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PROGRAM RADA I 
FINANCIJSKI PLAN 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA 
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 
 

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. 
 

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-baranjke županije donijela na 9. 
sjednici 8. srpnja 2014. godine ("Županijski glasnik" broj 8/14.). 
 

Prema članku 19. 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 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 21. sjednici održanoj 
29.rujna 2015. godine donio svoj Program rada i Financijski plan za 2016. godinu u ukupnom iznosu 
od 120.000,00 kuna, za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati u 2016. 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 21. sjednici 29. rujna 2015. godine 
 
 
 

Program rada i Financijski plan 
 

Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2016. 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.), a u svezi s 
Nacionalnim programom za mlade za razdoblje 2014. - 2017. godine od 9. listopada 2014. godine 
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 Osječko-baranjske 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. 
 

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 7 (sedam) 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 te 

- 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, 
- sudjeluje na zajedničkim sastancima s predsjednikom Županijske skupštine te na  zajedničkim 
 sastancima sa županom radi rasprave o svim pitanjima od značaja za mlade. 
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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 kao takav mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. Pri donošenju Programa 
posebno se vodilo računa o Nacionalnom programamu djelovanja za mlade za razdoblje 2014. - 2017. 
godine. 
 
 Program za 2016. godinu obuhvaća 8 tematskih područja odnosno programskih aktivnosti i to 
kako slijedi: 
1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje mladih u kontekstu cjeloživotnog 
 učenja, 
2. Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade, 
3. Zdravlje i sport mladih, 
4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, politčku participaciju i kulturu, 
5. Informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o djelokrugu rada Savjeta 

mladih, 
6. Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj, 
7. Mladi i EU, 
8. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima. 
 

Ovaj Program rada obuhvaća i rad Savjeta mladih koji se osobito odnosi na:  
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- 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. 
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II. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU 
 
1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje mladih u kontekstu 
 cjeloživotnog učenja 
 
 U cilju ekonomskog napretka, Savjet mladih prepoznaje obrazovanje kao osnovu dugoročne 
društvene stabilnosti, koje se temelji na modelu cjeloživotnog učenja koje omogućuje svakoj mladoj 
osobi stalan pristup obrazovanju. Osim kroz formalne oblike, obrazovanje kao ključ dugoročne 
društvene stabilnosti i ekonomskog napretka, ostvaruje se kroz neformalne oblike i cjeloživotno 
učenje koji su komplementarni formalnom obrazovnom procesu koji pridonose osobnom i društvenom 
razvoju mladih. Kroz djelokrug rada, Savjet mladih će poduzimati aktivnosti usmjerene ka jednakim 
mogućnostima u formalnom obrazovanju, te težiti afirmaciji neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog 
učenja jer takve aktivnosti pridonose razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i sposobnosti za 
uspostavu i izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa, te osnažuju mlade za aktivno 
sudjelovanje u društvu i u procesima donošenja odluka. Nedostatak građanske kompetencije očituje se 
u stvaranju novih oblika nasilja, stoga je nužno isticati važnost prevencijskih programa i jačati kulturu 
nenasilja, pružati potporu organizacijama civilnog društva koje provode neformalne obrazovne 
programe usmjerene razvoju kulture nenasilja i kulture ljudskih prava. 
 

Nadalje, Savjet mladih će nastojati svojim prijedlozima i savjetima, kao i u okviru vlastitog 
djelokruga rada, ulaganje u obrazovanje i profesionalno usavršavanje podići na višu razinu, na način 
da će i dalje ustrajati na nagrađivanju darovitih srednjoškolaca i studenata, kao i onih koji se obrazuju 
za deficitarna zanimanja kroz povećanje broja stipendija.  
 

Također, Savjet mladih će i dalje poduzimati aktivnosti radi poticanja mladih na daljnje 
obrazovanje te razvijanje sustava pravodobnog obveznog informiranja učenika trećih i četvrtih razreda 
srednjih škola uz poticanje učenika na posjećivanje otvorenih vrata sveučilišta. 
 
 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, dok će u cilju osiguranja dostupnosti školskih 
prostora, prostora visokih učilišta i prostora namijenih sportskom sadržaju onim udrugama koje 
učenicima, studentima odnosno mladima nude obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, 
informatičke programe, programe razvoja, demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, 
interkulturalne programe, programe nacionalnih manjina i sl. poduzimati radnje prema osnivačima 
osnovnih i srednjih škola, te visokih učilišta za poduzimanje svih potrebnih mjera radi donošenja ili 
izmjena odgovarajućih propisa radi osiguravanja dostupnosti školskih prostora i prostora visokih 
učilišta udrugama za provođenje takovih aktivnosti mladih. 
 

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. 
 
 
2. Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade 
 
 Zbog gospodarske krize i nedostatka radnih mjesta jedan od glavnih problema mladih je 
njihova integracija u društvo, odnosno pronalazak posla. Radi bolje integracije mladih na tržište rada 
potrebno je poticati osiguravanje uvjeta za izradu i provedbu programa i edukacija usmjerenih na 
udruge mladih i za mlade u području tržišta rada, poticati mlade na pronalaženje posla, razvitak 
karijere ili samozapošljavanja te osigurati uvjete za razmjenu primjera dobre prakse. Rizik od 
isključenosti osobito se odnosi na mlade osobe s invaliditetom ili s nekim drugim posebnim potrebama 
zbog čega je potrebno ključne dionike politika za mlade u sustavima obrazovanja, zapošljavanja, 
zdravstva i socijalne skrbi učiniti osjetljivijima i učinkovitijima u zadovoljavanju potreba različitih 
kategorija mladih. 
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 U cilju iznalaženja odgovarajućih rješenja i poduzimanju potrebnih mjera na području 
prvenstveno zapošljavanja mladih, Savjet mladih će poticati razvoj sustava jednakih šansi, imajući u 
vidu mlade osobe slabijeg socio-ekonomskog statusa, kao i sve one koji su na bilo kakav drugi način 
(život na selu, mlade osobe pripadnici nacionalnih manjina, mladi s invaliditetom itd.) u 
nepovoljnijem položaju. Pri zagovaranju jednakih mogućnosti svih mladih osoba Savjet mladih će 
težiti afirmaciji neformalnog obrazovanja koje je uglavnom prilagođeno potrebama i interesima 
mladih, te će na taj način Savjet mladih ukazivati i na važnost cjeloživotnog učenja. Neformalni oblici 
obrazovanja i rad s mladima kroz različite oblike aktivnosti pridonose razvoju samopoštovanja i 
samopouzdanja mladih osoba, te su osnove za uspostavu kvalitetnih osobina mladih. 
 
 Povodom tjedna poduzetništva, projektom "Budi i ti poduzetnik" u suradnji s poduzetničkim 
centrima s područja Županije organizirat će se predavanja, radionice odnosno sajam "poslova" na 
kojima će se prikazati poslovi i mogućnosti koje se nude na tržištu rada. Radionicama i održavanjem 
sajma mladi će na brz i jednostavan način doći do potrebnih informacija. 
 
Tablica 1. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

1. "Budi i ti poduzetnik" 
Savjet mladih u suradnji s 

poduzetničkim centrima s područja 
Županije 

listopad 
2016. 15.000,00 

 
 
3. Zdravlje i sport 
 
 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 minimalni 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 za 
ostvarivanje osamostaljivanja. Važno je staviti poseban naglasak na mlade s invaliditetom ili nekim 
drugim oblikom posebnih potreba tako i na one zajednice mladih koje predstavljanju u bilo kojem 
obliku manjinu u društvu.  
 
 Obzirom da zdravstvena zaštita mladih osoba nije usmjerena samo tjelesnom zdravlju, 
posebno se naglašava važnost i mentalnog zdravlja mladih osoba, te je stoga i Nacionalna strategija 
razvoja zdravstva 2012. - 2020. ("Narodne novine" broj 116/12.) u području zaštite mladih definirala 
između ostalog i rano prepoznavanje bolesti i poremećaja, prevenciju rizičnih i društveno 
neprihvatljivih ponašanja, usvajanje zdravih načina življenja, razvoj odgovornosti za vlastito zdravlje, 
zaštitu mentalnog zdravlja, osobito u vezi sa školom i školskim okruženjem i zaštitu reproduktivnog 
zdravlja uključujući odgovorno spolno ponašanje i pripravu za roditeljstvo. 
 
 Aktualnom stanju i mogućnostima s kojima se mladi u Županiji susreću u sportskim 
aktivnostima Savjet mladih smatra da je bitno posvetiti posebnu pažnju upravo ovoj temi. 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.  
 
 Projekt "Nadmorska visina za novu dozu adrenalina" biciklistička je utrka koja okuplja velik 
broj biciklista. Rural downhill u Baranji organiziran je s ciljem da se poveća turistička ponudu naše 
Županije, te se na taj način nastoji potaknuti građane odnosno mlade na biciklizam i zdraviji način 
života. Planine s visokim nadmorskim visinama, biciklistima će pružiti zanimljivu i uzbudljivu utrku 
te pružiti još adrenalina. 
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Tablica 2. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

2. "Nadmorska visina za 
novu dozu adrenalina" 

Savjet mladih u suradnji s 
Biciklističkim klubom Vikend 

ratnici iz Osijeka 

ožujak - 
rujan 2016. 10.000,00 

 
 
4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku participaciju i 
 kulturu 
 
 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 od 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 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. 
 
 Projekt "Ja volontiram, a ti?" osmišljen je s ciljem uključivanja mladih u svijet volontera u 
suradnji s volonterskim centrima u Osječko-baranjskoj županiji te s Info-centrom za mlade. Kroz 
edukacije, informiranje i stvaranje poticajnog okruženja mladi trebaju biti osnaženi u ulozi 
ravnopravnih sudionika društvenog života, čime bi se i smanjilo nepovjerenje mladih prema političkim 
institucijama. Savjet mladih će prema potrebi ovisno o temama dnevnog reda, na sjednice pozivati 
predstavnike udruga mladih u Županiji i šire te drugih udruga i ustanova koje se bave pitanjima od 
značaja za mlade. Također, na seminarima i radionicama sudjelovat će stručni predavači. 
 
 Nadalje, kultura značajno doprinosi formiranju identiteta i osjećaju pripadnosti pojedinaca 
zajednici. Savjet mladih u tom smislu treba aktivno poticati povećanje broja kulturnih sadržaja, 
olakšavanje mladima pristup 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 skolopu 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 
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. 
 
 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. 
 
 Povijesna udruga Hrvatski sokol Osijek obilježila je 20 godina obnovljenog Hrvatskog sokola 
kao i 20 godina od ustroja Đačke straže-Počasne sokolske garde, kao i 119 godina od osnivanja 
Hrvatskog sokola u Osijeku. Udruga svake godine okuplja velik broj mladića koji s ponosom nose 
odore te uživaju u hrvatskoj povijesti i kulturi. Mimohodom počasnih postrojbi obilježit će se 
obljetnica sokolske garde. 
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Tablica 3. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

3. "Ja volontiram, a ti?" 
Savjet mladih u suradnji s 

Volonterskim centrom Osijek i 
Info-centrom za mlade iz Osijeka 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
15.000,00 

4. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s 
Institutom za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u kreativnoj 
industriji 

travanj 
2016. 10.000,00 

5. "Mimohod počasnih 
postrojbi" 

Savjet mladih u suradnji s 
Hrvatskim sokolom Osijek 

ožujak 
2016. 10.000,00 

 
 
5. Informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o djelokrugu rada 

Savjeta mladih 
 
 Savjet mladih će tijekom naredne godine kontinuirano obavještavati javnost o svojim 
aktivnostima putem medija, posebno internetske stranice i drugih sredstava komunikacije. Projektom 
"Tko smo, što smo?" Savjet mladih će promovirati svoj djelokrug rada putem letaka o svojem radu 
udrugama i organizacijama za mlade, kako bi se njihovi korisnici mogli informirati o značaju i 
osnovnim funkcijama Savjeta mladih. 
 
Tablica 4. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

6. "Tko smo, što smo?" Savjet mladih u suradnji s 
udrugama s područja Županije 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
10.000,00 

 
 
6. Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj 
 
 Savjet mladih poticat će suradnju sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Razmjena 
iskustava, ideja i projekata osnovno je sredstvo edukacije članova Savjeta mladih. Suradnja će se 
sastojati od međusobnih posjeta organizacijama, sudjelovanja na tribinama i okruglim stolovima.  
 
 Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza održat će se prigodno druženje sa 
savjetima mladih s područja Županije. Organizirat će se manifestacije edukativnog karaktera. 
 
Tablica 5. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

7. "Međunarodni dan 
mladih" 

Savjet mladih u suradnji sa 
savjetima mladih gradova, općina 

kolovoz 
2016. 10.000,00 

8. Koordinacija savjeta 
mladih  Savjet mladih  

siječanj - 
prosinac 

2016. 
5.000,00 

 
 
7. Mladi i EU 
 
 Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo je široko područje slobodne razmjene 
i mobilnosti posebno mladih osoba, te stvorilo pretpostavke stvaranja 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 
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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 će upozoravati prije svega studente na važnost integracije i jačanje programa 
mobilnosti. 
 

Obzirom da je jedno od osnovnih  načela Europske unije i regionalna suradnja, Savjet mladih 
će svojim djelovanjem promicati suradnju 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 će 
promicati svaki oblik ovakve suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe. 
 

Osim toga, Savjet mladih će nastojati promicati mobilnost mladih s područja Županije. U tom 
cilju će aktivno sudjelovati i u proslavi Dana Europe, koji se održava tijekom mjeseca svibnja. Projekt 
"Europski EFOS tjedan" osmišljen je ciljem promoviranja mira i jedinstva. Toj praksi će se ove godine 
pridružiti i Ekonomski fakultet u Osijeku, s posebnim ciljem približavanja europskih zbivanja i 
stvarnosti mladima, posebice studentima. 
 
Tablica 6. 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

9. "Europski EFOS 
tjedan" 

Savjet mladih u suradnji s 
Ekonomskim fakultetom iz Osijeka 

svibanj 
2016. 10.000,00 

 
 
8. Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima  
 
 Kako 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 i 
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.  
 
 Nadalje, Projekt "Logotip za Savjet mladih OBŽ" osmišljen je s ciljem da mladi naše Županije 
uz službeni grb Osječko-baranjske županije prepoznaju i obilježje Savjeta mladih. Odabrani logotip, 
obzirom na provedeni postupak izbora u kojem će moći sudjelovati zainteresirane osobe s područja 
Županije bit će istaknut na svim promotivnim materijalima Savjeta mladih (u svim oblicima medija), 
te će se koristiti prema potrebi ovisno o aktivnostima Savjeta mladih. 
 
 Također, obilježavanjem Međunarodnog dana Srednjoškolaca s Udrugom srednjoškolaca, 
mlade školarce upoznati će se s njihovim pravima koje imaju kao polaznici srednje škole te upozoriti 
na moguće probleme na koje će naići. Na glavnom osječkom trgu predstavnici škola moći će 
predstaviti svoj rad te na prigodan način obilježiti dan srednjoškolaca. 
 

 
Tablica 7. 

R.br Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

10. "Međunarodni dan 
srednjoškolaca" 

Savjet mladih u suradnji s 
Udrugom srednjoškolaca 

studeni 
2016. 10.000,00 

11. "Logotip Savjeta 
mladih" Savjet mladih  siječanj - 

ožujak 2016. 10.000,00 

12. "Najbolji maturantski 
slogan" Savjet mladih  svibanj 

2016. 5.000,00 
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III. PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU 
 

R.br. Naziv projekta Sudionici u provedbi Vrijeme 
provedbe 

Planirana 
sredstva u kn 

1. "Budi i ti poduzetnik" 
Savjet mladih u suradnji s 

poduzetničkim centrima s područja 
Županije 

listopad 
2016. 15.000,00 

2. "Nadmorska visina za 
novu dozu adrenalina" 

Savjet mladih u suradnji s 
Biciklističkim klubom Vikend 

ratnici iz Osijeka 

ožujak - 
rujan 2016. 10.000,00 

3. "Ja volontiram, a ti?" 
Savjet mladih u suradnji s 

Volonterskim centrom Osijek i 
Info-centrom za mlade iz Osijeka 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
15.000,00 

4. "Kreativna riznica" 

Savjet mladih u suradnji s 
Institutom za znanstvena i 

umjetnička istraživanja u kreativnoj 
industriji 

travanj 
2016. 10.000,00 

5. "Mimohod počasnih 
postrojbi" 

Savjet mladih u suradnji s 
Hrvatskim sokolom Osijek 

ožujak 
2016. 10.000,00 

6. "Tko smo, što smo?" Savjet mladih u suradnji s 
udrugama s područja Županije 

siječanj - 
prosinac 

2016. 
10.000,00 

7. "Međunarodni dan 
mladih" 

Savjet mladih u suradnji sa 
savjetima mladih gradova, općina 

kolovoz 
2016. 10.000,00 

8. Koordinacija savjeta 
mladih  Savjet mladih  

siječanj - 
prosinac 

2016. 
5.000,00 

9. "Europski EFOS 
tjedan" 

Savjet mladih u suradnji s 
Ekonomskim fakultetom iz Osijeka 

svibanj 
2016. 10.000,00 

10. "Međunarodni dan 
srednjoškolaca" 

Savjet mladih u suradnji s Udrugom 
srednjoškolaca 

studeni 
2016. 10.000,00 

11. "Logotip Savjeta 
mladih" Savjet mladih  

siječanj - 
ožujak 
2016. 

10.000,00 

12. "Najbolji maturantski 
slogan" Savjet mladih  svibanj 

2016. 5.000,00 

UKUPNO 120.000,00 
 
 
 
Klasa: 021-04/15-17/8 
Urbroj: 2158/1-01-07-15-1 
 
Osijek, 29. rujna 2015. 
 
 
 
 
 Predsjednica 
 
 Donna Šimatić, v.r. 


