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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 2011. GODINI

Program rada Savjeta mladih za 2011. 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 2011. godini, i to 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 s područja
Osječko-baranjske županije
Mladi i šport
Mladi i kultura
Mladi i zdravstvo
Mladi i EU.

Financijskim planom Savjeta mladih za 2011. godinu određen je raspored sredstava u
ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti
Savjeta mladih u okviru usvojenoga Programa rada za 2011. godinu.
Zbog lakše dostupnosti, transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta mladih,
Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2011. godinu, kao i svi projekt i aktivnosti u 2011.
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 2011. godinu velika
pozornost posvećena bila upravo obrazovanju.
Iako je ulaganje Županije u obrazovanje zadovoljavajuće tijekom 2011. godine, Savjet mladih
je nastojao svojim projektima, savjetima i prijedlozima, obrazovanje podići na još višu 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 u Osijeku, općini Erdut i gradu Belom Manastiru. Projekt je obuhvatio 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 62 polaznika omogućeno je stjecanje
vještina i kompetencija za aktivnije sudjelovanje u političkom životu zajednice. Za ovaj projekt
ukupno je utrošeno 11.999,88 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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Osim toga, Savjet mladih prepoznao je potrebe tržišta, te odlučio organizirati projekt pod
nazivom "IT - edukacija" koji za cilj ima osposobljavanje mladih na području Internet tehnologije.
Riječ je o projektu na kojem je kroz tromjesečni projekt 30 mladih educirano o mogućnostima koje
nude IT tehnologije u današnjem svijetu, te osposobljeno za njihovu primjenu kako bi se u budućnosti
na temelju tih znanja lakše zaposlili. Kao rezultat ovoga projekta nastala je i web stranica.
www.gastro-sib.hr na kojoj se mogu pronaći informacije o turističkim odredištima te tradicionalnim i
kulinarskim specijalitetima Slavonije i Baranje. Ovim projektom Savjet mladih doprinio je, osim
informatizaciji i osposobljavanju mladih IT stručnjaka, širenju turizma, tradicije i kulture Osječkobaranjske Županije.
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 2011. godine Savjet mladih aktivirao na području povećanja protočnosti
informacija o kretanjima na tržištu rada. Poseban naglasak stavio se na informiranje 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
2011. 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.
Prvi dio 2011. godine bio je u poduzetničkom duhu. Savjet mladih osmislio je i realizirao
nekoliko projekta za mlade u suradnji s udrugama i poduzetnicima s ciljem poticanja poduzetništva
kod srednjoškolaca i studenata.
Informiranje i educiranje smo započeli s najmlađima, organiziravši u suradnji s udrugom
AIESEC projekt ''Jednaki u različitosti'', kojeg je tijekom dva mjeseca pohađalo 200-tinjak
osnovnoškolaca s područja Grada Osijeka. Osnovni cilj projekta bio je kroz radionice i natjecanje
educirati mlade o važnosti tolerancije, prihvaćanja drugačijeg, zajedništva, timskog rada, a radilo se i
na komunikacijskim vještinama kako na materinjem tako i na stranom jeziku. Projekt se odvijao na
način da je šest praktikanata iz različitih zemalja svijeta, odabranih iz globalne baze studenata
međunarodne studentske udruge AIESEC, održavalo radionice i edukacije na engleskom jeziku za
učenike šest osnovnih škola grada Osijeka.
Slijedeći u nizu bio je projekt ''Akcija, a ne reakcija'', ponovno organiziran u suradnji s
udrugom AIESEC, međutim ovaj put za nešto stariju populaciju srednjoškolaca. U projektu je
sudjelovalo 6 srednjih škola s područja Grada Osijeka, a broj sudionika popeo se na 300 učenika.
Osnovni cilj projekta bio je kroz radionice i natjecanje približiti učenicima poduzetništvo i omogućiti
im istraživanje i pronalaženje poduzetničkih vještina. Tijekom dvomjesečnih radionica mladi su se
susreli s temama timskog rada, osnovama vođenja i organiziranja timskog rada, organiziranja svog
vremena, prezentacijskim vještinama i tehnikama. Oba projekta završila su evaluacijama na završnim
natjecanjima gdje su najbolji timovi imali priliku pokazati stečene vještine i osvojiti nagrade. U
projekte ''Jednaki u različitosti'' i ''Akcija, a ne reakcija'' uloženo je 2.000,00 kn.
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Imajući na umu da su mladi slabo upoznati s mogućnostima pokretanja vlastitog
poduzetničkog pothvata, kao i da su slabo informirani o potrebama na tržištu rada Savjet mladih
odlučio se za organizaciju tribina diljem Osječko-baranjske županije pod nazivom ''Poduzetnička
inicijativa''. Tribine su u razdoblju od siječnja do svibnja 2011. godine održane u Đakovu, Belišću,
Belom Manastiru, Našicama i Osijeku. Na tribinama su gostovali istaknuti predavači s područja PR-a i
IT tehnologija, te zaposlenici Agencije za razvoj, koji su mladima prenijeli svoja radna iskustva, te im
dali informacije o tome kome se mogu obratiti ukoliko žele pokrenuti vlastiti posao, koje su najčešće
prepreke na koje se nailazi, te kako ih uspješno savladati. Da je projekt bio uspješan svjedoči i brojka
od oko 500 srednjoškolaca koji su aktivno sudjelovali na tribinama. Završetak ovog projekta
kulminirao je u Osijeku na Career day-u, projektu koji smo organizirali u suradnji s udrugom
AIESEC. Na Career day-u sudjelovalo je više od 30 tvrtki i privatnih poduzetnika koji su se
predstavili mladima. Na ovaj način olakšana je interakcija između mladih i poslodavaca, pa su tako
mladi imali priliku predstaviti sebe i svoja postignuća, te željenim poslodavcima ostaviti svoje
životopise i na taj način aplicirati za posao. Za ova dva projekta utrošena su sredstva od 3.845,00 kn.
Poduzetništvo i zapošljavanje kod mladih nastavili smo poticati i projektima "Business
Management Challenge" i "Local Training seminar" koje smo organizirali u suradnji s udrugom
AIESEC. U sklopu ovih projekata mladima su bile zadane teme i problemski zadaci koje su morali
riješiti. Centar grada Osijeka opustošen je dolaskom velikih trgovačkih centara, stoga je jedan od
problemskih zadataka ovog projekta bio i kako revitalizirati centar grada. Osim ovog zadatka, mladi
ekonomisti rješavali su i druge stvarne problemske zadatke tvrtki s područja Osječko-baranjske
županije, a oni najbolji nagrađeni su nagradama, a neki su i temeljem svog kreativnog rješenja dobili i
posao. U navedene projekte uloženo je 7.600,00 kn. Time je završen ciklus projekata Savjeta mladih
koji je svoje napore ulagao u informiranje mladih o mogućnostima zapošljavanja i pokretanju vlastite
poduzetničke inicijative.
3.

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih

Kao jedan od projekata Savjeta mladih u sklopu poticanja aktivizma mladih u 2011. godini bio
je i projekt ''Najbolji maturantski slogan 2011''. Projekt je bio realiziran u suradnji sa Savjetom mladih
grada Osijeka i portalom Sib.hr. Nagrađena su tri maturantska slogana, s područja grada Osijeka.
Najbolji je slogan učenika 4. b razreda II. gimnazije u Osijeku - ''4.b is no longer in a relationship
with: II. gimnazija; 22 people likes this'. S područja Osječko-baranjske županije nagrađen je slogan
''mi smo pravnici, budući saborski zastupnici", "Jadranka miči nam se s puta, stiže generacija ljuta!'', 4.
razreda upravnih referenata Druge srednje škole u Belom Manastiru, a utješna nagrada dodijeljena je
fizioterapeutskim tehničarima Medicinske škole u Osijeku za slogan ''za tijelo i dušu masiram u fušu''.
Projekt je realiziran uz sufinanciranje župana Osječko-baranjske županije.
Osim toga, Savjet mladih aktivno je poticao mlade na uključivanje u život i rad zajednice.
Tako su tijekom 2011. godine predstavnici Savjeta mladih, Vijeća učenika Grada Zagreba i Mreže
mladih Hrvatske posjetili III. (prirodoslovno-matematičku) gimnaziju u Osijeku s ciljem realizacije
projekta ''fokus:mladi''' financiranog od strane Europske Unije u sklopu IPA programa '''Mladi na
djelu''. Projekt ima za cilj osnažiti mlade sudionike za proaktivno promišljanje tema koje su relevantne
za mlade u Hrvatskoj i Europi. Trening-seminaru prisustvovalo je 30-ak učenika matematičke
gimnazije. Tema trening-seminara u Osijeku bila je mladi u lokalnoj zajednici. Cilj je bio upoznati
mlade sudionike o važnosti i mogućnostima uključivanja u različite udruge mladih i druge oblike
organiziranja (vijeća, savjete, političke stranke). Predavači su tom prilikom željeli upoznati mlade s
oblicima potpore koju imaju od strane institucija (škola, gradske i županijske vlasti). Najvažnija
pitanja na koja su dobili odgovor bila su kome se i kako obratiti s kvalitetnom idejom. Učenici su tom
prilikom pokazali da su svjesni problema, te su među ostalom naveli brojne propuste i nedostatke u
sadašnjem funkcioniranju lokalnih jedinica, ali i predložili ideje koje bi mogle pomoći u popravljanju
cjelokupnog stanja. U godini koja nosi ime ''međunarodne godine mladih'' mladi su pokazali da su
spremni preuzeti odgovornost i aktivno se uključiti u život svoje lokalne zajednice, a ovakvi seminari i
informacije dodatno će im pomoći u međusobnom povezivanju i kreiranju edukativnih, zabavnih i
zanimljivih projekata.
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4.

Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s
područja Osječko-baranjske županije

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.
Tako je 15. lipnja 2011. godine, povodom međunarodne godine mladih, Savjet mladih
organizirao "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 s programima i djelatnostima koje Savjeti izvršavaju u sklopu
svojih programa rada te predstavljanja aktivnosti svih Savjeta. Okruglom stolu odazvali su se
predstavnici Savjeta mladih gradova: Đakova, Belog Manastira, Donjeg Miholjca, Valpova, Belišća,
Našica te predstavnici savjeta mladih općina Kneževi Vinogradi i Erduta.
U srpnju 2011. Odazvali smo se pozivu te gostovali na sastanku Županijskog savjeta mladih
Vukovarsko-srijemske županije s ciljem razmjene iskustava u osmišljanju i organizaciji projekata za
mlade.
Dana 8. prosinca 2011. godine u Donjem Miholjcu sudjelovali smo na Okruglom stolu s
predstavnicima Savjeta mladih Grada Donjeg Miholjca, Savjeta mladih grada Našica, Studentskog
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, gradskim vijećnicima Grada Donjeg Miholjca, te
predstavnicima udruga s područja Grada Donjeg Miholjca i okolnih mjesta. Teme koje su bile
spomenute tijekom rasprave na okruglom stolu bile su vezane za problematiku zastupljenosti mladih u
političkom životu lokalnih i regionalnih jedinica samouprave, te općenito o aktivnoj uključenosti
mladih u društveni život i njihov utjecaj u okolini u kojoj žive.
Isto tako, tijekom 2011. 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 šport

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih tijekom 2011. 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 2011. godini realizirao šest besplatnih plesnih tečajeva u
sklopu projekta "Širimo plesnu kulturu" na kojem je besplatno plesno educirano više od 1500 mladih s
područja Osječko-baranjske županije. Plesni tečajevi organizirani su u Belišću, Đakovu, Belom
Manastiru, Našicama, Osijeku, te u Općini Erdut. 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 dio tradicije i kulture mladih kao i da se promiče veća tjelesna aktivnost i borba protiv
konzumacije svih opojnih sredstava. Za potrebe održavanja ovih projekata utrošena su financijska
sredstva u iznosu od 24.431,00 kn.
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Kako bi i na drugi način potaknuli mlade da se aktivno bave športskim aktivnostima i
omogućili im kvalitetno korištenje slobodnog vremena osmislili smo i projekt ''Tečaj samoobrane'' u
suradnji s udrugom "Kobudo". Cilj projekta bio je upoznati mlade s osnovama samoobrane i dati im
informacije o borilačkim vještinama. Projekti su organizirani u Osijeku i Našicama, te je u sklopu istih
educirano 70-ak djevojaka. Za potrebe organizacije projekata utrošena su sredstva u iznosu od
6.000,00 kn.
U gradu Belišću organizirali smo projekt ''Škola kajaka''. Cilj projekta bio je ponuditi djeci i
mladima mjesto i način ispunjavanja slobodnog vremena, a istovremeno ih zainteresirati za
neuobičajenu sportsku aktivnost bavljenja kajakaštvom. U projekt je bilo uključeno 58 mladih ljudi, a
sredstva koja smo uložili u projekt iznose 6.000,00 kn.
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 2011. 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 "Izložba tradicijske i kulturne
baštine" u suradnji s Udrugom HNSU ''Zavičaj''. Cilj navedenog projekta bilo je promoviranje ljepote i
znamenitosti grada Donjeg Miholjca i okolice. Za realizaciju ovog projekta u listopadu izdvojeno je
2.200,00 kuna.
U 2011. godini Savjet mladih nastavio je s organizacijom tradicionalnog projekta "Slavonska
brucošijada", koji ima za cilj promicanje tamburaške glazbe kao kulturnog obilježja našeg kraja.
U suradnji s Hrvatskim sokolom Osijek Savjet mladih organizirao je projekt "Promicanje
kulture Osječko-baranjske županije", u sklopu kojega smo zajedničkim snagama promovirali kulturnu
i povijesnu baštinu Slavonije i Baranje. U sklopu ovog projekta grafitima je oslikan i jedan od
tramvaja koji se može vidjeti u svakodnevnoj vožnji na ulicama Grada Osijeka. Tako smo pokazali da
je moguće kulturnu baštinu promovirati spojem modernog izričaja (grafita) i tradicionalnih motiva
udruge Hrvatski Sokol. Za projekt je utrošeno 6.200,00 kn. Osim toga, Savjet mladih sufinancirao je
regrutaciju novih članova Hrvatskog Sokola iznosom od 7.830,00 kn.
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 2011. godine kontinuirano podupirao projekte s područja zdravstva.
U suradnji sa Savjetom mladih Grada Belog Manastira organizirali smo humanitarni koncert
za bolesnu Biljanu Smolčić u sklopu kojeg su mladi imali priliku družiti se uz zvuke tamburica kao
tradicionalne slavonske pjesme, a ujedno i moralno i financijski potpomoći teško bolesnu Biljanu. Za
organizaciju humanitarnog koncerta utrošili smo 2.000,00 kn.
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8.

Mladi i EU

Jedno od osnovnih načela Europske unije je i regionalna suradnja, tako da je i Savjet mladih
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.
Sukladno tome organizirali smo javnu tribinu ''Upoznaj se s EU'', u sklopu projekta ''Upoznaj
svijet'' na kojoj su gostovale. Emita Blagdan - pomoćnica ravnateljice AZVO-a za međunarodnu
suradnju te Katarina Šimić Jagunić - načelnica Nacionalnog ENIC/NARIC ureda. Gošće su održale 45
minutnu prezentaciju u sklopu koje su nas upoznale s brojnim informacijama vezanim za djelovanje
ENIC/NARIC ureda, nostrifikaciju diploma te studiranje i zapošljavanje unutar Europske Unije. Kome
se obratiti i kako teče postupak nostrifikacije neke su od najvažnijih informacija koji su mladi
perspektivni ljudi dobili sudjelujući aktivno u tribini. Želja Županijskog savjeta mladih je pružiti
mladima informacije iz prve ruke o relevantnim temama kao što je priznavanje hrvatskih diploma na
EU tržištu. Na taj način doprinijeli smo informiranju mladih, a sredstva utrošena u ovaj projekt iznose
468,50 kn.
9.

Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu
za 2011. godinu ostvarena su, kako slijedi:
Naziv projekta

Plan 2011.

Ostvarenje
2011.

Realizacija
%

11.000,00 kn

11.000,00 kn

100

12.000,00 kn

11.999,88 kn

99,99

3.478,00 kn

3.478,00 kn

100

8.000,00 kn

7.600,00 kn

95

2.000,00 kn

2.000,00 kn

100

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Udruga "Zavičaj"

3.690,00 kn

0,00 kn

0

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i ŠPK Calysto

30.000,00 kn

24.431,00 kn

81,44

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Udruga "Kobudo"

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

Nositelj/Predlagatelj

Obrazovanje i informatizacija
1. IT edukacija
2. "Komunikacijski trening za
članove mladeži političkih
stranaka"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i "Digital Point" Osijek
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i PR Agencija Simfonija
Osijek

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
3. "Poduzetnička inicijativa i
Career day"
4. "Business Management
Challenge" i "Local
Training seminar"
5. "Akcija, a ne reakcija!" i
"Jednaki u različitosti!"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i AIESEC
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i AIESEC
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i AIESEC

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih
6. Tečaj osnova financijskoknjigovodstvenog
poslovanja udruga

Mladi i šport
7. "Širimo plesnu kulturu"

8. "Tečaj samoobrane"
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9. "Škola kajaka"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Kajak klub Belišće

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

6.200,00 kn

6.200,00 kn

100

2.200,00 kn

2.200,00 kn

100

7.830,00 kn

7.830,00 kn

100

2.000,00 kn

2.000,00 kn

100

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i "Veliki pokret mladih
Hrvatske"

4.000,00 kn

0,00 kn

0

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije

602,00 kn

468,50 kn

77,82

105.000,00 kn

91.207,38 kn

86,86

Mladi i kultura
10. "Promicanje kulture
Osječko-baranjske
županije"
11. "Izložba tradicijske i
kulturne baštine"
12. "Hrvatski sokol" regrutacija

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Hrvatski sokol
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i HNSU Zavičaj
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Hrvatski sokol

Mladi i zdravstvo
13. "Humanitarni koncert u
Belom Manastiru"

14. "Mladi bez poroka"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije
i Savjet mladih Grada Belog
Manastira

Mladi i EU
15. Tribina "Upoznaj svijet"

UKUPNO
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