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Ustavom Republike Hrvatske u skladu s pravilima međunarodnog prava, zajamčena je zaštita
djece i mladeži, ali i unaprjeđivanje položaja mladih ljudi. Odredbom članka 62. Ustava, država je
dužna štititi djecu i mladež te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete, kojima
se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.
U cilju sveobuhvatnog reguliranja društvenog položaja mladih Vlada Republike Hrvatske je
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.
S obzirom da je dugogodišnjom primjenom Zakona u praksi uočena potreba jasnijeg
definiranja pojma, uloge i djelokruga savjeta mladih, postupka osnivanja i načina izbora, te posebno
jasnije određivanje ovlaštenih predlagatelja kandidata za članove i zamjenike članova savjeta mladih,
definiranje odnosa između savjeta mladih i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
mogućnosti utjecaja na donošenje odluka i suradnja između savjeta mladih, Vlada Republike Hrvatske
je predložila Konačni prijedlog Zakona o savjetima mladih koji je Hrvatski sabor donio na sjednici
21. ožujka 2014. godine, a stupio je na snagu 8. travnja 2014. godine. Temeljem donesenog Zakona
koji između ostalog ima i za cilj unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) razini, pristupilo se donošenju nove Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije koju je Skupština Osječko-baranjske županije donijela na 9.
sjednici 8. srpnja 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 8/14.).
Prema članku 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.), Županijska
skupština osniva Županijski savjet mladih kao savjetodavno tijelo Županije, koje promiče i zagovara
prava, potrebe i interese mladih na županijskoj razini. Županijski savjet mladih ima 13 članova, koji
imaju svoje zamjenike. Županijska skupština bira ih na vrijeme od 3 godine pod uvjetima i na način
utvrđen Zakonom i Odlukom o osnivanju. Na svojoj 19. sjednici 1. ožujka 2016. godine Županijska
skupština je s liste važećih kandidatura izvršila izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije i njihovih zamjenika. U Savjet izabrano je 13 članova i njihovih zamjenika.
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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. stavku 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 11. sjednici održanoj 5.
listopada 2016. godine donio svoj Program rada i Financijski plan za 2017. godinu u ukupnom iznosu
od 140.000,00 kuna, za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati u 2017. godini, te ih
predložio na odobravanje Skupštini Osječko-baranjske županije u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 13. stavak 1. podstavak 6. i članka 19. stavak 5. Zakona o savjetima mladih
("Narodne novine" broj 41/14.), članka 5. stavak 1. i članka 18. stavak 2. Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.), Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije donio je na 11. sjednici 5. listopada 2016. godine

Program rada i Financijski plan
Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
I.

UVOD

Temeljem Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14.) i Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.) Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) djeluje kao savjetodavno
tijelo Osječko-baranjske županije, s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, kako Osječkobaranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija), tako i cijele regije Slavonije i Baranje koji promiče i
zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
S obzirom da je 2007. godine, posebnom Odlukom Skupštine Županije osnovan Savjet mladih
na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao tadašnje savjetodavno tijelo Županijske
skupštine s nešto drugačije uređenim sastavom i nadležnostima, tijekom svoga aktivnog rada Savjet
mladih podnio je na odobravanje Skupštini Županije ukupno 9 (devet) programa rada i predložio uz
iste i financijske planove radi provedbe predloženih programskih aktivnosti.
-

U okviru svog zakonom utvrđenog djelokruga Savjet mladih:
organizira i potiče proučavanje pojedinih problema mladih ljudi radi iznalaženja
odgovarajućih rješenja i poduzimanja potrebnih mjera usmjerenih njihovom razrješenju,
prati i razmatra pojave od značenja za mlade, njihov položaj u društvu, zadovoljavanje
njihovih potreba i razvitak,
predlaže programe, mjere i aktivnosti kojima se pridonosi stvaranju organizacijskih,
materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na duhovno i tjelesno zdrav
život mladih ljudi,
potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na
području Županije bave mladim ljudima i njihovim problemima,
organizira ili potiče organizaciju aktivnosti kojima se zadovoljavaju potrebe mladih ljudi
odnosno promiče njihovo pravo na zdrav i čovjeka dostojan život,
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
dok kao savjetodavno tijelo Županije, sukladno Zakonu, Savjet mladih:
raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine, koja su od interesa za mlade,
predlaže Skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja
mladih na području Županije te način rješavanja tih pitanja,
predlaže Skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Županije,
sudjeluje u radu predstavničkog tijela putem svojih predstavnika prilikom donošenja akata od
osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije,
sudjeluje u pripremi natječaja i određivanju kriterija financiranja organizacija mladih i za
mlade,
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-

sudjeluje na zajedničkim sastancima s predsjednikom Županijske skupštine te na
zajedničkim sastancima sa županom radi rasprave o svim pitanjima od značaja za
mlade.

U ostvarivanju svojih zadaća, a s ciljem osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i
usklađivanja djelatnosti svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na području Županije bave
mladim ljudima i njihovim problemima, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju
organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na zdrav život
mladih ljudi, Savjet mladih:
uspostavlja i ostvaruje suradnju sa stručnim institucijama u području prosvjete, medicine i
socijalne zaštite, tijelima državne uprave i upravnim tijelima Županije, tijelima sudbene vlasti,
vjerskim zajednicama i udrugama koje okupljaju mlade ili se njima bave,
surađuje s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne, odnosno
regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama,
potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i gradova na području Županije te
organizira poduzimanje zajedničkih aktivnosti te
potiče suradnju i razmjenu iskustava s drugim savjetodavnim tijelima mladih u drugim
županijama i Republici Hrvatskoj te s odgovarajućim tijelima drugih zemalja.
Radi osiguranja organiziranog obavljanja poslova iz svog djelokruga rada, Savjet mladih
donosi svoj godišnji program rada. U provođenju svog programa rada, Savjet mladih organizira razne
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
Programom rada Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Program) propisuju se i određuju temeljna
načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti
potrebne za njihovo ostvarenje. Obzirom da su za provođenje programskih aktivnosti planirana i
financijska sredstva uz svako tematsko područje utvrđeno ovim Programom predlažu se planirane
aktivnosti odnosno naziv projekta, sudionici u provedbi, vrijeme provedbe i planirana sredstva.
Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je provedbi aktivnosti utvrđenim prema tematskim
područjima Programa i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Program za 2017. godinu obuhvaća 6 tematskih područja, odnosno programskih aktivnosti, i
to kako slijedi:
1.
Obrazovanje i socijalna politika mladih
2.
Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
3.
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
4.
Zdravlje i sport
5.
Kultura
6.
Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima.
-

Ovaj Program rada obuhvaća 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 o politici
prema mladima i
druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.
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II.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU

1.

Obrazovanje i socijalna politika mladih

Osječko-baranjska županija i Grad Osijek ponosni su sveučilišni centar koji je svjestan
važnosti ulaganja u obrazovanje i mlade. Uloga Savjeta mladih u kontekstu ovoga poglavlja je
poticanje mladih osoba na aktivnosti cjeloživotnog učenja s ciljem unapređivanja vlastitih znanja,
vještina i sposobnosti, kroz različite oblike formalnog obrazovanja (npr. edukacije na fakultetima ili
školama), neformalnog obrazovanja (npr. usavršavanje raznih vještina potrebnih za određeno radno
mjesto) i informalnog obrazovanja tkz. "međugeneracijsko učenje" (npr. razmjena znanja među
prijateljima, u obitelji).
U okviru ove programske aktivnosti Savjet mladih će obavljati savjetodavnu ulogu mladima
kroz konstruktivno iniciranje rješavanja obrazovnih problema i nejasnoća u obrazovnom sustavu, a na
temelju okupljanja relevantnih osoba s tog područja organiziranjem okruglih stolova, radionica i
tribina.
Prepoznavanjem važnosti kvalitetnog obrazovanja, a po uzoru na razvijenija sveučilišta, Savjet
mladih provest će razmjenu iskustava učenika i studenata iz drugih zemalja, a u svrhu poticanja
mladih na proaktivnost i kreativnost rješavanja trenutnih problema s kojima se mladi susreću.
Ova programska aktivnost provest će se u suradnji sa Studentskom udrugom Erasmus Student
Network (ESN Osijek). ESN udruga je prisutna u više od 430 obrazovnih institucija u 37 zemalja, te
broji oko 13.500 aktivnih članova, te sudjeluje na tri razine: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj, a u
cilju stvaranja mobilnog i fleksibilnog obrazovanja koje omogućuje razmjene studenata iz različitih
razina, te pruža interkulturalno iskustvo za one studente koji si ne mogu priuštiti boravak u inozemstvu
("internacionalizacija kod kuće"). ESN je studentska organizacija visokog obrazovanja u Europi koja
pruža mogućnosti za kulturno razumijevanje i osobni razvoj studenta po principu SHS - "Studenti
pomažu studentima".
U suradnji s udrugom ESN Osijek mladima s područja Županije približit će se gledište stranih
studenata na važnost obrazovanja i cjeloživotnog učenja kako bi se domicilna skupina mladih
potaknula na veću proaktivnost. Organizirat će se zajednički obilazak stranih i domaćih studenata na
najznačajnija odredišta Županije kako bi se strani studenti pobliže upoznali s kulturom, mentalitetom,
običajima, prilikama i nedostacima koji stoje pred mladima u Županiji. Tijekom obilaska Savjet
mladih će ukratko predstaviti svoj djelokrug i aktivnosti.
Tablica 1.

R.br.
1.

2.

Naziv projekta

Sudionici u provedbi

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

"Upoznaj Osječko-baranjsku
županiju"

Savjet mladih u suradnji sa
Studentskom udrugom
Erasmus Student Network
(ESN Osijek)

siječanj rujan

10.000,00

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih

Jedan od glavnih problema mladih je integracija u društvo, odnosno stupanje u radni odnos. S
obzirom kako su još uvijek vidljive posljedice gospodarske krize, mladi nisu u mogućnosti bez
poteškoća doći do zaposlenja. Kako bi se mladima olakšala integracija u društvo te prvo zaposlenje
Savjet mladih će poticati osiguravanje uvjeta za izradu i provedbu programa i edukacija koje će
pomoći mladima kako bi, uz formalno obrazovanje, bili kompetentniji za određena radna mjesta.
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Jedna od mogućnosti zasnivanja radnog odnosa je samozapošljavanje. Inicijativu
samozapošljavanja Savjet mladih podupire jer snažno vjeruje kako je Županija prepuna mladih,
talentiranih i adekvatno obrazovanih ljudi koji su sposobni voditi vlastiti posao. Savjet mladih će
provoditi poticanje mladih na samozapošljavanje te stvaranje i razvijanje budućih mladih poduzetnika
kroz okrugle stolove, radionice, tribine i sl.
3.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

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.
Volonterski rad mladih osobito je važno područje za stjecanje radnog iskustva i vještina, te
pridonosi adekvatnom sudjelovanju mladih u društvenom razvoju i razvoju solidarnosti.
Dan ružičastih majica Nacionalni je program prevencije vršnjačkog nasilja, a obilježava se
zadnje srijede u mjesecu veljači. Ideja je nastala u znak protesta zbog incidenta nasilja koji se dogodio
u jednoj školi. Savjet mladih potaknut sve većom pojavom vršnjačkog nasilja, želi utjecati na mlade da
se aktivno uključe u obilježavanje Dana ružičastih majica kako bi ukazali na gorući problem. U
suradnji s Centrom za Edukaciju i Prevenciju Nasilja iz Đakova na području Županije mladima će se
podijeliti ružičaste majice s natpisima "Ova pink majica govori dosta" koji je ujedno i naziv kampanje
koja se provodi na području cijele Republike Hrvatske.
Nadalje, suočeni sa slabim interesom studenata za rad udruga kao i nedovoljnim brojem
prijavljenih studenata na natječaje za stručnu praksu, Savjet mladih smatra da je glavni uzrok slaba
informiranost i motiviranost studenata. Projektom "Mobilnost studenta" Savjet mladih želi potaknuti
mlade osobe da se aktivnije i u što većem broju uključe u rad udruga, a sve u cilju stjecanja potrebne
stručne prakse. Također, Savjet mladih želi pokazati mladima važnost stjecanja radnog iskustva, a
posebno važnost stjecanja kreativnih vještina i sposobnosti kao što su: timski rad, vođenje projekata,
samostalnost i slično. U suradnji s Hrvatskom udrugom za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih
i tehničkih znanosti, Zagreb u planu je organizacija predavanja pod nazivom "Tjedan mobilnosti
studenata".
Budući da su maturanti svake godine jedni od glavnih sudionika aktivnosti kako u Osijeku
tako i na području cijele Županije Savjet mladih će izdvojiti određena novčana sredstva kao nagradu
za natječaj "Najbolji maturantski slogan". Natječaj je osmišljen na način da se maturanti prijavljuju sa
svojim šaljivim sloganima koje će nositi zadnji nastavni dan svog srednjoškolskog obrazovanja te će
za to moći biti nagrađeni. U ovaj Projekt koji je već četvrtu godinu u programu Savjeta mladih uključit
će se i svi zainteresirani subjekti koji žele i mogu sudjelovati u ovoj hvalevrijednoj ideji za maturante.
Studenti Sveučilišta u Osijeku kao i brojne udruge na području cijele Županije prepoznale su
projekt "Kino pod zvijezdama" kao Projekt upoznavanja novih ljudi i sklapanja prijateljstva. Stoga će
Savjet mladih svim zainteresiranim mladima na području Županije pružiti dodatne aktivnosti i
poboljšati već viđeni Projekt. Za naše mlade planira se organizacija gledanja filmova pod zvjezdanim
nebom uz mogućnost već tradicionalnog auto kina. U vrijeme ispitnih rokova, ali i za kraj školske
godine svih srednjoškolaca Savjet mladih želi organizirati malo slobodnog vremena, te donijeti u našu
Županiju nešto novo i atraktivno.
Nadalje, Beli Manastir je multinacionalna sredina gdje mladi moraju učiti poštivati i prihvaćati
različitosti. Projektom "Živim život bez nasilja" organizirat će se radionice na temu predrasuda,
stereotipa i antidiskriminacije. Radionice će uključivati debate, igre, vježbe nenasilne komunikacije, te
će se izrađivati kolačići s porukama o nenasilju i narukvice prijateljstva. Na projektu uz Savjet mladih
sudjelovati će Udruga "Krila leptira", Suza, koja će izrađivati narukvice prijateljstva.
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Također, Projekt "Obitelj je na prvom mjestu" aktivnost je s kojom će se obilježiti
Međunarodni dan obitelji. Savjet mladih u suradnji s Udrugom Alerga iz Belog Manastira na
Šećeranskom jezeru organizirat će igre za roditelje i djecu, vožnju biciklom, stare slavonske igre poput
preskakanja konopca, gumi gumi, školica itd. Roditelji će svojoj djeci pokazivati kako su se oni igrali
prije nego što su zavladala računala i pametni mobiteli.
Tablica 2.

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

veljača

3.000,00

siječanjlistopad

5.000,00

Savjet mladih

svibanj

6.500,00

"Kino pod zvijezdama"

Savjet mladih

svibanj lipanj

20.000,00

"Živim život bez
nasilja"
" Obitelj je na prvom
mjestu "

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom "Krila leptira", Suza
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom Alerga, Beli Manastir

listopad

3.000,00

svibanj

2.500,00

R.br.

Naziv projekta

2.

Dan ružičastih majica

3.

"Mobilnost studenata"

4.

"Najbolji maturantski
slogan"

5.
6.
7.

4.

Sudionici u provedbi
Savjet mladih u suradnji s Centrom
za Edukaciju i Prevenciju Nasilja,
Đakovo
Savjet mladih u suradnji s
Hrvatskom udrugom za
međunarodnu razmjenu studenata
prirodnih i tehničkih znanosti,
Zagreb

Zdravlje i sport

Savjet mladih smatra da je bitno posvetiti posebnu pažnju aktualnom stanju i mogućnostima s
kojima se mladi u Županiji susreću u sportskim aktivnostima. Usvajanjem zdravih navika i aktivnog
načina života mladih osigurava se i kvalitetniji životni standard, prevencija ovisnosti i odgovornije
ponašanje, pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje.
Mladima kao karakterističnoj skupini 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.
Svakodnevno se sve veći broj mladih uključuje u sportske klubove. Prezentacijom novih
mladih klubova Savjet mladih će promovirati važnost bavljenja sportom. Karate klub "Esseker",
Osijek i Judo klub "Osijek", Osijek u sklopu svojih treninga i sportskih natjecanja u planu i programu
imaju i prezentaciju svojih klubova. U suradnji s navedenim sportskim organizacijama, Savjet mladih
provodit će projekt "Ja se bavim sportom, a gdje si ti?". Prezentacijom klubova i onoga što mladi na
treninzima rade, kroz jednodnevnu aktivnost mlade će se upoznati s radom sportskih organizacija, te
će se održati "mini" natjecanje uz podjelu simboličnih nagrada najboljim članovima kluba.
Za razliku od većih gradova, sela uglavnom nemaju biciklističku stazu i učenici nemaju
adekvatan prostor za vožnju biciklima. Sigurnost učenika je na prvom mjestu, a djeca i mladi nemaju
sigurnosnu opremu za sudjelovanje u prometu. Mladima na području našičkog kraja u suradnji s
Udrugom učenika, mladih i učenika s teškoćama "Prijateljstvo" Feričanci, organizirat će se biciklijada
na kojoj će se mladima podijeliti zaštitne kacige koje će koristiti u svakodnevnoj vožnji biciklom, te će
se na taj se način djelomično zaštititi u prometu.
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Nadalje, Ples je jedna od najljepših umjetnosti, ljubav prema skladu, zadivljujućim pokretima i
pomicanju granica ljudskog tijela. Na sam Dan plesa koji se tradicionalno obilježava 29. travnja u
suradnji sa Športsko plesnom udrugom "Feniks", Osijek mladima će se pružiti nešto novo i zanimljivo,
odnosno održat će se moderan "plesnjak" koji će biti tematskog karaktera, te će potaknuti mlade da se
opuste i nauče neke nove plesne korake. U proslavi Dana plesa sudjelovat će osječki plesni klubovi,
plesni studiji, plesne udruge, osnovne i srednje škole Grada Osijeka i Županije te osječki vrtići.
Također Projekt "Jesti zdravo je zabavno" aktivnost je s kojom će se obilježiti Međunarodni
dan zdravlja. U suradnji s Udrugom "Maska", Popovac organizirat će se šetnja po svježem zraku do
izletišta u Belom Manastiru. Za djecu i mlade organizirat će se sportske igre u Popovcu, a provodit će
se i radionice na temu zdrave prehrane koje bi bile zabavne i pojednostavljene svim uzrastima. Našim
mladima spremat će se voćni smoothiji kako bi i oni sami mogli naučiti pripremiti jednostavne zdrave
obroke, voćne salate, a u zabavnom djelu organizirat će se natjecanja u pripremanju zdravih obroka.
Nakon uspješno provedenog Projekta "Streetball" tijekom 2016. godine, Savjet mladih će
okupiti košarkaške klubove na području cijele Županije te u svakom gradu (Osijek, Đakovo, Beli
Manastir, Našice, Donji Miholjac, Valpovo i Belišće) organizirati sportsko natjecanje ulične košarke.
Sve više mladih zainteresirano je za ovaj sport te svoje vrijeme provode na obližnjim igralištima i
vježbaju svoje korake. Cilj ovoga Projekta je okupiti mlade, izvući ih na ulicu, na igrališta da zaborave
aktivnosti na društvenim mrežama i internetu. Svježi zrak i sportska aktivnost najvažnija je za rast
mladog čovjeka. U sklopu "Streetball" natjecanja održat će se finalna večer natjecanja gdje će najbolje
košarkaške ekipe u pojedinim gradovima odmjeriti snage. Najboljim ekipama podijelit će se
simbolične nagrade, a mladima će se prirediti zajedničko druženje.
Tablica 3.

R.br.

Naziv projekta

8.

"Ja se bavim sportom,
a gdje si ti?"

9.

"Biciklijada"

10.

"Plesnjak"

11.

"Jesti zdravo je
zabavno"

12.

"Streetball"

5.

Sudionici u provedbi
Savjet mladih u suradnji s Karate
klubom "Esseker" i Judo klubom
"Osijek", Osijek
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom učenika, mladih i
učenika s teškoćama "Prijateljstvo"
Feričanci, Feričanci
Savjet mladih u suradnji sa
Športsko plesnom udrugom
"Feniks", Osijek
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom "Maska", Popovac
Savjet mladih u suradnji s
košarkaškim klubovima s područja
Županije

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

ožujak lipanj

6.000,00

travanj svibanj

2.000,00

travanj

5.000,00

travanj

2.000,00

ožujak srpanj

30.000,00

Kultura

Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta i osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici.
Savjet mladih u tom smislu treba aktivno poticati povećanje broja kulturnih sadržaja, olakšavanje
mladima pristupa kulturi i kulturnim sadržajima, kao i veću zastupljenost kulture mladih prilikom
dodjeljivanja pomoći programima u kulturi. Simpozij "Aksiologija kulturne i kreativne industrije
Ekonomskog fakulteta u Osijeku" u sklopu Projekta "Kreativna riznica" popularizirat će se kulturna i
kreativna industrija kao sektor u nastajanju i dati stručni, znanstveni i umjetnički doprinos njezinim
sastavnicama (kulturnim institucijama, proizvodnim djelatnostima, slobodnim zanimanjima i dr.).
Osim toga, cilj je potaknuti kreativne potencijale društva u sudjelovanje u promicanju kreativne
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industrije te ih informirati, educirati i otvoriti im spoznaje za njihove buduće radne aktivnosti. Svrha je
educirati studentsku populaciju i općenito cijelu zajednicu o značaju kreativne industrije za razvoj
društva i njezin doprinos u razvoju gospodarstva.
Nadalje, svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se 23. travnja svake godine kao
simboličan datum u svjetskoj književnosti jer su toga dana 1616. godine umrli Miguel de Cervantes i
William Shakespeare te se sama zamisao zasniva na katalonskom običaju darivanja knjiga i ruža na
dan Svetog Jurja. Studenti osječkog Sveučilišta istaknuli su se na raznim natjecanjima i
prezentacijama svojih fakulteta, stoga Savjet mladih želi uključiti mlade u aktivno sudjelovanje u
području književnosti. Obilježavanje Svjetskog dana knjige i autorskih prava mnogobrojni profesori i
ostali mladima na području naše Županije mogu predstaviti svoja autorska djela i kroz moderan način
prezentacije približiti mladima svoj svijet, svijet književnika.
Tablica 4.

R.br.

13.

6.

Naziv projekta

Sudionici u provedbi

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

"Kreativna riznica"

Savjet mladih u suradnji s
Institutom za znanstvena i
umjetnička istraživanja u
kreativnoj industriji - Andizet,
Osijek

travanj

10.000,00

Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima

Savjet mladih Osječko-baranjske županije je svjestan i pronalazi svaku priliku kako bi se
kreiralo pozitivno javno mnijenje da su mladi pokretači i kreatori bolje budućnosti, te iz tog razloga
Savjet mladih podržava i potiče sve oblike aktivnog i konstruktivnog sudjelovanja mladih u zajednici.
Poticanjem demokratskog i socijalnog djelovanjem mladih u Županiji omogućuje se slobodno
izražavanje mišljenja svakog pojedinca bez negativnih osjećaja izoliranosti ili pak odbačenosti. Savjet
mladih se posebno zalaže za aktivno volontiranje mladih koje u konačnici vodi uspješnijoj integraciji u
društvo. Savjet mladih će prema potrebi ovisno o temama dnevnog reda, na sjednice pozivati
predstavnike udruga mladih u Županiji i šire te drugih organizacija i ustanova koje se bave pitanjima
od značaja za mlade.
Posebnu pažnju članovi Savjeta mladih posvetit će mladima koji nemaju jednake mogućnosti
participirati u društvenoj zajednici radi zdravstvenih, socijalnih ili drugih razloga. Savjet mladih želi
svim mladima omogućiti priliku za jednakim, ravnopravnim sudjelovanjem i doprinosom mladih u
Osječko-baranjskoj županiji.
Kontinuirano djelovanje i savjetodavna uloga Savjeta mladih će se provoditi i putem
obilježavanja međunarodnih dana. Savjet mladih je svjestan učestalog razvoja medijskih platformi te
će ići u korak s razvojem tehnologije te trendova i na adekvatan način obavještavati javnost, posebice
mlade o kontinuiranom radu i najavama za buduće događaje.
Tablica 5.

R.br.

Naziv projekta

Sudionici u provedbi

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

14.

Ostale aktivnosti za
mlade i rad s mladima

Savjet mladih u suradnji s
udrugama i organizacijama mladih
s područja Županije

siječanj prosinac

35.000,00
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III.

PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

R.br.

Naziv projekta

Sudionici u provedbi

1.

"Upoznaj Osječko-baranjsku
županiju"

2.

Dan ružičastih majica

3.

"Mobilnost studenata"

4.

"Najbolji maturantski slogan"

Savjet mladih u suradnji sa
Studentskom udrugom Erasmus
Student Network (ESN Osijek)
Savjet mladih u suradnji s
Centrom za Edukaciju i
Prevenciju Nasilja, Đakovo
Savjet mladih u suradnji s
Hrvatskom udrugom za
međunarodnu razmjenu
studenata prirodnih i tehničkih
znanosti, Zagreb
Savjet mladih

5.

"Kino pod zvijezdama"

Savjet mladih

6.

"Živim život bez nasilja"

7.

"Obitelj je na prvom mjestu"

8.

"Ja se bavim sportom, a gdje si
ti?"

9.

"Biciklijada"

10.

"Plesnjak"

11.

"Jesti zdravo je zabavno"

12.

"Streetball"

13.

"Kreativna riznica"

14.

Ostale aktivnosti za mlade i rad
s mladima

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom "Krila leptira", Suza
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom Alerga, Beli Manastir
Savjet mladih u suradnji s
Karate klubom "Esseker" i Judo
klubom "Osijek", Osijek
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom učenika, mladih i
učenika s teškoćama
"Prijateljstvo" Feričanci,
Feričanci
Savjet mladih u suradnji sa
Športsko plesnom udrugom
"Feniks", Osijek
Savjet mladih u suradnji s
Udrugom "Maska", Popovac
Savjet mladih u suradnji s
košarkaškim klubovima s
područja Županije
Savjet mladih u suradnji s
Institutom za znanstvena i
umjetnička istraživanja u
kreativnoj industriji - Andizet,
Osijek
Savjet mladih u suradnji s
udrugama i organizacijama
mladih s područja Županije

UKUPNO

Vrijeme
provedbe

Planirana
sredstva u kn

siječanj rujan

10.000,00

veljača

3.000,00

siječanjlistopad

5.000,00

svibanj
svibanj lipanj

6.500,00
20.000,00

listopad

3.000,00

svibanj

2.500,00

ožujak lipanj

6.000,00

travanj svibanj

2.000,00

travanj

5.000,00

travanj

2.000,00

ožujak srpanj

30.000,00

travanj

10.000,00

siječanj prosinac

35.000,00
140.000,00

Klasa: 021-04/16-17/12
Urbroj: 2158/1-01-07-16-3
Osijek, 5. listopada 2016.
Predsjednica
Donna Šimatić, v.r.
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