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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 2012. GODINI

Program rada Savjeta mladih za 2012. 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 2012. 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 i
Mladi i EU.

Financijskim planom Savjeta mladih za 2012. 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 2012. godinu.
Zbog lakše dostupnosti, transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta mladih,
Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2012. godinu, kao i svi projekt i aktivnosti u 2012.
godini objavljeni su 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 u Programu rada Savjeta mladih za 2012. godinu velika
pozornost bila posvećena upravo obrazovanju.
Iako je ulaganje Županije u obrazovanje zadovoljavajuće tijekom 2012. 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 proveo je više projekata koji ujedno obuhvaćaju komunikacijske,
prezentacijske i druge radionice. Udruga "Akademis" u sklopu projekta "Predstavi svoj zavičaj"
provela je komunikacijske i prezentacijske radionice. Udruga je osigurala osobe s potrebnim
referencama kako bi se projekt proveo na najvišoj mogućoj razini. Projekt se zasnivao na
četverodnevnom radu sa studentima na području prezentacijskih vještina i samom radu s 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 s ljudima, odnosno u turizmu. U edukacijskom
programu poseban je naglasak stavljen na razvijanje tih vještina, te profiliranje mladih studenata s
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".
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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.).
Osim navedenog, Savjet mladih je prepoznao potrebe tržišta, te je organizirao projekt pod
nazivom "IT - edukacija", koji je za cilj imao osposobljavanje mladih na području Internet tehnologije.
Projekt je kroz dva mjeseca educirao 30 mladih osoba o mogućnostima koje nudi IT tehnologija u
današnjem svijetu, te ih osposobio za njihovu primjenu, kako bi se u budućnosti na temelju tih znanja
lakše zaposlili. Ovim projektom Savjet mladih doprinio je, osim informatizaciji i osposobljavanju
mladih IT stručnjaka, širenju turizma, tradicije i kulture Osječko-baranjske 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 2012. 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.
Savjet mladih angažirao se i na informiranju mladih o sufinanciranju poduzetništva, te
predlagao poduzimanje mjera za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih u području
poduzetništva.
Kako u našem obrazovnom sustavu ne postoji program koji za cilj ima usmjeriti mlade prema
volontiranju, Savjet mladih u suradnji s Volonterskim centrom iz Osijeka proveo je i projekt, pod
nazivom "Biti Volonter", od kojeg je svaki polaznik radionica i šira društvena zajednica imao
dugoročnu korist. Volonterski rad od izuzetne je važnosti u vrijeme političkih, ekonomskih ili
ekoloških kriza, s kojima se naše društvo svakodnevno suočava. Osim fakultetske diplome, kao
preduvijet za dobivanje posla je radno iskustvo, kojeg većina mladih nema kada završe studij. Projekt
je osmišljen i proveden kao jednodnevna besplatna radionica na kojoj su mladi slušali predavanje o
važnosti i značaju volontiranja. Kako je projekt namjenjen mladima, prvenstveno maturantima,
radionice su organizirane na način da se osigura prostor u srednjim školama u kojima se planiraju
odvijati. Radionice su se održale u Osijeku, Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama i Đakovu.
3.

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih

Kao jedan od projekata Savjeta mladih u sklopu poticanja aktivizma mladih u 2012. godini bio
je i projekt ''Najbolji maturantski slogan 2012''. Projekt je bio realiziran u suradnji sa Savjetom mladih
grada Osijeka i portalom Sib.hr. Nagrađena su dva maturantska slogana, jedan sa područja Grada
Osijeka, a drugi s područja Osječko-baranjske županije (Đakovo).
Posebnu je pozornost Savjet mladih posvetio mladim osobama iz socijalno isključenih
skupina, mladima s invaliditetom, mladima s teškoćama u razvoju i mladima koji žive u izoliranim
mjestima.
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Projektom "U svoje ime" u organizaciji Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu provelo se
informiranje i educiranje mladih osoba s invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina o važnosti
postojanja i kreiranja lokalnih javni politika. Projekt je imao za cilja jačanje svijesti o podizanju razine
demokracije, ali i o važnosti samozastupanja navedenih skupina. Kao rezultat provedenih aktivnosti
projekta svakako je veća motiviranost i sudjelovanje mladih osoba s područja Županije u kreiranju
javnih politika zajednice.
PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s Županijskim savjetom mladih Osječkobaranjske županije i Savjetom mladih Grada Đakova organizirali su besplatnu edukaciju pod nazivom
"Upravljanje projektnim ciklusom." Projekt je bio namijenjen mladima s područja Grada Đakova i
okolnih mjesta koji su aktivni članovi udruga ili klubova mladih. Polaznicima se osigurala besplatna
petodnevna edukacija, kako bi nakon iste imali potrebna znanja i vještine kako napisati projekt i
predložiti ga jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave, te nakon toga uspješno proveli sve
planirane aktivnosti. Osim toga, bitno je naglasiti da su projekt provodile osobe s dugogodišnjim
iskustvom u radu sa mladima, odnosno treneri iz udruge PRONI Centra za socijalno podučavanje.
Svrha edukacije bila je pojačati financijski kapacitet i građansku aktivnost, na način povećanja utjecaja
na društvene promjene.
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.
Članovi Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije sudjelovali su na javnom
savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih koje je
održano u Osijeku, 14. prosinca 2012. godine u prostorijama Županije. U suradnji s Gradom
Osijekom, Ministarstvo socijalne politike i mladih organiziralo je ovaj događaj kako bi zajedno s
članovima Savjeta mladih, predstavnicima udruga mladih, te zaposlenicima u lokalnim i regionalnim
jedinicama samouprave sudjelovali u raspravi o novim izmjenama i dopunama Zakona. Svi polaznici
radionica aktivno su sudjelovali na tri radionice na kojima su razmjenjivali svoja iskustva, te
raspravljali o novim prijedlozima, a jednako tako i predlagali svoje ideje za poboljšanje postojećeg
Zakona.
Dana 19. listopada 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održana je javna tribina
pod nazivom "Mladi i poduzetništvo." Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, magazin
"Poduzetnik" i Ekonomski fakultet u Osijeku pozvali su poznatog novinara Gorana Milića, koji je
govorio o važnosti samoinicijativnog poduzetničkog ponašanja. Više od 400 mladih okupljenih u
dvorani pozorno je slušalo predavanje Gorana Milića, koji je pričao o tome kako su danas zapravo
sjajna vremena u kojima trebamo brzo djelovati i pametno odlučivati. Konkurencija na tržištu rada sve
je veća, pa se zato trebamo pobrinuti razvijati i druge socijalne vještine, te širiti socijalni kapital kako
bismo lakše došli do posla, napredovati u svakom pogledu i koristiti modernu tehnologiju u prave
svrhe, te ne dozvoliti da se ista otuđi od nas samih. Nadalje, uspoređivao je prilike u Republici
Hrvatskoj s onima u inozemstvu, a kao novinar s dugogodišnjim iskustvom prepričao je i nekoliko
anegdota iz prijašnjih vremena. Naglasio je kako globalizaciju ne treba doživljavati kao nužno zlo,
nego prihvatiti ju i dokazati se na velikim tržištima, u cilju dugoročnog napretka. Javnoj tribini
prisustvovali su i predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka dr.sc. Josip Vrbošić i župan Osječkobaranjske županije dr.sc. Vladimir Šišljagić.
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Predstavnici Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i predstavnici studentske
udruge Akademis prisustvovali su na osnivačkoj skupštini Društva hrvatsko-turskog prijateljstva
održanoj u maloj vijećnici Osječko-baranjske županije dana 29. svibnja 2012. godine. Udruga
Akademis već nekoliko godina za redom vodi veliki broj studenata s područja osječkog i zagrebačkog
sveučilišta na apsolventska putovanja u Tursku. Kao udruga s iskustvom, njezino vodstvo, koje ima
potporu Savjeta, odlučilo je biti dio ovog novoosnovanog društva koji za primarni cilj ima uspostaviti
bolje odnose sa zemljom koja ima povijesne poveznice sa gradom Osijekom i čitavom regijom. Turska
je velika zemlja koja je nasljednica nekadašnjeg Otomanskog Carstva, te kao takva želi očuvati
kulturna i materijalna dobra na čitavom području gdje se prostiralo Carstvo.
Dana 5. kolovoza 2012. u Đakovu održana je tribina na temu prijedloga Zakona o poticanju
zapošljavanja u organizaciji Savjeta mladih Grada Đakova. Članovi Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije odazvali su se pozivu na ovu tribinu iz razloga što je tema tribine bila
prijedlog zakona koji za cilj ima pomoći mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva.
Spomenuti prijedlog unazad nekoliko tjedana podigao je veliku prašinu i podjeljena su mišljenja o
efektima koji će biti postignuti nakon provedbe istog. Na tribini je zaključeno, kako će se barem na
neki način pokušati zaustaviti negativan trend otpuštanja radne snage i omogućiti mladim ljudima da
dođu do prvog radnog iskustva koje će se moći upisati u radnu knjižicu. Postavljena su brojna pitanja
od strane mladih, obrtnika i drugih poslodavaca, te je upozoreno da je ogroman problem u Republici
Hrvatskoj nelikvidnost kojem je uzrok krupni kapital, te da se gospodarstvo previše oslanja na
trgovinu, a ne na proizvodnju, odnosno prevelik je jaz uvoza u odnosu na izvoz, što dovodi do
propadanja domaće proizvodnje. Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije smatra da
ministarstvo rada treba poduzeti dodatne mjere koje će olakšati otvaranje obrta i pokretanje malog i
srednjeg poduzetništva koji su generatori novih radnih mjesta. Predložene mjere bile bi skraćivanje
procedure vezane za papirologije, smanjenje stope poreza za mlade poduzetnike početnike koji
pokreću prvi posao i usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta po uzoru na obrazovni
sustav u Njemačkoj. Postoje nedostaci u prijedlogu, no ministarstvo će se pobrinuti minimizirati iste i
provesti strogu kontrolu na svim područjima. Predviđene su velike kazne za poslodavce koji će
pokušati zloupotrijebiti Zakon o poticanju zapošljavanja kada bude stupio na snagu. Bitno je naglasiti
da je svakako mudro prihvatiti i ovu opciju, jer se ovo stručno osposobljavanje može prekinuti ukoliko
mlada osoba dobije ponudu za posao od strane istog ili drugog poslodavca. Mlada osoba nije
ugovorom vezana na period od godinu dana, te može raskinuti radni odnos i ne mora vraćati primljenu
naknadu za odrađeni staž od nekoliko mjeseci.
Dana 4. svibnja 2012. održan je sastanak članova Agencije lokalne demokracije i Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske županije. Agencija lokalne demokracije u Osijeku partner je na
projektnom prijedlogu pod nazivom Youth for EU čiji je nositelj Agencija lokalne demokracije
Brtonigla iz Istre. Riječ je o projektu, koju će se u sklopu natječaja IPA INFO provoditi na području tri
županije - Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke i Istarske županije, a ciljana skupina su
srednjoškolci, s predviđenim aktivnostima (seminari, kviz, EU kamp, studijski posjet Europskom
parlamentu u Strasbourgu). Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije uključio se u projekt
kao partner, te na taj način dao još jednu potporu projektu na razini Osječko-baranjske županije.
Isto tako, tijekom 2012. godine Savjet mladih održao je kontakte sa savjetima mladih Grada
Našica, Osijeka, Đakova i Belog Manastira, te odradio nekoliko sastanaka, a brojne projekte
organizirali smo i u manjim općinama na području Osječko-baranjske županije. Tako je Savjet mladih
po prvi puta organizirao projekte na području općine Podravska Moslavina, Darda, Koška, Vuka i
Vladislavci.
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.
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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 je tijekom 2012. godine veliku 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 2012. godini realizirao četiri besplatna plesna tečaja u
sklopu projekta "Širimo plesnu kulturu", na kojem je besplatno plesno educirano više od 1500 mladih
osoba s područja Osječko-baranjske županije. Plesni tečajevi organizirani su u Osijeku, Dardi, Vuki i
Vladislavcima. Ovim projektom nastojalo se doprinijeti razvoju športa i plesa u Osječko-baranjskoj
županiji, te omogućiti mladima (posebno srednjoškolcima) da se besplatno kvalitetno plesno
educiraju. Osim toga, cilj projekta je bio da plesna kultura postane dio tradicije i kulture mladih kao i
da se promiče veća tjelesna aktivnost i borba protiv konzumacije svih opojnih sredstava.
U suradnji sa Savjetom mladih Grada Osijeka, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske
županije organizirao je i besplatan tečaj Zumbe u Osijeku, što je nova aktivnost u sklopu projekta
"Širimo plesnu kulturu". Više od 300 okupljenih djevojaka sudjelovalo je u dvomjesečnom besplatnom
programu.
Kako bi i na drugi način potaknuli mlade da se aktivno bave športskim aktivnostima i
omogućili im kvalitetno korištenje slobodnog vremena osmislili smo i proveli projekt ''Tečaj
samoobrane'' u suradnji s udrugom "Kobudo". Cilj projekta je bio upoznati mlade s osnovama
samoobrane i dati im informacije o borilačkim vještinama. Projekti su organizirani u Osijeku i Koški,
te je u sklopu istih educirano 70-ak mladih.
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 2012. godini poticao rad mladih vezan uz kulturu.
Savjet mladih Osječko-baranjske županije u suradnji s Kulturno umjetničkim društvom "Ivan
Kapistran Adamović" iz Čepina okupio je sve zainteresirane mlade koji su bili spremni biti dijelom
očuvanja Slavonske kulturne baštine i folklora. Kroz organizaciju tečaja folklornih plesova Slavonije i
Baranje, te radionice starog ruha, mladima je predočen život, kultura i zabava naših predaka. Događaj
je također bio besplatan za sve i omogućio je polaznicima da uz svoje prve korake odabranih plesova
zapjevaju i razne pjesme i napjeve. U projektu je bilo uključeno i upoznavanje mladih s izradom
tradicionalnih narodnih nošnji specifičnih za naš kraj. Nakon odrađenog projekta organizirano je
druženje na kojem su mladi imali priliku pokazati naučeno i mogućnost uključivanja u aktivno
članstvo KUD-a. Organizirana je i mala revija narodnih nošnji, kojoj je prisustvovalo čak četiri KUDa sa svojim narodnim nošnjama, a posebno moramo naglasiti kako su Brođanci ustupili izvornu
tradicionalnu nošnju svojim polaznicima. Predstavnici čepinskog, josipovačkog, tenjskog i KUD-a iz
Brođanaca pomagali su polaznicima u oblačenju narodnih nošnji, u kojima se i zaplesalo. Nakon
kratkog seta narodnih kola predstavljeni su KUD-ovi i detaljno opisane narodne nošnje.
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Uvažavajući potrebe i želje mladih s područja Općine Podravske Moslavine Savjet mladih
Osječko-baranjske županije i udruga "Dalmatinac" iz Krčenika, organizirana je glazbena edukacija,
koja je obuhvatila učenje sviranja akustične gitare i klavijatura. Glazbena edukacija odvijala se dva
puta tjedno u trajanju od dva školska sata. Na području Grada Osijeka, te za sve druge stanovnike
Osječko-baranjske županije kao i za domaće i strane turiste organizirane su razne manifestacije i
smotre kako bismo prezentirali povijest i kulturu Osijeka, Osječko-baranjsku županiju i Republiku
Hrvatsku. U samom Programu smotre bilo je svečano prezentiranje počasne sokolske garde na trgu Sv.
Trojstva u Tvrđi, gdje su, ovisno o programu, sudjelovali gardisti u svečanim povijesnim odorama uz
konjičku sokolsku počasnu gardu, svečane turističke fijakere i seljačka slavonska kola.
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 2012. godine kontinuirano podupirao projekte s područja zdravstva.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, u sklopu projekta "(Ne) zarazi
se" kojeg je provodilo Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, volonteri, članovi Gradskog društva
Crvenog križa i članovi Savjeta mladih, 30. studenog 2012. godine u osječkoj Tvrđi postavljen je
promotivni štand, koji je ujedno i dio spomenutog projekta. Prolaznicima, većinom srednjoškolcima,
djelili su se promotivni materijali vezani za prevenciju o spolno prenosivim bolestima. Projektom su
se informirale i educirale mlade osobe, osobito srednjoškolci, o zdravom spolnom ponašanju i na taj
način, usvajanjem znanja o samozaštiti, nastojalo se 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) s ciljem sprječavanja gore napomenutih
posljedica (NE zarazi se). Projekt je obuhvaćao i educiranje o kontracepciji i spolnom ponašanju kroz
praktični, interaktivni pristup u kojemu mladi educiraju mlade, što se u dosadašnjim zdravstvenim
programima osječkog Crvenog križa pokazalo kao najbolja metoda, upravo zbog svoje jednostavnosti
i zanimljivog pristupa. U projekt su bili uključeni volonteri, osposobljeni članovi mladih Crvenog
križa s područja Osječko-baranjske županije s višegodišnjim iskustvom u provođenju edukacija (Beli
Manastir, Darda, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, Valpovo), koji su u 8 srednjih škola i 2
srednjoškolska đačka doma s područja Županije održali radionice prilagođene adolescentima kao
ciljanoj skupini.
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.
Dana 10. ožujka.2012. godine u trgovačkom centru Avenue Mall, studentska udruga AIESEC,
u suradnji sa Savjetom mladih Osječko-baranjske županije uspješno je dovršila još jedan u nizu svojih
projekata pod nazivom "Global Village". Najveća i dugo vremena prisutna studentska udruga okupila
je velik broj mladih ljudi na ovom događaju koji su imali priliku iz prve ruke raspitati se o kulturi i
načinu života studenata koji su došli iz različitih krajeva svijeta. Nekoliko tisuća kilometara razlike
nije bila zapreka da studenti sa drugih kontinenata dođu pokazati specifičnosti kraja iz kojeg dolaze i
trenutno studiraju.
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Udruga AIESEC se pokazala kao izvrstan organizator, a to potvrđuje veliki broj ljudi koji se
okupio i imao priliku uživati u četverosatnom programu koji su im priredili inozemni studenti i
studenti sa područja našeg sveučilišta.
9.

Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu
za 2012. godinu ostvarena su, kako slijedi:
Nositelj/Predlagatelj

Plan 2012.

Ostvarenje
2012.

Realizacija
%

1. "IT edukacija"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga informatičara
"Digital Point" Osijek

15.000,00 kn

15.000,00 kn

100

2. "Predstavi svoj zavičaj"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga Akademis

7.800,00 kn

7.800,00 kn

100

5.000,00 kn

5.000,00 kn

100

Naziv projekta
Obrazovanje i informatizacija

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
3. "Upravljanje projektnim
ciklusom"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
PRONI Centar z socijalno
podučavanje - Osijek

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih
4. "Biti volonter"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
volonterski centar Osijek

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

5. "Najbolji maturantski slogan"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije

4.000,00 kn

4.000,00 kn

100

6. "U svoje ime"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Hrvatski institut za lokalnu
samoupravu

13.400,00 kn

13.400,00 kn

100

7. "Tečaj samoobrane"

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

7.000,00 kn

7.000,00 kn

100

8. "Širimo plesnu kulturu"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Plesna udruga "Calysto"
Osijek

15.000,00 kn

15.000,00 kn

100

3.000,00 kn

3.000,00 kn

100

9.800,00 kn

9.800,00 kn

100

7.000,00 kn

7.000,00 kn

100

Mladi i šport

Mladi i kultura
9. "Glazbena edukacija"

10. KUD-Kulturno umjetničko
društvo "Ivan Kapistran
Adamović" Čepin
11. "Povijesno kulturna baština
Tvrđe"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga "Dalmatinac"
Krčenik
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
KUD- Kulturno umjetničko
društvo "Ivan Kapistran
Adamović" Čepin
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Hrvatski sokol
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Mladi i zdravstvo
12. "(NE) zarazi se"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Hrvatski crveni križ,
Gradsko društvo Crvenog
križa Osijek

9.000,00 kn

9.000,00 kn

100

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Aiesec Osijek

3.000,00 kn

3.000,00 kn

100

105.000,00 kn

105.000,00 kn

100

Mladi i EU
13. "Global Village"

UKUPNO
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