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PROGRAM RADA I
FINANCIJSKI PLAN
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ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
Ustavom Republike Hrvatske u skladu s pravilima međunarodnog prava, zajamčena je zaštita
djece i mladeži, ali i unaprjeđivanje položaja mladih ljudi. Odredbom članka 63. 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 8. 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 10. sjednici održanoj 19.
studenoga 2012. godine donio svoj Program rada za 2013. godinu te predložio predstavničkom tijelu
Financijski plan za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati u 2013. godini.
Program rada za 2013. godinu sadrži aktivnosti Županijskog savjeta mladih tijekom 2013.
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 sport,
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.

"Najbolja poduzetnička ideja" - Osnovna škola Vladimir Nazor, Čepin - 1.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Osnovna škola
Vladimir Nazor, Čepin
Rok:
siječanj 2013.

2.

"Glazbena edukacija" - 3.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga mladeži
"Dalmatinac" Krčenik
Rok:
siječanj 2013.

3.

"Tečaj samoobrane - nenasilna komunikacija" - 6.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga za promicanje
istočnjačkih i športskih borilačkih vještina "Kobudo" iz Osijeka
Rok:
siječanj/prosinac 2013.

4.

"Politika (ni)je za mene" - 7.600,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i PRONI Centar za
socijalno podučavanje Osijek
Rok:
siječanj/listopad 2013.

5.

"Ajmo u kolo" - 7.800,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i KUD "Dukat"
Vladislavci
Rok:
siječanj/lipanj 2013.

6.

"Poduzetnička svijest" - 4.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije, Udruga Digital Point
Osijek iz Osijeka i Novi Poduzetnik d.o.o. iz Belog Manastira
Rok:
siječanj/prosinac 2013.

7.

"Širimo plesnu kulturu" - 15.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, ŠPK "Calysto" iz
Osijek, Feniks - Udruga za promicanje glazbenih i društvenih sadržaja
mladih iz Osijeka, PK "D&D" Osijek, Plesni studio "Sjaj" - Shine, plesni klub
Brodway, "MIDAL" iz Osijeka, športski plesni klub "Bolero" Osijek
Rok:
siječanj/prosinac 2013.

8.

Izložba likovnih djela lokalnih umjetnika - 1.200,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga mladih za
poticanje kreativnog izražavanja "Revolucija" iz Valpova
Rok:
ožujak/prosinac 2013.

9.

DORF - Festival dokumentarnog rock filma - 2.200,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije Udruga mladih za
poticanje kreativnog izražavanja "Revolucija" iz Valpova
Rok:
ožujak/rujan 2013.

10.

"Volim nogomet" - 7.500,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i NK "Sloga"
Ernestinovo
Rok:
lipanj 2013.

2

11.

"Igra i pravila skupa" - 2.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije, Udruga košarkaških
sudaca Grada Osijeka i KK Vrijednosnice OS Darda
Rok:
siječanj/veljača 2013.

12.

"Deset dana bez ekrana" - 9.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga "Ne-ovisnost"
Osijek
Rok:
siječanj/prosinac 2013.

13.

"15 minuta od centra" - 4.500,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga Imperii
Campi iz Vuke
Rok:
siječanj/travanj 2013.

14.

"Kako su spremali naši stari"- 5.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i HKD "Lisinski"
Našice
Rok:
siječanj/travanj 2013.

15.

"Jednaki u različitosti" - 4.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i AIESEC Osijek
Rok:
veljača/ožujak 2013.

16.

"Ljetni kamp" - 5.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Baranjska udruga
rekreativnih pustolova Beli Manastir
Rok:
svibanj/rujan 2013.

17.

"Čuvamo tradiciju za budućnost" - 6.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i HKUD "Branko
Herceg" Erdut i SKUD "Branko Radičević" Dalj
Rok:
ožujak/svibanj 2013.

18.

"Međugeneracijska solidarnost" - 5.200,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga
"SPORT_VIRTUAL" iz Sarvaša
Rok:
siječanj/listopad 2013.

19.

"Debatna liga" - 1.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije
Rok:
siječanj/svibanj 2013.

20.

"Najbolja ideja za promociju OBŽ" - 2.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije
Rok:
ožujak/rujan 2013.

21.

"RIBA (Rock in Baranja)2013." - 6.000,00 kn
Nositelj:
Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga računalnih
korisnika E-Baranja Grabovac
Rok:
svibanj/rujan 2013.

Slijedom prethodno navedenog, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije odlučio
je na 10. sjednici održanoj 19. studenoga 2012. godine predložiti Županijskoj skupštini da odobri
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013.
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 10. sjednici 19. studenoga 2012. godine

PROGRAM RADA
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2013. 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 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.
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 2013. 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 sport,
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 obuhvaćaju komunikacijske, prezentacijske i druge radionice. U
sklopu projekta "Poduzetnička svijest" Savjet mladih u suradnji s urednicima magazina "Poduzetnik"
upoznat će sve srednja škole na području Grada Osijeka i Županije (Beli Manastir, Valpovo, Donji
Miholjac, Našice, Đakovo, Općina Erdut - Dalj) o potrebi poticanja mladih osoba, posebno
srednjoškolaca na pisanje članaka o poduzetništvu, odnosno o poduzetnim osobama u mjestu u kojem
žive. Osim toga, mlade se želi usmjeriti da što više čitaju tiskane medije, jer u posljednje vrijeme sve
je veći broj mladih ovisnika o internetu i društvenim mrežama.
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.
Projekt pod nazivom "15 minuta od centra" proizišao je iz dugogodišnje inicijative mještana
općine Vuka, posebice mladih koji su okupljeni u udruzi "Imperii Campi" koji su odlučili još aktivnije
djelovati i potaknuti promjene u mjestu u kojem žive. Simboličan naziv projekta želi ukazati na to
kako je općina Vuka udaljena svega 15 minuta vožnje automobilom od centra Osijeka, a s druge strane
mladi se susreću s takvim problemima da se stječe dojam kako se nalaze jako daleko od središta
zbivanja i prilika. Prikupljat će se fotografije i videomaterijali s područja Općine, a nakon toga bit će
intervjuirani i mještani koji će zastupati različite skupine društva. Članovi Udruge prikupit će
informacije od umirovljenika, branitelja iz Domovinskog rata, poljoprivrednika, a s druge strane
nezaposlenih mladih osobe, studenta i učenika, s ciljem prezentiranja slike njihove Općine kakvu ju
zamišljaju u skorijoj budućnosti, odnosno dat će poruku u kojoj će pokušati probuditi sve mlade ljude i
one starije kako bi zajedničkim snagama okupili više mladih. Prikupljeni materijal obradit će se u
besplatnom amaterskom programu na računalu, a obrađeni uradak pohranit će se na DVD mediju koji
će imati posebno dizajniran "cover". Bit će izrađeno 300 DVD-ova na kojima će biti naljepljeni logo
udruge i Županije. Materijal će biti podijeljen u travnju 2013. godine. Samoj podjeli DVD-a prethodit
će i najava u lokalnim medijima (internetski portali, društvene mreže, novine, televizija), te se i na taj
način želi dodatno promovirati rad Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, udruge
"Imperii Campi" i samog sela, a projekt će se u sljedećoj godini predložiti i drugim udrugama mladih,
posebno u udaljenim i zapostavljenim mjestima.
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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.
Savjet mladih djelovat će 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 u
Provedbenom planu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine za 2013. godinu.
Savjet mladih u suradnju s Osnovnom školom Vladimir Nazor iz Čepina organizirat će
radionice i natječaj za najbolju poduzetničku ideju. Ovim projektom želimo uključiti što veći broj
završnih razreda osnovnih škola u Čepinu, a najbolja poduzetnička ideja bit će nagrađena. Osnovni
motiv je da se među mladima već pri završetku osnovne škole razvije svijest o poduzetništvu, odnosno
o poduzetničkom ponašanju, koje za cilj ima povećanje aktivizma među mladima i poticanje na
kreativan rad.
U suradnji sa svim školama na području Županije organizirat će se natječaj za "Najbolju ideju
za promociju Osječko-baranjske županije" koja za cilj ima također mlade potaknuti na aktivizam, a
prije svega na poduzetnički način razmišljanja. Obavijesti o projektu uputit će se u sve srednje škole
putem oglasnih knjiga, a broj prijava nije ograničen. Najbolja ideja za promociju bit će nagrađena.
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.
"Jednaki u Različitosti" edukativni je projekt namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih
škola. Cilj projekta je tijekom šest tjedana interaktivnih radionica i edukacija učenicima približiti
pojmove nenasilne komunikacije, tolerancije, zajedništva i suradništva. Projekt se, osim toga, bazira
na sprječavanju nasilnog i agresivnog ponašanja. Radionice će učenicima sedmih i osmih razreda iz
šest osječkih osnovnih škola održavati četiri internacionalna studenta. Osim radionica,
osnovnoškolcima se pruža prilika da uče u multikulturalnom okruženju te upoznaju studente iz stranih
država s različitim kulturama. Sve radionice će se, između ostaloga, održavati na engleskom jeziku pa
će učenici imati priliku unaprijediti svoj engleski jezik. Učenici će tijekom radionica učiti kako raditi u
timovima te se pripremati za srednjoškolsko obrazovanje. Na kraju projekta, svi učenici koji su
sudjelovali zajedno će sa svojim predavačima/studentima snimiti video, kao poruku javnosti o
nenasilnoj komunikaciji, važnosti tolerancije, nasilnom ponašanju i važnosti sprječavanja istoga.
U suradnji sa srednjim školama, posebno maturantima, organizirat će se projekt "Debatna
liga". Cilj ovog projekta je uključiti što veći broj mladih nauči pravilno komunicirati, što je danas sve
veći problem među mladima. Osim pravilnog načina komuniciranja, potaknut će ih se na aktivno
sudjelovanje prilikom prikupljanja potrebnih informacija za pripremanje debate. Svaki razred dobit će
ponuđene teme, koje su aktualne i koje su vezane za probleme mladih osoba. Najbolje pripremljeni i
najuspješniji razred osvojit će nagradu za svoju školu.
Sarvaš je mjesni odbor, područje posebne državne skrbi, koji se za vrijeme Domovinskog rata
nalazio nedaleko hrvatsko - srpske granice, a na čijem području i danas živi znatan broj pripadnika
srpske nacionalne manjine. Prethodno navedeno utječe na kompleksnost problema s kojima se
mještani susreću, a to je niska razina zainteresiranosti mladih za aktivnim djelovanjem i pomaganjem
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razvoja lokalne zajednice. Velik je broj onih koji, što zbog škole ili fakulteta, odlaze i većinu vremena
i aktivnosti provode u Osijeku te onih koji su se okrenuli "životu na ulici". Sarvaš je jedno od vodećih
mjesta u Slavoniji i Baranji po pitanju problema konzumacije i zlouporabe droga te mladenačke
delikvencije. Osim NK "Sarvaš", Udruga SPORT_VIRTUAL jedina je koja okuplja mlade, a obuhvaća
široko područje tematskim radionicama na kojima mladi razvijaju mnogobrojne vještine i kvalitete.
Međutim, gospodarska situacija je trenutno loša, te iako mnogi prepoznaju potencijal Udruge, u
nemogućnosti su je financirati. Iz tog razloga Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije
uključit će se su financiranju sredstava potrebnih za provođenje predviđenog plana i programa rada
udruge u predstojećem razdoblju. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta "Međugeneracijska
solidarnost" su među ostalim obilježavanja raznih međunarodnih svjetskih dana, organizacija,
radionica u suradnji sa Crvenim križem, organizacija inicijativa za očuvanje okoliša, i dr.
Savjet mladih surađivat će s velikim brojem udruga, a projekt pod nazivom "Ljetni kamp"
organizirat će sa Baranjskom udrugom rekreativnih pustolova, koja ima za cilj okupiti što veći broj
mladih i udruga mladih na području Baranje za vrijeme ljeta. U tom razdoblju manji je broj
kvalitetnog sadržaja, odnosno događaja za mlade koji za cilj imaju preventivno djelovanje. Veliki broj
mladih s područja Baranje odlazi za vrijeme sezone u druge županije u potrazi za poslom, dok ostatak
nema kvalitetnog sadržaja. Okupljena mladež imat će priliku biciklima obići kulturno-povijesne
znamenitosti Baranje. Projektom se želi osigurati svim sudionicima i udrugama kvalitetno druženje, a
prije svega širenje socijalnog kapitala, odnosno povezivanje, te dolaženje do novih ideja.
Posebnu će pozornost Savjet mladih posvetiti mladima iz socijalno isključenih skupina,
nacionalnim manjinama, mladima s invaliditetom, mladima s teškoćama i mladima koji žive u
izoliranim mjestima.
Projekt "Čuvamo tradiciju za budućnost" osmišljen je s ciljem boljeg upoznavanja mlađih
generacija sa hrvatskom i srpskom kulturnom baštinom koju održavaju kulturno-umjetnička društva.
Općina Erdut ima bogatu tradiciju koju, kao i u drugim krajevima Hrvatske, pretežno njeguju starije
generacije. Ovaj projekt potiče zajedništvo, povezuje žitelje Općine s kulturno-umjetničkim društvima
(s namjerom većeg angažmana mlađih generacija) u očuvanju tradicionalnih plesova i pjesama.
Nedostatak aktivnosti za mlade na području općine Erdut stvara jaz i djeluje negativno na njihovo
ponašanje. Očuvanje narodnih običaja i stvaralaštva je prioritet, stoga je nužno da mlađe generacije
sudjeluju u tome kako folklorni plesovi ne bi postali prošlost. Ciljana skupina su mladi u dobi od 1530 godina.
Hrvatsko i srpsko kulturno-umjetničko društvo će polaznike tečaja obučavati tradicionalnim
plesovima i pjesmama, kulturi i baštini koja se prenosi generacijama. Na kraju tečaja biti će
organizirana završna zabava gdje će polaznici u opuštenoj atmosferi samostalno demonstrirati naučene
plesove i pjesme.
Članovi Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije sudjelovat će u organizaciji,
a isto tako odazivat će se na pozive udruga mladih i drugih Savjeta mladih na okrugle stolove. Svojim
aktivnim radom pridonosit će uključivanju što većeg broja mladih, a posebno će svoj obol dati u
medijskoj promociji svih aktivnosti koje stoje u Programu rada Savjeta mladih, a isto tako i udruga
koje budu tražile pomoć. Internetskim kanalima članovi Savjeta malih bit će prisutni u raspravama o
pitanju rješavanja problema mladih.
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.
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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 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 SPORT

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih veliku će pozornost posvetiti upravo
kvalitetnom aktiviranju mladih u sportu 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,
sporta, 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 sporta 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. Savjet mladih prisustvovat će
godišnjim koncertima plesnih udruga, kako bi pomogao promoviranju plesne kulture.
Osim toga, Savjet mladih nastavit će, "Tečaj samoobrane". Ovim projektom želimo također
doprinijeti razvoju sporta, 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. 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.
Osim u većim mjestima po Županiji, Savjet mladih djelovat će i na području općina, pa će
tako u suradnji sa NK "Sloga" iz Ernestinova organizirati projekt pod nazivom "Volim nogomet" na
kojem će sudjelovati ukupno četiri ekipe sa područja Osječko-baranjske županije. Turnir će biti održan
na nogometnom igralištu u Ernestinovu, a domaćin će se pobrinuti osigurati sve potrebne uvjete za
održavanje nogometnog turnira. Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije osigurat će
sredstva za obnovu dotrajale sportske opreme za članove NK "Sloga". Potrebno je osigurati nove
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nogometne lopte, mreže za golove, te sportske trenerke i torbe za igrače. Sport je i te kako osjetio
posljedice rata koje se i danas vide, a nogometni klub jedna je od rijetkih udruga koja okuplja mlade,
koji u suradnji sa starijima žele mladima u ovoj Općini osigurati minimum sportskog sadržaja.
Nedostatak novčanih sredstava najveći je problem s kojim se susreće NK "Sloga" koji se ne može
osloniti samo na skromni proračun Općine Ernestinovo.
U sportskoj 2012. godini u Osječko-baranjskoj županiji ukupno ima dva košarkaška kolektiva
koja se u sezoni 2012/2013. natječu u elitnom natjecanju košarkaške A1 lige. Osim brojnih
nižerazrednih klubova mora se spomenuti košarkaški klub Vrijednosnice OS Darda koji se posebno
istaknuo sa izvrsnim rezultatima, te koji već nekoliko godina slovi kao najbolji sportski kolektiv na
području Baranje. U suradnji s Udrugom košarkaških sudaca Grada Osijeka i košarkaškim klubom iz
Darde, Savjet mladih organizirat će projekt "Igra i pravila skupa". Projekt za cilj ima okupiti mlađe
kategorije i seniorski uzrast da zajedno sa stručnim timom košarkaških sudaca iz udruge približi nova
pravila košarkaške igre, a prije svega da privuče sve zainteresirane mlade za uključivanje mladih u
suđenje košarkaških utakmica. Osim dva kolektiva u A1 natjecanju, što je odličan uspjeh, s druge
strane stoji podatak kako na području Baranje nema niti jednog suca, što u konačnici dovodi do
zaključka da je košarka na području Baranje u tom važnom polju zakinuta. Osim toga, želi se privući
mlađe uzraste, posebno one koji se zbog različitih obiteljskih, zdravstvenih ili drugih okolnosti
prestanu baviti košarkom, i na prikladan način zadržati u sportu. Problem je što veliki broj mladih
košarkaša ne uspije pronaći svoje mjesto niti na klupi seniorske momčadi nakon što odrade svoj
juniorski staž, pa se stoga želi spriječiti egzodus mladih sportaša iz košarkaških klubova. Udruga
košarkaških sudaca pozvat će i druge mlade, koji nisu aktivno trenirali košarku, sa područja Baranje
da se priključe radionicama i seminarima i da se uključe u rad.
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.
Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja "Revolucija" iz Valpova organizirat će
izložbu umjetničkih djela lokalnih umjetnika koja je planirana za mjesec ožujak 2013. godine. Izložba
je zamišljena je kao događaj koji će se održati u Centru kulture u Valpovu, u suradnji sa Savjetom
mladih Osječko-baranjske županije. Izložba obuhvaća djela lokalnih umjetnika koji će svoja djela
prezentirati javnosti, a sama će izložba biti humanitarnog karaktera, te će se dio prikupljenog novca od
kupnje izložbenih primjeraka donirati onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svrha događaja je
prikazati javnosti koliko je dobrih akademskih i samostalnih umjetnika proizišlo s područja
Valpovštine, te istima omogućiti zajedničko druženje i razmjenu iskustava.
Festival DORF je projekt kojim je Udruga ljubitelja filma RARE započela povezivanje
Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije sa ostalim regionalnim udrugama i projektima kojima je
cilj povezivanje i razmjena kulturnih informacija. Žanrovski definiran, obogaćen brojnim popratnim
događanjima (izložbe slika, fotografija, plakata, radionice dokumentarnih filmova, promocije knjiga,
koncerti), vrlo brzo je postao prepoznatljiv u Hrvatskoj i susjednim državama.
Jednaku namjeru u 2013. godini ima Udruga mladih za poticanje kreativnog izražavanja
"Revolucija" iz Valpova koja će organizirati navedeni festival sa Županijskim savjetom mladih
Osječko-baranjske županije u sklopu "Ljetnog kina" kao dio manifestacije Valpovačko turističko ljeto.
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Projekt "RIBA" (Rock In Baranja) 2013 nastavak je ideje da se lokalnoj zajednici pokaže
snaga mladeži koja se bavi glazbom, ali koja istovremeno nema mogućnosti doći do izražaja pred
širom publikom. Isto tako zajednici se pruža šarolik alternativni opus glazbe koju se ne može često
čuti. Festival je prvenstveno namijenjen za promicanje alternativne glazbene scene. Isto tako,
ostvarena je suradnja s udrugom mladih Feniks iz Oroslavlja koja svake godine organizira O'rock fest
,na kojem bend koji osvoji drugo mjesto dobiva direktan plasman na RIBA 2013 festival, u cilju
promicanja RIBA festivala, te daljnje suradnje s ostalim organizacijama izvan Županije.
Savjet mladih Osječko-baranjske županije u suradnji KUD-om "Dukat" iz Vladislavaca u
sklopu projekta "Ajmo u kolo" 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.
HKD "Lisinski" iz Našica u svojem fundusu ne posjeduje kompletne narodne nošnje Baranje,
te je potrebno šivanje i izrada dijelova narodne nošnje koje nedostaju za što bolje prezentiranje
koreografije na sceni. Grad Našice je dosad poticao aktivnosti HKD "Lisinski" i sudjelovao u
njegovim projektima, no dolaskom novih članova u Folklorni ansambl raste i potreba za novim
plesovima, a ujedno i potreba za novim narodnim nošnjama. Kako se nalazimo u doba recesije mnogi
sponzori ne mogu u istoj mjeri pomoći oko nabave narodnih nošnji za potrebe članova i stvara se
problem odlaska na moguća gostovanja. Savjet mladih osigurat će potrebna sredstva za realizaciju
projekta "Kako su spremali naši stari" kako bi članovi bili adekvatno odjeveni, a cilju sprečavanja
odlaska mladih članova iz udruge.
Uvažavajući potrebe i želje mladih s područja Općine Podravske Moslavine Savjet mladih
Osječko-baranjske županije i udruga "Dalmatinac" iz Krčenika, organizirat će nastavak glazbene
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.
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.
Savjet mladih prepoznao je potrebu za pokretanjem projekata koji za cilj imaju ukazati na sve
veći problem povećanja broja ovisnika o tehnologiji, odnosno o internetu i društvenim mrežama. Na
taj način želi se ukazati da je nužno već od osnovne i srednje škole uvesti programe za prevenciju
ovisnosti u tom novom obliku. U suradnji s Udrugom "Ne-ovisnost" želi se umanjiti mogućnost
otuđenja moderne tehnologije koja ima ogroman utjecaj na razvoj mlade osobe. Sve veća dostupnost
tehnoloških pomagala i raširenost internetske mreže, a s druge strane pomanjkanje sadržaja za mlade,
teža gospodarska situacija, stvoreni su idealni uvjeti da se ovaj novi fenomen "ovisnosti o ekranima" i
prošiti u sve sfere društva, ne samo među mladima, nego i među starijima. U sklopu velikog projekta
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pod nazivom "Zdrava županija", Savjet mladih uključit će se u projekt pod nazivom "Deset dana bez
ekrana" gdje se upravo želi mlade usmjeriti na to da svu dostupnu tehnologiju ne koriste za beskorisno
trošenje slobodnog vremena, nego da ju koriste u prave svrhe. U što većoj mjeri cilj je smanjiti
zlouporabu interneta ne samo zbog zdravlja, nego i zbog drugih problema, kao što je pomanjkanje
socijalizacije, a samim time i razvoj komunikacijskih i drugih vještina.
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.
Savjet mladih u suradnji s udrugom PRONI Centar za socijalno podučavanje organizirat će
projekt pod nazivom "Politika (je)nije za mene". Projektom se želi potaknuti mlade na području
Županije na sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje se njih tiču, te uključivanje u postojeće
oblike organiziranja mladih, u svrhu ostvarenja svojih potreba i prava, kroz informiranje o postojećim
mogućnostima i načinima sudjelovanja u Republici Hrvatskoj, te politikama za mlade u EU. Također,
želi se ukazati na važnost međusektorske suradnje u rješavanju problema koji se tiču mladih, te
informirati mlade i širu javnost o postojećim oblicima organiziranja mladih i mogućnostima
uključivanja u iste. Ciljna skupina ovog projekta su mladi između 17 i 30 godina (završni razredi
srednjih škola, studenti, mladež) s područja Županije, te predstavnici Savjeta mladih, mladeži
političkih stranaka i udruga mladih i za mlade koje djeluju na području 7 gradova: Osijek, Beli
Manastir, Đakovo, Donji Miholjac, Našice, Belišće i Valpovo. Kroz sedam info radionica u gradovima
Osječko-baranjske županije informirat će se o mogućnostima i načinima aktivizma mladih, te će se
organizirati okrugli stol na temu sudjelovanja mladih, koji će se održati u Đakovu, povodom
Europskog dana informiranja mladih. Dizajnirat će se izrada i distribucija biltena s kontaktima i
informacijama koje će mladima pomoći u realizaciji svog osobnog izbora, te promocija istog na Dan
mladih.
Klasa: 021-04/12-17/12
Urbroj: 2158/1-01-12-12-4
Osijek, 19. studenoga 2012.

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 10. sjednici 19. studenoga 2012. godine

FINANCIJSKI PLAN
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2013. 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 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, kako slijedi:
Naziv projekta

1."Najbolja
poduzetnička
ideja" - Osnovna
škola
Vladimir Nazor
Čepin

2."Glazbena
edukacija"

3."Tečaj
samoobrane nenasilna
komunikacija"

Vrijeme
provedbe

Opis projekta

Nositelj/
Predlagatelj

Programske
aktivnosti

siječanj
2013.

U suradnji sa svim školama na
području Županije organizirat će se
natječaj za "Najbolju ideju za
promociju Osječko-baranjske
županije" koja za cilj ima potaknuti
mlade na aktivizam, a prije svega na
poduzetnički način razmišljanja.
Obavijesti o projektu uputit će se u
sve srednje škole putem oglasnih
knjiga, a broj prijava nije ograničen.
Najbolja ideja za promociju bit će
nagrađena.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i
Osnovna škola
Vladimir Nazor
Čepin

Zapošljavanje i
poduzetništvo
mladih

1.000,00 kn

siječanj
2013.

Savjet mladih Osječko-baranjske
županije i Udruga mladeži
"Dalmatinac" iz Krčenika,
organizirat će nastavak glazbene
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
mladeži
"Dalmatinac"
Krčenik

Mladi i kultura

3.000,00 kn

siječanj/
prosinac
2013.

Ovim projektom želi se doprinijeti
razvoju sporta, ali i borilačkih
vještina u većim gradovima Osječkobaranjske županije, te omogućiti
mladima (posebno srednjoškolcima)
da se kvalitetno educiraju bez
plaćanja i opterećivanja roditeljskog
budžeta. Svaki će tečaj trajati šest
tjedana (svakog tjedna dva puta po
dva školska sata). Cilj projekta je
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 za
promicanje
istočnjačkih i
športskih
borilačkih
vještina
"Kobudo" iz
Osijeka

Mladi i sport

6.000,00 kn
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Financijska
sredstva

4."Politika (ni)je za
mene"

5."Ajmo u kolo"

6."Poduzetnička
svijest"

siječanj/
listopad
2013.

Projektom se želi potaknuti mlade na
području Županije na sudjelovanje u
procesima donošenja odluka koje se
njih tiču, te uključivanje u postojeće
oblike organiziranja mladih, u svrhu
ostvarenja svojih potreba i prava,
kroz informiranje o postojećim
mogućnostima i načinima
sudjelovanja u Republici Hrvatskoj,
te politikama za mlade u EU.
Također, želi se ukazati na važnost
međusektorske suradnje u rješavanju
problema koji se tiču mladih.
Informirati mlade i širu javnost o
postojećim oblicima organiziranja
mladih i mogućnostima uključivanja
u iste, te postojećim zakonima i
strategijama koje se tiču mladih.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i PRONI
Centar za
socijalno
podučavanje
Osijek

Mladi i EU

7.600,00 kn

siječanj/
lipanj
2013.

Kroz organizaciju tečaja folklornih
plesova Slavonije i Baranje, te
radionica 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
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.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i KUD
"Dukat"
Vladislavci

Mladi i kultura

7.800,00 kn

siječanj/
prosinac
2013.

Projekt se zasniva na poticanju
mladih, posebno srednjoškolaca da se
uključe u pisanje članaka o
poduzetništvu, odnosno o
poduzetnim osobama u mjestu u
kojem žive. Osim toga, mlade se želi
usmjeriti da što više čitaju tiskane
medije, jer je u posljednje vrijeme
sve veći broj mladih ovisnika o
internetu i društvenim mrežama.

Obrazovanje i
informatizacija

4.000,00 kn
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Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije, Udruga
Digital Point
Osijek iz Osijeka
i Novi
Poduzetnik d.o.o.
iz Belog
Manastira

7."Širimo plesnu
kulturu"

8.Izložba likovnih
djela lokalnih
umjetnika

9.DORF-Festival
dokumentarnog
rock filma

siječanj/
prosinac
2013.

Ovim projektom želimo i dalje
doprinositi razvoju sporta 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, ŠPK
"Calysto" iz
Osijeka, Feniks Udruga za
promicanje
glazbenih i
društvenih
sadržaja mladih
iz Osijeka, PK
"D&D" Osijek,
Plesni studio
"Sjaj" - Shine,
plesni klub
Brodway,
"MIDAL" iz
Osijeka, športski
plesni klub
"Bolero" Osijek

Mladi i sport

15.000,00 kn

ožujak/
prosinac
2013.

Udruga "Revolucija" iz Valpova
organizirat će izložbu umjetničkih
djela lokalnih umjetnika koja je
planirana za mjesec ožujak 2013.
godine. Zamišljena je kao događaj
koji će se održati u Centru kulture u
Valpovu, u suradnji sa Savjetom
mladih Osječko-baranjske županije.
Obuhvaća izložbu djela lokalnih
umjetnika koji će svoja djela
prezentirati javnosti, a sama će
izložba biti humanitarnog karaktera
te će se dio prikupljenog novca od
kupnje izložbenih primjeraka donirati
onima kojima je pomoć
najpotrebnija. Svrha događaja je
prikazati javnosti koliko je dobrih
akademskih i samostalnih umjetnika
proizišlo s područja Valpovštine, te
istima omogućiti zajedničko druženje
i razmjenu iskustava.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i
Udruga mladih za
poticanje
kreativnog
izražavanja
"Revolucija" iz
Valpova

Mladi i kultura

1.200,00 kn

ožujak/
rujan
2013.

Festival DORF je projekt kojim je
Udruga ljubitelja filma RARE
započela povezivanje Vinkovaca i
Vukovarsko-srijemske županije sa
ostalim regionalnim udrugama i
projektima kojima je cilj povezivanje
i razmjena kulturnih informacija.
Žanrovski definiran, obogaćen
brojnim popratnim događanjima
(izložbe slika, fotografija, plakata,
radionice dokumentarnih filmova,
promocije knjiga, koncerti), vrlo brzo
je postao prepoznatljiv u Hrvatskoj i
susjednim državama.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i Udruga
mladih za
poticanje
kreativnog
izražavanja
"Revolucija" iz
Valpova

Mladi i kultura

2.200,00 kn
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10."Volim
nogomet"

11."Igra i pravila
skupa"

12."Deset dana bez
ekrana "

Na projektu će sudjelovati ukupno
četiri ekipe s područja Osječkobaranjske županije. Turnir će biti
održan na nogometnom igralištu u
Ernestinovu, a domaćin će se
pobrinuti osigurati sve potrebne
uvjete za održavanje nogometnog
turnira. Županijski Savjet mladih
Osječko-baranjske županije osigurat
će sredstva za obnovu dotrajale
sportske opreme za članove NK
"Sloga". Potrebno je osigurati nove
nogometne lopte, mreže za golove, te
sportske trenerke i torbe za igrače.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i NK
"Sloga"
Ernestinovo

Mladi i sport

7.500,00 kn

siječanj/
veljača
2013.

Projekt za cilj ima okupiti mlađe
kategorije i seniorski uzrast da
zajedno sa stručnim timom
košarkaških sudaca iz udruge približi
nova pravila košarkaške igre, a prije
svega da privuče sve zainteresirane
mlade za uključivanje u suđenje
košarkaških utakmica

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije, Udruga
košarkaških
sudaca Grada
Osijeka i KK
Vrijednosnice OS
Darda

Mladi i sport

2.000,00 kn

siječanj/
prosinac
2013.

Cilj projekta je ukazati na sve veći
problem povećanja broja ovisnika o
tehnologiji, odnosno o internetu i
društvenim mrežama. Na taj način
želi se ukazati da je nužno već od
osnovne i srednje škole uvesti
programe za prevenciju ovisnosti u
tom novom obliku. U suradnji s
Udrugom "Ne-ovisnost" želi se
umanjiti mogućnost otuđenja
moderne tehnologije koja ima
ogroman utjecaj na razvoj mlade
osobe. Kroz projekt se želi mlade
usmjeriti na to da svu dostupnu
tehnologiju ne koriste za beskorisno
trošenje slobodnog vremena, nego da
ju koriste u prave svrhe. U što većoj
mjeri smanjiti zlouporabu interneta
ne samo zbog zdravlja, nego i zbog
drugih problema kao što je
pomanjkanje socijalizacije, a samim
time i razvoj komunikacijskih i
drugih vještina.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i Udruga
"Ne-ovisnost"
Osijek

Mladi i
zdravstvo

9.000,00 kn

lipanj
2013.
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13."15 minuta od
centra "

14."Kako su
spremali naši
stari "

15."Jednaki u
različitosti "

siječanj/
travanj
2013.

Simboličan naziv projekta želi
ukazati na to kako je Općina Vuka
udaljena svega 15 minuta vožnje
automobilom od centra Osijeka, a s
druge strane mladi se susreću sa
takvim problemima da se stječe
dojam kako se nalaze jako daleko od
središta zbivanja i prilika. Prikupljat
će se fotografije i videomaterijali s
područja Općine, a nakon toga bit će
intervjuirani i mještani koji će
zastupati različite skupine društva.
Kratkim izjavama prikupit će
informaciju od umirovljenika,
branitelja iz Domovinskog rata,
poljoprivrednika, a s druge strane
nezaposlenih mladih osobe, studenta
i učenika. Nakon toga će mladi iz
Udruge prikazati sliku njihove
Općine kakvu ju zamišljaju u skorijoj
budućnosti, odnosno dat će poruku u
kojoj će pokušati probuditi sve mlade
ljude i one starije kako bi
zajedničkim snagama okupili više
mladih.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i Udruga
"Imperii Campii"
iz Vuke

siječanj/
travanj
2013.

HKD "Lisinski" iz Našica u svojem
fundusu ne posjeduje kompletne
narodne nošnje Baranje, te je
potrebno šivanje i izrada dijelova
narodne nošnje koje nedostaju za što
bolje prezentiranje koreografije na
sceni. Kako se nalazimo u doba
recesije mnogi sponzori ne mogu u
istoj mjeri pomoći oko nabave
narodnih nošnji za potrebe članova i
stvara se problem odlaska na moguća
gostovanja. Savjet mladih osigurat će
potrebna sredstva za realizaciju
projekta "Kako su spremali naši
stari", kako bi članovi bili adekvatno
odjeveni, a cilju sprječavanja odlaska
mladih članova iz udruge.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i HKD
"Lisinski" Našice

veljača/
ožujak
2013.

"Jednaki u Različitosti" edukativni je
projekt namijenjen učenicima
završnih razreda osnovnih škola. Cilj
projekta je tijekom šest tjedana
interaktivnih radionica i edukacija
učenicima približiti pojmove
nenasilne komunikacije, tolerancije,
zajedništva i suradništva. Projekt se,
osim toga, bazira na sprječavanju
nasilnog i agresivnog ponašanja.
Radionice će učenicima sedmih i
osmih razreda iz šest osječkih
osnovnih škola održavati četiri
internacionalna studenta.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i
AIESEC Osijek
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Obrazovanje i
informatizacija

4.500,00 kn

Mladi i kultura

5.000,00 kn

Suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

4.000,00 kn

16."Ljetni kamp"

17."Čuvamo
tradiciju za
budućnost "

18."Međugeneracijska
solidarnost "

svibanj/
rujan
2013.

Cilj projekta je okupiti što veći broj
mladih i udruga mladih na području
Baranje za vrijeme ljeta. U tom razdoblju
manji je broj kvalitetnog sadržaja,
odnosno događaja za mlade koji za cilj
imaju preventivno djelovanje. Veliki broj
mladih sa područja Baranje odlazi za
vrijeme sezone u druge županije u
potrazi za poslom, dok ostatak nema
kvalitetnog sadržaja. Okupljena mladež
imat će priliku biciklima obići kulturnopovijesne znamenitosti Baranje.
Projektom se želi osigurati svim
sudionicima i udrugama kvalitetno
druženje, a prije svega širenje socijalnog
kapitala, odnosno povezivanje, te
dolaženje do novih ideja.

ožujak/
svibanj
2013.

Projekt "Čuvamo tradiciju za budućnost"
osmišljen je sa ciljem boljeg
upoznavanja mlađih generacija sa
hrvatskom i srpskom kulturnom
baštinom koju održavaju kulturnoumjetnička društva. Općina Erdut ima
bogatu tradiciju koju, kao i u drugim
krajevima Hrvatske, pretežno njeguju
starije generacije. Ovaj projekt potiče
zajedništvo, povezuje žitelje Općine s
kulturno-umjetničkim društvima (s
namjerom većeg angažmana mlađih
generacija) u očuvanju tradicionalnih
plesova i pjesama. Nedostatak aktivnosti
za mlade na području općine Erdut stvara
jaz i djeluje negativno na njihovo
ponašanje. Očuvanje narodnih običaja i
stvaralaštva je prioritet, stoga je nužno da
mlađe generacije sudjeluju u tome kako
folklorni plesovi ne bi postali prošlost.
Ciljana skupina su mladi u dobi od 15-30
godina.

siječanj/
listopad
2013.

Udruga SPORT_VIRTUAL jedina je
koja okuplja mlade na području Sarvaša,
a obuhvaća široko područje tematskim
radionicama na kojima mladi razvijaju
mnogobrojne vještine i kvalitete.
Županijski Savjet mladih Osječkobaranjske županije uključit će se
sufinanciranju sredstava potrebnih za
provođenje predviđenog plana i
programa rada udruge u predstojećem
razdoblju. Aktivnosti koje će se provoditi
u sklopu projekta "Međugeneracijska
solidarnost" su među ostalim
obilježavanja raznih međunarodnih
svjetskih dana, organizacija radionica u
suradnji s Crvenim križem, organizacija
inicijativa za očuvanje okoliša i dr.

17

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i
Baranjska udruga
rekreativnih
pustolova
Beli Manastir

Suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije, HKUD
"Branko Herceg"
Erdut i SKUD
"Branko
Radičević" Dalj

Suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i Udruga
"SPORT_VIRTU
AL" iz Sarvaša

Suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

5.000,00 kn

6.000,00 kn

5.200,00 kn

19."Debatna liga"

20."Najbolja ideja
za promociju
OBŽ"

21."RIBA (Rock in
Baranja)"

siječanj/
svibanj
2013.

Cilj ovog projekta je uključiti što veći
broj mladih da, prije svega, nauče
pravilno komunicirati, što je danas sve
veći problem među mladima. Osim
pravilnog načina komuniciranja,
potaknut će ih se na aktivno sudjelovanje
prilikom prikupljanja potrebnih
informacija za pripremanje debate. Svaki
razred dobit će ponuđene teme, koje su
aktualne i koje su vezane za probleme
mladih osoba. Najbolje pripremljeni i
najuspješniji razred osvojit će nagradu za
svoju školu.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije

ožujak/
rujan
2013.

U suradnji sa svim školama na području
Županije organizirat će se natječaj za
"Najbolju ideju za promociju Osječkobaranjske županije" koja za cilj ima
također mlade potaknuti na aktivizam, a
prije svega na poduzetnički način
razmišljanja. Obavijesti o projektu ići će
u sve srednje škole putem oglasnih
knjiga, a broj prijava nije ograničen.
Najbolja ideja za promociju bit će
nagrađena.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije

svibanj/
rujan
2013.

Projekt "RIBA" (Rock In Baranja) 2013
nastavak je ideje da se lokalnoj zajednici
pokaže snaga mladeži koja se bavi
glazbom, ali koja istovremeno nema
mogućnosti doći do izražaja pred širom
publikom. Isto tako zajednici se pruža
šarolik alternativni opus glazbe koju se
ne može često čuti. Festival je
prvenstveno namijenjen za promicanje
alternativne glazbene scene. Ostvarena je
suradnja s udrugom mladih Feniks iz
Oroslavlja koja svake godine organizira
O'rock fest tna kojem bend koji osvoji
drugo mjesto dobiva direktan plasman na
RIBA 2013 festival u cilju promicanja
RIBA festivala, te daljnje suradnje s
ostalim organizacijama van županije.

Županijski savjet
mladih Osječkobaranjske
županije i Udruga
računalnih
korisnika EBaranja
Grabovac

Suradnja s
udrugama i
poticanje
aktivizma
mladih

Zapošljavanje i
poduzetništvo
mladih

2.000,00 kn

Mladi i kultura

6.000,00 kn

Klasa: 021-04/12-17/12
Urbroj: 2158/1-01-12-12-5
Osijek, 19. studenoga 2012.
Predsjednik
Mislav Ćurić, v.r.
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1.000,00 kn

