekta je
educiranje o kontracepciji i spolnom
ponašanju kroz interaktivni pristup u
kojem mladi educiraju mlade.
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Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije
i
udruga
Akademis

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
Hrvatski
crveni križ,
Gradsko
društvo
Crvenog križa
Osijek

obrazovanje i
informatizacija

7.800,00 kn

mladi i
zdravstvo

9.000,00 kn

13. " U svoje ime"

listopad prosinac
2012.

U suradnji s udrugom HILS Savjet
mladih provodit će projekte u cilju
povećanja uključivanja mladih osoba s
invaliditetom i članova Savjeta mladih
na području naše Županije u procesu
samozastupanja. Projektom "U svoje
ime" povećat će se kvaliteta
samozastupanja mladih s invaliditetom
u dobi od 17 do 35 godina starosti.
Radionice imaju za cilj povećati
sudjelovanje ciljane skupine u
društvenom i političkom životu
zajednice u kojoj žive. Projekt će
obuhvatiti modele samozastupanja,
zagovaranja i lobiranja te kreiranja
prijedloga javnih politika i kampanja.

Županijski
savjet mladih
Osječkobaranjske
županije i
Hrvatski
institut za
lokalnu
samoupravu

suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

Klasa: 021-04/11-25/5
Urbroj: 2158/1-01-12-11-2
Osijek, 18. studenoga 2011.

Predsjednik
Mislav Ćurić, v.r.
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13.400,00 kn

