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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
16. siječnja 2003. godine donijela Nacionalni program djelovanja za mlade, a jedna od mjera
predviđena Nacionalnim programom je i donošenje posebnog zakona za mlade.
Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.), koji je stupio na snagu 28. ožujka
2007. godine donesen je s ciljem stvaranja kvalitativnih promjena u organiziranom unaprjeđivanju
položaja mladih ljudi u društvu, posebno potenciranim u postupku pridruživanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji.
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 19. 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 sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, predlaže predstavničkom tijelu
jedinice područne samouprave i financijski plan ako se programom rada savjeta za provedbu
određenih aktivnosti predviđaju financijska sredstva. Prema članku 18. stavak 2. Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština prethodno odobrava
godišnji program rada i financijski plan Županijskog savjeta mladih. Nadalje, temeljem stavka 6.
članka 19. Zakona Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koje ga objavljuje na
svojim mrežnim stranicama.
Sukladno navedenim odredbama, Županijski savjet mladih je na 11. sjednici održanoj 16.
listopada 2014. godine donio svoj Program rada za 2015. godinu i Financijski plan u ukupnom iznosu
od 120.000,00 kuna za provođenje programskih aktivnosti, koje su se provodile tijekom 2015. godine.
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.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2015. GODINI

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) kao
savjetodavno tijelo Osječko-baranjske županije, 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 tijekom 2015. godine provodio je niz aktivnosti u skladu s odobrenim
Programom.
Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu obuhvaćao je 9 osnovnih područja i to kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
Mobilnost i informiranje mladih
Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme mladih
Volonterske aktivnosti mladih
Mladi i EU
Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima
Ovim Programom rada obuhvaćen je i rad Savjeta mladih koji se osobito odnosi na:
suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih,
suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije
bave mladim ljudima i njihovim problemima,
suradnju s brojnim udrugama koje se na području Županije bave mladima ili za mlade,
konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici
prema mladima i
druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Financijskim planom Savjeta mladih za 2015. godinu određen je raspored sredstava u
ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti
Savjeta mladih u okviru usvojenoga Programa rada za 2015. godinu. Zbog lakše dostupnosti,
transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta, Program rada i Financijski plan Savjeta
mladih za 2015. godinu, kao i svi projekti i aktivnosti koji su se provodili tijekom 2015. godine
objavljeni su na facebook profilu Savjeta mladih.
1.

Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih

U cilju ekonomskog napretka, Savjet mladih prepoznao je obrazovanje kao osnovu dugoročne
društvene stabilnosti, koje se temelji na modelu cjeloživotnog učenja koje omogućuje svakoj mladoj
osobi stalan pristup obrazovanju. Savjet mladih nastojao je svojim prijedlozima i savjetima, kao i u
okviru vlastitog djelokruga rada, ulaganje u obrazovanje i profesionalno usavršavanje podići na višu
razinu, te je u travnju organiziran Projekt "Komunikacijski trening za mlade do 30 godina". Kristina
Babić, Borko Baraban i Ana Diklić, stručni su predavači koji su polaznike naučili kako se pravilno
izražavati te kako razvijati komunikacijske odnose s javnošću. Svakom polazniku na završnom satu
treninga uručene su potvrdnice. Na komunikacijskom treningu sudjelovalo je preko 20 polaznika koji
su aktivni u udrugama te studenti i učenici.
2.

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih

Ekonomske prilike i stanje gospodarstva naglašava nužnost vlastite inicijative mladih kako pri
angažmanu oko formalnog i dodatnog obrazovanja, tako i pri pronalaženju posla, odnosno razvoja
profesionalne karijere. Nemjerljiv značaj obrazovanja prilikom zapošljavanja u prilikama gospodarske
nestabilnosti naglašava nužnost osiguravanja jednake dostupnosti obrazovanja za sve mlade i time
stvaranje pretpostavki jednakih mogućnosti za sve pod istim uvjetima.
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Projekt "Učenje u slobodno vrijeme" organiziran je kao besplatna radionica na području
Općine Feričanci. Radionica je predviđena za učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole, no s
vremenom su i učenici od 5. do 8. razreda također pokazali interes za sudjelovanjem i aktivnim radom
u Projektu. Radionicu je vodio mag.paed. Alen Dado. Na Radionici su učenici kvalitetno provodili
slobodno vrijeme, družili se, te dobili stručnu pomoć u rješavanju školskih zadataka. Ova Radionica je
kvalitetan primjer kako se može poboljšati život u zajednici i mjestu u kojem živimo, ali ujedno može
i služiti kao poticaj i primjer za volontiranje i pomoć u zajednici na korist mještana.
Također, Savjet mladih, organizirao je dijaloge mladih, te okrugle stolove na kojima se
ugostilo predstavnike savjetodavnih tijela, udruga, te skupine mladih, te se Savjet mladih i na taj način
približio mladima. U suradnji s predavačem Markom Knezovićem iz tvrtke Recupero d.o.o. održana je
edukacija na temu pisanja EU projekata na kojoj su polaznici edukacije bili upoznati sa svim
informacijama o tome kako napisati kvalitetan EU projekt.
3.

Mobilnost i informiranje mladih

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo se široko područje slobodne
razmjene i mobilnosti posebno mladih osoba, te su se stvorile pretpostavke za stvaranje međunarodnih
platformi za suradnju i poticaj za mobilnost mladih i razmjenu iskustava. Boravak u inozemstvu
omogućuje mladim osobama proširivanje vidika te razmjenu i stjecanje novih iskustava. Unatoč
pozitivnom trendu broja onih koji se odlučuju na međunarodne programe razmjene Savjet mladih
smatra kako taj broj i dalje nije zadovoljavajući. Nemogućnost stjecanja regionalnog ili međunarodnog
iskustva svojevrsno je ograničavanje razvoja mladih osoba. Poboljšanje kvalitete života i društvenog
statusa mladih, zahtijeva informiranost, razmjenjivanje informacija, ideja i iskustava te financijsku
podršku. Posebno značajna je usklađenost s Europskom strategijom za pametan, uključiv i održiv rast
(Europa 2020), obzirom da većina zacrtanih ciljeva u velikoj mjeri involvira upravo mlade (kao npr.
"Mladi u pokretu" s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište
rada).
Savjet mladih Osječko-baranjske županije i Udruga srednjoškolaca Hrvatske povodom
Međunarodnog dana srednjoškolaca održali su predavanje "Glasaj sad #16+". Kroz predavanje,
srednjoškolci na području Osječko-baranjske županije upoznati su s osnovama političkog ustroja
Republike Hrvatske, izbornim procesom, ali i idejom o glasovanju sa 16 godina. Predavanje je bilo
interaktivno jer su učenici postavljali pitanja mladim aktivistima, političarima i drugim sudionicima
predavanja.
U cilju poticanja međusobne suradnje i razmjene iskustva između savjeta mladih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave Savjet mladih organizirao je Dijalog "Mladi - kreatori
vlastite budućnosti" u svim gradovima Osječko-baranjske županije te je okupio predstavnike savjeta
mladih lokalne samouprave, predstavnike udruga mladih i za mlade i predstavnike podmladaka
političkih stranaka.
Zajedničkim radom i aktivnostima nastojalo se usmjeriti mlade na aktivniji način života i
dodatne aktivnosti.
4.

Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih

Mladima kao karakterističnoj skupina društva koja je u fazi oblikovanja zdravstvenih navika
potrebna je intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje. Usvajanje zdravih navika i
aktivnog načina života kod mladih osigurava kvalitetniji životni standard, prevenciju ovisnosti te
općenito odgovornije ponašanje. Kao socijalna kategorija mladi su izrazito ovisan (uzdržavan) dio
populacije koji vlastitim resursima ne može osigurati minimalan životni standard. Aktivno
zagovaranje politika osamostaljivanja mladih kao jedna od aktivnosti Savjeta mladih osigurava
aktualnost problematike i može potaknuti kako javni tako i privatni sektor na kreiranje novih modela
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za ostvarivanje osamostaljivanja. Važno je staviti poseban naglasak na mlade s invaliditetom ili nekim
drugim oblikom posebnih potreba, ali i na one zajednice mladih koje predstavljanju u bilo kojem
obliku manjinu u društvu. U suradnji s Crvenim križem organizirana je Međunarodna Konferencija
"Prevencija bolesti pretilosti - Izazovi i mogućnosti razvoja programa prevencije pretilosti po principu
mladi za mlade".
5.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Postizanje bolje participacije mladih od iznimne je važnosti pri poticanju kulture odgovornog,
proaktivnog i demokratskog građanstva. Ipak, mladi kao dionici aktivnog političkog i društvenog
života, unatoč angažiranosti i ambiciji nerijetko ostaju u drugim redovima. Mladi moraju biti osnaženi
u ulozi odgovornih i ravnopravnih dionika društvenog života. Unatoč aktivnom zalaganju, izradi
projekata i programa, mladi često nemaju priliku utjecati na društvena zbivanja i odluke.
Marginaliziranost prilikom donošenja političkih odluka uvjetovala je averziju prema politici i
nepovjerenje prema političkim institucijama, a s druge strane potaknula aktivniji angažman i rad u
organizacijama civilnog društva i neformalnim organizacijama.
Informacijski centar Europe Direct Osijek koji djeluje u sklopu Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje i Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav organizirali su informativnu radionicu pod
nazivom "Mogućnosti obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja u EU".
Mogućnosti za mlade u okviru najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja,
osposobljavanja, mladih i sporta - Erasmus+ predstavile su Snježana Matek Sačer i Lidija Sokolić iz
Agencije za mobilnost i programe EU. Članovi Savjeta mladih posjetili su ovu informativnu radionicu.
Nadalje, obzirom da skupi udžbenici roditeljima zadaju velike probleme Info-centar za mlade
Osijek u suradnji sa Savjetom mladih Grada Osijeka i Savjetom mladih organizirao je razmjenu i
kupoprodaju rabljenih udžbenika i očuvanog školskog pribora za sve učenike osnovnih i srednjih škola
Osijeka i okolice.
Uključiti mlade u procese donošenja odluka koje utječu na njihov život cilj je procesa
strukturiranog dijaloga s mladima na europskoj razini u sklopu kojega je održana regionalna
konzultacija. Projekt u Osijeku provodio je PRONI centar za socijalno podučavanje, regionalni info
centar za mlade Osijek, uz podršku Nacionalne radne skupine za strukturni dijalog s mladima.
Predstavnici Savjeta mladih koji su sudjelovali iznijeli su svoje mišljenje i iskustva.
Članovi Savjeta mladih u suradnji s Udrugom Alerga Beli Manastir obilježili su Dan
ružičastih majica (Pink T-shirt day). Prigodnim poklonima građanima uz ružičaste majice na kojima je
otiskana poruka "NASILJE PRESTAJE OVDJE" obilježio se Dan ružičastih majica.
6.

Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme mladih

Kultura mladih najčešće znači izvan institucionalno kulturno stvaralaštvo, što zbog veće
slobode u formi, a drugim dijelom zbog nedostatka resursa. Savjet mladih u tom smislu potaknuo je
integraciju, podržavanje i priznavanje kulture mladih, kako i veću zastupljenost istog prilikom
dodjeljivanja pomoći programima u kulturi.
Tradicionalna zastupljenost sporta u slobodnim aktivnostima i životu mladih zahtjeva
posvećivanje posebne pažnje Savjeta mladih aktualnom stanju, problematici i mogućnostima s kojima
se mladi ove Županije susreću u sportskim aktivnostima. Sa sportskim klubovima na području
Županije organizirane su sportske aktivnosti te se mlade potaknulo na zdrav život. Mladi su se kroz
godine zatvorili u svoje domove i prva aktivnost su im društvene mreže. Savjet mladih potaknuo je
mlade osobe na zdrav i aktivan život izvan domova te ih kroz sportske aktivnosti nastojao uključiti u
zajednicu.
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Savjet mladih sudjelovao je u organizaciji Smotre Mažoretkinja Grada Osijeka u suradnji s
Hrvatskim mažoret savezom koji delegira svoje licencirane suce te djelomično financijski i logistički
potpomaže organizaciji. Kako od 2004. godine u Osijeku, pa tako ni u Osječko-baranjskoj županiji
nije bilo sličnih smotri i natjecanja Savjet mladih smatra da je ova aktivnost biti novina za mlade. S
obzirom da je jedan od glavnih problema bio prostor za održavanje smotre i natjecanja Savjet mladih
se pobrinuo za organizaciju odgovarajućeg prostora. Smotra je održana u prostorijama Građevinske
škole Osijek, a sudjelovalo je više od pedeset natjecateljica.
Nadalje, Izviđači u našoj Županiji samo su malena karika gledajući sa svjetskih razmjera, dok
su puno veća karika gledajući s razmjera naše Županije. Postojeće izviđačke udruge u našoj Županiji
udružile su snage u realizaciji zajedničkog projekta Izviđački dan Osječko-baranjske županije koji su
posvetili Danu naše Županije, a s kojim žele ojačati snagu djelovanja postojećih izviđačkih udruga te
potaknuti osnivanje izviđaštva u svakom gradu i mjestu naše Županije. U sklopu obilježavanja Dana
izviđača članovi Savjeta mladih sudjelovali su u svim aktivnostima, te su proveli kvalitetno vrijeme s
mladima.
U ožujku, Hrvatski Sokoli obilježili su 20 godina postojanja Hrvatskog Sokola u Osijeku.
Tom prigodom održan je svečani mimohod počasnih postrojbi na središnjem trgu u Osijeku. Savjet
mladih dao je svoj doprinos jer svake godine velik broj mladih pristupi počasnoj gardi Hrvatskih
Sokola u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji.
Savjet mladih organizira projekte te ih prilagođava svim mladima gledajući njihovu dob.
Projektom "Agronomijada 2015." Studentski zbor Poljoprivrednog fakulteta okupio je brojne mlade,
studente, te kroz razna sportska natjecanja mlade potaknuo na zdrav način života i rekreaciju.
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku otvorena je Kreativna riznica - Popularizacijski simpozij
kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Uz razne projekte i radionice
Kreativne riznice, Savjet mladih Osječko-baranjske županije sudjelovao je u organizaciji
Kinoprojekcije. Brojnim studentima na filmu su se pridružili članovi Savjeta mladih i članovi odbora
Kreativne riznice.
KUD Sarvaš smatra da svako kulturno - umjetničko društvo treba biti poput male tvornice
kulture te je upravo putem svog projekta nastojao i dostići taj cilj. Ono od čega polaze je edukacija
članova, ali u svrhu širenja i primjene znanja. Educiranjem mladih članova trajno se ulaže u kulturnu
baštinu koja danas samo na taj način i opstaje. Uz pomoć Savjeta mladih, mladim članovima
omogućio se polazak edukacije.
Savjet mladih uključio se u rad velikog broja udruga za mlade na području naše Županije.
Udruga Dokkica, Centar mladih Belišće, Udruga mladih Đakovo sudjelovali su u radu Savjeta mladih
te bili kreatori zanimljivih aktivnosti za mlade na području Županije.
7.

Volonterske aktivnosti mladih

Obzirom da mladi ljudi predstavljaju važan potencijal za razvoj i napredak iznimno je važno
podržati sve oblike njihovog aktivnog sudjelovanja pa tako i volontiranje. Volontiranje utječe na
osnaživanje mladih u njihovoj aktivnoj ulozi u razvoju demokratskog i socijalnog društva te
predstavlja jedan on načina slobodnog izražavanja mišljenja pojedinaca.
Savjet mladih prepoznaje važnost volontiranja u smislu integracije volontiranja u okvire
visokog obrazovanja, na način da studenti koji volontiraju stječu potrebna stručna znanja i vještine,
koje ih čine sposobnim za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posebno se Savjet mladih
zalaže i za priznavanje i vrednovanje volontiranja, osobito kad se radi o mladim osobama. Obzirom da
je Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem,
Savjet mladih informirao je javnost odnosno mlade o mogućnosti da oni upravo volontiranjem budu
konkurentniji u sustavu obrazovanja i na tržištu rada. U suradnji s Volonterskim centrom Osijek
održan je projekt "Hrvatska volontira".
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8.

Mladi i EU

Obzirom da je jedno od osnovnih načela Europske unije regionalna suradnja, Savjet mladih je
svojim djelovanjem promicao 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.
Osim toga, Savjet mladih promicao je mobilnost mladih s područja Županije. U tom cilju, u
organizaciji Savjeta mladih u sklopu Europskog tjedna Ekonomskog fakulteta u Osijeku održan je
okrugli stol "Europska kava u mom Osijeku". Uz moderatoricu projekta Vedranu Sabljo gosti na kavi
bili su Donna Šimatić, predsjednica Savjeta mladih Osječko-baranjske županije, Dragan Vulin,
dožupan Osječko-baranjske županije, Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i
Baranje, Vladimir Ham, dogradonačelnik Grada Osijeka, Darija Kristić, Poduzetnički centar BIOS
Osijek te prodekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sunčica Oberman Peterka.
Tijekom tjedna poduzetništva, koji se obilježava u listopadu, te povodom Dana Europe i
europskog tjedna s učenicima i studentima na području naše Županije Savjet mladih je sudjelovao s
Udrugom Financijski impuls na tribinama, predavanjima i radionicama na kojima se svim
zainteresiranim skupinama mladih na pristupačan i lako razumljiv način pokazalo tko su to
poduzetnici, a što poduzetništvo te što je Europska unija.
9.

Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima

Savjet mladih kao i do sada u svom radu obilježavao je međunarodne dane koje su izričito
povezani s mladima. Kroz radionice, okrugle stolove pa i aktivnosti u suradnji s udrugama po
gradovima i općinama naše Županije mladim ljudima na zanimljiv način približile su se aktualne teme
za mlade.
Kako su maturanti svake godine jedni od glavnih sudionika aktivnosti kako u Osijeku tako i
na području cijele Županije Savjet mladih izdvojio je određena novčana sredstva kao nagradu za
natječaj "Najbolji maturantski slogan". Natječaj je osmišljen na način da su se maturanti prijavljivali
sa svojim šaljivim sloganima koje će nositi zadnji nastavni dan svog srednjoškolskog obrazovanja te
su za to bili nagrađeni. Napeta borba vodila se do samog kraja glasovanja. Svoj glas za ukupno 73
slogana, dalo je više od 20 tisuća ljudi, a sada su poznati i pobjednici.
Za područje grada Osijeka prvo mjesto osvojili su učenici 4.e razreda III. gimnazije i to sa
sloganom 4 godine u 06:00 se dizali da bi u 3PM (treću Prirodoslovnu matematičku) na vrijeme
stizali. Njima je samim time pripala i novčana nagrada u iznosu od 2.500 kn koju su osigurali Savjet
mladih grada Osijeka i Savjet mladih. Drugo mjesto, osvojili su domišljati učenici I. gimnazije,
također iz 4.e razreda. Njima je za slogan Završijo gimnaziju, traži posao u struci, pripala nagrada u
iznosu od 1.500 kn. Na području ostatka Županije pobjedu je odnio slogan učenika Gimnazije Beli
Manastir (Nije škola kavana da u nju idem svakog dana) 4.o razreda.
U suradnji s Nogometnim klubom "Višnjevac" organiziran je turnir, a najmlađe ekipe
nogometnog kluba dobile su nove koplete sportske opreme, a u suradnji s Kajak klubom Belišće,
održana je škola kajaka za mlade.
Udruga Vitalis u suradnji sa Savjetom mladih omogućila je mladima korištenje prostorija za
aktivnosti u slobodno vrijeme mladih.
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10.

Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu
za 2015. godinu ostvarena su, kako slijedi:

Tablica 1.
Naziv programske aktivnosti

Plan za 2015.

1. Obrazovanje i profesionalno usavršavanje mladih
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
3. Mobilnost i informiranje mladih
4. Prevencija zdravlja i socijalna politika mladih
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
6. Kultura i kreativnost, sport i slobodno vrijeme mladih
7. Volonterske aktivnosti mladih
8. Mladi i EU
9. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima
UKUPNO

8.000,00
20.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
27.000,00
5.000,00
12.000,00
30.000,00
120.000,00

Ostvarenje
2015.

Realizacija
%

8.000,00
18.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
27.000,00
5.000,00
12.000,00
30.000,00
118.000,00

100
90
100
100
100
100
100
100
100

Tablica 2.
Naziv programske
aktivnosti
1

1. Obrazovanje i
profesionalno
usavršavanje
mladih
2.Zapošljavanje i
poduzetništvo
mladih
3. Mobilnost i
informiranje
mladih
4. Prevencija
zdravlja i socijalna
politika mladih
5. Aktivno
sudjelovanje
mladih u društvu

6. Kultura i
kreativnost, sport i
slobodno vrijeme
mladih

Projekt
2

3

Odobrena
sredstva
4

5

Ladarice d.o.o., Čepin

edukacija o pisanju i
provedbi EU projekata
"Učenje u slobodno
vrijeme"
obilježavanje
Međunarodnog dana
srednjoškolaca
prevencija bolesti
pretilosti

Kreativna radionica Šubidubi, Osijek
Poduzetnička lokalna udruga
za savjetovanje Feričanci
Udruga srednjoškolaca
Hrvatske, Zagreb

15.000,00

8.000,00

8.000,00

Hrvatski crveni križ Gradsko
društvo Crvenog križa Osijek

5.000,00

5.000,00

sudjelovanje na
predavanju "Društveno
odgovorno ponašanje u
urbanim sredinama"
Pink T-shirt day

Dječja osječka kreativna
kućica iz Osijeka

3.300,00

Udruga Alerga, Beli Manastir

1.700,00

"Slavonska glazba i ples"

KUD Sarvaš, Sarvaš

1.500,00

"Kreativna riznica"

Institut za znanstvena i
umjetnička istraživanja u
kreativnoj industriji - Andizet
iz Osijeka,
Izviđački klub Javor, Osijek

3.500,00

obilježavanje 20 godina
postojanja
"Hrvatska volontira"

8.000,00

Ukupno

"Komunikacijski
trening"

obilježavanje "Izviđačkog
dana"
"Agronomijada"

7. Volonterske
aktivnosti mladih

Sudionici u provedbi

3.000,00

8.000,00

18.000,00

5.000,00

10.000,00

Poljoprivredni fakultet u
Osijeku

7.000,00

Hrvatski sokol OBŽ, Osijek

5.000,00

Volonterski centar iz Osijeka

5.000,00

7

27.000,00

5.000,00

8. Mladi i EU

9. Ostale aktivnosti
za mlade i rad s
mladima

Obilježavanje tjedna
poduzetništva
sudjelovanje na
europskom efos tjednu
"Škola kajaka Belišće"

Financijski impuls Osijek

5.000,00

Ekonomski fakultet, Osijek

7.000,00

Škola kajaka Belišće

10.000,00

uređenje prostorija
Udruge Vitalis
Vladislavci
nabavka športske opreme

Udruga Vitalis Vladislavci,
Vladislavci

10.000,00

ŠNK Višnjevac

6.000,00

"Najbolji maturantski
slogan"

Gimnaziji Beli Manastir, Beli
Manastir
I. Gimnaziji Osijek, Osijek

2.500,00
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1.500,00

12.000,00

30.000,00

