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PROGRAM RADA I 
FINANCIJSKI PLAN 

ŽUPANIJSKOG SAVJETA 
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2014. 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 
donijela 16. siječnja 2003. godine Nacionalni program djelovanja za mlade. Jedna od mjera 
predviđena Nacionalnim programom je i donošenje posebnog zakona za mlade. 
 

Radi kvalitativnih promjena u organiziranom unaprjeđivanju položaja mladih ljudi u društvu, 
posebno potenciranim u postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, spomenuta mjera 
predviđena Nacionalnim programom djelovanja za mlade realizirana je 2007. godine, donošenjem 
Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.), koji je stupio na snagu 28. ožujka 2007. 
godine. 
 

Tako je nakon 13 godina djelovanja Županijskog povjerenstva za mladež na području 
Osječko-baranjske županije umjesto toga povjerenstva, temeljem navedenog Zakona (članak 2. i 4. te 
članak 5. stavak 3. Zakona), na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2007. godine, 
posebnom Odlukom osnovan Savjet mladih na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao 
savjetodavno tijelo Županijske skupštine s nešto drugačije uređenim sastavom i nadležnostima. 
 

Temeljem članka 8. stavka 3. Zakona i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština je na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine 
izabrala 13 članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije. 
 

Prema članku 16. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih 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, Županijska skupština prethodno odobrava godišnji program rada i 
financijski plan Županijskog savjeta mladih. 
 

Sukladno navedenim odredbama, Županijski savjet mladih je na 23. sjednici održanoj 25. 
studenoga 2013. godine donio svoj Program rada za 2014. godinu te predložio predstavničkom tijelu 
Financijski plan za provođenje programskih aktivnosti, koje će se realizirati u 2014. godini. 
 
 Program rada  za 2014. godinu sadrži aktivnosti Županijskog savjeta mladih tijekom 2014. 
godine razvrstane u 8 poglavlja: 
 
1. Obrazovanje i informatizacija, 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih,  
3. Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih, 
4. Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
5. Mladi i sport, 
6. Mladi i kultura, 
7. Mladi i zdravstvo i  
8. Mladi i EU. 
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Predloženim Financijskim planom predložena su sredstva za realizaciju pojedinih od 
planiranih aktivnosti opisanih u Programu rada u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna i to: 
 
1. Naziv projekta: "Škola fotografije" - 5.000,00 kn 
 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga Đakovački 

rezovi i Foto kino klub Đakovo iz Đakova 
  Rok: siječanj/lipanj 2014. 
 
2.  Naziv projekta: "Proces edukacije ruralnog stanovništva"- 10.000,00 kn 
 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga Srce 

Slavonije i Baranje Osijek iz Osijeka 
 Rok: siječanj/prosinac 2014. 
 
3. Naziv projekta: Poduzetnička škola - 3.000,00 kn 
 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Novi Poduzetnik 

d.o.o. Beli Manastir 
 Rok: siječanj/travanj 2014. 

 
4. Naziv projekta: "Budi spreman - stiže sportski tjedan" - 8.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga građana 
 "Kohorta" Osijek iz Osijeka 

 Rok:  siječanj/lipanj 2014. 
 
5. Naziv projekta "Najbolji maturantski slogan" - 5.000,00 kn 

 Nositelj: Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije 
 Rok: svibanj 2014. 

 
6. Naziv projekta: "Info Games 2014. " - 5.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga informatičara 
INFO Našice iz Našica 

 Rok: siječanj/prosinac 2014. 
 
7. Naziv projekta: "Pomičemo prepreke za zdravo odrastanje" - 10.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije, Općina Vladislavci i 
Nogometna škola "LIV" Vladislavci iz Vladislavaca 

 Rok: lipanj 2014. 
 
8. Naziv projekta "Tečaj samoobrane - nenasilna komunikacija" - 5.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga za 
promicanje istočnjačkih i športskih borilačkih vještina "Kobudo" iz Osijeka 

 Rok: siječanj/prosinac 2014. 
 
9. Naziv projekta: "Nogomet za sve" - 6.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i NK Laslovo 91 iz 
Laslova 

 Rok: veljača/rujan 2014. 
 
10. Naziv projekta: "Košarkaška akademija" - 5.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Košarkaška 
akademija "Hrvatski Sokol" Osijek 

 Rok: siječanj/prosinac 2014. 
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11. Naziv projekta "Volim odbojku" - 6.000,00 kn 
 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga mladih 

"Ernest" iz Ernestinova 
 Rok: siječanj/listopad 2014. 

 
12. Naziv projekta: "Širimo plesnu kulturu" - 7.000,00 kn 
 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Plesna udruga 

"Calysto" Osijek, ŠPU Feniks Osijek, PK D&D Osijek, Plesni studio "Sjaj", 
PK "Brodway", MIDAL Osijek, ŠPK Bolero Osijek,  

 Rok: siječanj/prosinac 2014. 
 
13. Naziv projekta "RIBA (Rock in Baranja)2014. " - 6.000,00 kn 
 Nositelj: Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga računalnih 
  korisnika e-baranja Grabovac iz Grabovca 
 Rok: svibanj/listopad 2014. 
 
14. Naziv projekta "Siguran oglas" - 9.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Hrvatski Crveni križ 
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 

 Rok: siječanj/svibanj 2014. 
 
15. Naziv projekta "Pisanje i provedba EU projekata" - 15.000,00 kn 

 Nositelj:  Županijski savjet mladih Osječko baranjske županije i Udruga Kreativna 
igraonica Šubi-dubi iz Osijeka 

 Rok:  veljača/prosinac 2014. 
 
 

Slijedom prethodno navedenog, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije odlučio 
je na 23. sjednici održanoj 25. studenoga 2013. godine predložiti Županijskoj skupštini da odobri 
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. 
godinu u predloženom tekstu. 
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 Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) te 
članka 5. stavak 1. i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske 
županije donio je na 23. sjednici 25. studenoga 2013. godine 
 
 
 
 

PROGRAM RADA 
 

Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 

 
 
 

UVOD 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je 
savjetodavno tijelo Skupštine Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Skupština), koje je 
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, kako Osječko-baranjske županije (u 
daljnjem tekstu: Županija), tako i cijele regije Slavonije i Baranje. U okviru svog djelokruga Savjet 
mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada 
Skupštine koja su od interesa za mlade, te daje mišljenje Skupštini prilikom donošenja različitih akata 
koji su od osobitog značaja za mlade. 
 

Savjet mladih predlaže Skupštini donošenje akata značajnih za unapređivanje položaja mladih, 
mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, te predlaže raspravu o pitanjima 
od značaja za mlade, kao i način njihova rješavanja. 
 

Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 
smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. 
Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim Programom i mora 
biti u suglasju s njegovim sadržajem. 
 

Ovaj Program rada sadrži sljedeće aktivnosti: 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih, 
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, 
- suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici 

prema mladima, 
- druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, 
sve razvrstane u osam poglavlja u okviru kojih će se organizirati rad Savjeta mladih u 2014. godini, 
kako slijedi: 
 
1. Obrazovanje i informatizacija, 
2. Zapošljavanje i poduzetništvo mladih, 
3. Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih, 
4. Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
5. Mladi i sport, 
6. Mladi i kultura, 
7. Mladi i zdravstvo i  
8. Mladi i EU. 
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1. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA 
 

Savjet mladih smatra kako obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Županije, tako i 
Republike Hrvatske u cjelini. Stoga je ovim Programom velika pozornost posvećena upravo 
obrazovanju. 
 

Savjet mladih smatra zadovoljavajućim ulaganje Županije u obrazovanje, ali će nastojati 
svojim savjetima i prijedlozima, kao i vlastitim radom, ulaganje u obrazovanje podići na još veću 
razinu. Savjet mladih posebno će ustrajati na nagrađivanju uspješnosti srednjoškolaca i studenata kroz 
povećanje broja stipendija, ali i nagrađivanjem uspješnih mladih znanstvenika od strane samog 
Savjeta. To će se postići sustavnim praćenjem rezultata županijskih i državnih natjecanja. 
 

Savjet mladih će poticati i inicirati rješavanje obrazovnih problema mladih, kao i nejasnoća 
koje postoje u sustavu obrazovanja, organiziranjem raznih tribina i okruglih stolova, gdje će nastojati 
okupiti sve relevantne osobe za rješavanje tog problema. U sklopu dodatnog obrazovanja Savjet 
mladih osmislio je više projekata koji ujedno obuhvaćaju i komunikacijske, prezentacijske i druge 
radionice. Projektom "Proces edukacije ruralnog stanovništva" koji ima za cilj provesti jedinstveni 
sustav kontinuirane obuke koji će mladom stanovništvu sa ruralnog područja pomoći da unaprijedi 
svoje znanje, sukladno njihovim zahtjevima i potrebama. Sam sustav obuke želimo provest na način 
da ćemo educirati timove koji će se sastojati od mladih osoba na višim godinama fakulteta ili mladih 
nezaposlenih osoba visoke/više stručne spreme. Prema analizi statističkih podataka Zavoda za 
statistiku, evidentan je odlazak mladog i obrazovanog stanovništva iz Baranje. Upravo zbog toga 
želimo uključiti ambiciozne i mlade osobe u realizaciju ovog projekta kako bi im ukazali na poslovne 
perspektive naše Županije u poljoprivrednom sektoru. Manjak slobodnog vremena mladih koji se bave 
poljoprivredom u ovom turbulentnom i suvremenom svijetu dovodi do osobne nebrige o vlastitom 
obrazovanju u smislu administracije i informatičke pismenosti. To dovodi do drugo uočenog 
problema, a to je nedovoljno poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije naših 
poljoprivrednika, te ih upravo to koči u njihovom daljnjem razvoju. 
 

Savjet mladih će poticati dostupnost školskih prostora i prostora visokih učilišta onim 
udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, 
duhovne, informatičke programe, programe razvoja, demokracije, civilnog društva, tolerancije, 
nenasilja, interkulturalne programe i programe nacionalnih manjina. To će se učiniti upućivanjem 
poziva osnivačima osnovnih i srednjih škola, te visokih učilišta za poduzimanje svih potrebnih mjera 
te donošenje ili izmjenu odgovarajućih propisa radi osiguravanja dostupnosti školskih prostora i 
prostora visokih učilišta udrugama za provođenje takovih aktivnosti mladih. 
 

Projekt pod nazivom "Škola fotografije" za cilj ima kroz radionice upoznati naše mlade 
sugrađane s osnovama fotografske tehnike kako bi i sami pridonijeli razvoju umjetnosti, kulture i 
tehničke kulture u svome gradu i okolici te ih potaknuti na shvaćanje važnosti i potrebe kulture u 
njihovu životu, razvoju i obrazovanju. Želimo omogućiti mladim ljudima institucionalni oblik 
provođenja slobodnog vremena koje će im pomoći da razviju svoje kreativne sposobnosti i ostvare 
vlastite ideje za opće društvenu korist. Voditelj radionice upoznat će ih sa povješću fotografije, kao i 
sa djelovima DSLR fotoaparata i osnovama kompozicije. Odradit će se i terenski rad, gdje će polaznici 
skupljati materijale, a isto tako provjeriti stečena znanja, te se bolje upoznati i sa povjesno-kulturnim 
znamenitostima kraja u kojem žive. Na kraju radionica slijedi analiza fotografija i završna izložba na 
koju će biti pozvane druge udruge mladih, članovi Savjeta mladih, te predstavnici jedinica lokalne 
samouprave. 
 
 
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. 



 6

Stoga je potrebno na svim razinama poticati inicijative usmjerene rješavanju problematike 
nezaposlenosti mladih, te uključivanje mladih u aktivnosti s tim u svezi. 
 

Savjet  mladih će se aktivirati na području povećanja protočnosti informacija o kretanjima na 
tržištu rada. Poseban naglasak stavit će se na informiranje o posebnim mjerama sufinanciranja prvog 
zaposlenja i sufinanciranja novozaposlene osobe u cilju stručnog osposobljavanja. 
 

Savjet mladih u suradnju sa urednicima magazina "Poduzetnik" u sklopu projekta 
"Poduzentička škola" informirat će sve srednje škole na području Grada Osijeka, srednje škole u 
drugim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji (Beli Manastir, Valpovo, Donji Miholjac, Našice, 
Đakovo) i srednjoj školi u Općini Erdut, u mjestu Dalj, te osnovne škole s područja Županije. U 
ciljanu skupinu spadaju završni razredi osnovnih škola iz razloga što se želi još prije srednjoškolskog 
obrazovanja mlade uključiti u projekte koji u svojim programima imaju poduzetničke teme.  Udruga je 
osigurala osobe s odgovarajućim referencama kako bi se projekt proveo na najvišoj mogućoj razini. 
Projekt se zasniva na poticanju mladih da se uključe u pisanje članaka o poduzetništvu, odnosno o 
poduzetnim osobama u mjestu u kojem žive. Osim toga, mlade se želi usmjeriti da što više čitaju 
tiskane medije, jer u posljednje vrijeme sve je veći broj mladih ovisnika o internetu i društvenim 
mrežama. 
 
 
3. SURADNJA S UDRUGAMA I POTICANJE AKTIVIZMA MLADIH 
 

Savjet mladih želi potaknuti aktivnost mladih u civilnom sektoru na način da potiče rad 
udruga mladih te udruga koje se bave mladima. 
 

"Budi spreman - stiže sportski tjedan" ili tjedan sporta je projekt koji je započeo još prošle 
godine i članovi udruge "Kohorta" mogu biti zadovoljni odazivom i učinkom. U 2014. planira se 
ponoviti organizacija istoga, ali na većoj razini za što su potrebna dodatna financijska sredstva. Glavno 
područje djelovanja je podrška sportskim kolektivima i pojedincima u gradu Osijeku, okolici i na 
državnoj odnosno reprezentativnoj razini. Na taj način direktno se vežu sportske aktivnosti i mnogi 
članovi sudjeluju u organizaciji koji se sportom bave rekreativno, ali i profesionalno. Također u udruzi 
dio mladih osoba koje još nisu punoljetne, a nerjetko u interakciji sa svojim vršnjacima znaju biti u 
prilici u iskušenju sa nedozvoljenim ili neprimjerenim sredstvima kao što su to cigarete, alkohol i 
drugi opasni opijati. Uzmemo li u obzir nekvalitetan načina života (nedostatak fizičkih aktivnosti, 
nezdrava hrana, cigarete i alkohol) s ovim projektom želimo organizirati sportski i zabavni događaj 
koji će privući velik broj mladih na sport, edukaciju i upoznavanje sa radom svih udruga koje 
sudjeluju u organizaciji ovog događaja. Želimo potaknuti mlade na fizičku aktivnost, boravak u prirodi 
i zdraviji način života. Mladi koji organiziraju ovaj projekt dio su različitih sportskih kolektiva 
(plivači, spasioci, studenti kineziologije) što nam daje sigurnost i samopouzdanje za organiziranje 
ovakvog događaja. Kroz ovaj projekt namjeravamo ostvariti suradnju s osječkim sportskim klubovima 
u prvom planu NK Osijek, ali i ostalim manjim sportskim kolektivima kao što su Atletski klub 
Slavonija, Rekreacijski centar "B", Capriolo bike sport itd. 
 

Projekt "Najbolji maturantski slogan" je inicijativa Županijskog savjeta mladih Osječko-
baranjske županije čiji je cilj potaknuti i nagraditi kreativnost maturanata. Učenici koji završavaju treći 
razred strukovnih, odnosno četvrti razred gimnazija završetak srednjoškolskog obrazovanja slave 
između ostalog i nošenjem majica s kreativnim natpisima. Spomenuti natpisi karakteriziraju razred 
koji ga je osmislio, često su povezani sa školom koju su završili ili pak s aktualnim temama koje 
potresaju pojedinu životnu sredinu, a ponekad i samu državu. Time mladi pronose poruku. Poruka 
može biti šaljiva, ozbiljna, može kritizirati, ali u svakom od navedenih slučajeva označava 
uključivanje mladih ljudi u javni život. Na ovaj način želimo podržati inicijativu koju su prije nekoliko 
godina započeli maturanti, nagraditi njihov trud i na taj im način pokazati da za svaki rad i uloženi 
trud mogu (i trebaju) biti nagrađeni. 
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Projekt pod nazivom"Info Games 2014." održat će se u sportskoj dvorani Osnovne škole kralja 
Tomislava u Našicama. Bit će organizirano LAN druženje, te predavanja o utjecaju računalnih igrica 
na razvoj tehnologije, kako računalne, tako i općenito. U sklopu ovog susreta informatički potkovanih 
mladih ljudi, cilj je ostvariti kontakte ne samo na području Županije, nego i šire, a to se odnosi i na 
susjedne države. Na projektu će sudjelovati više od 450 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, 
Srbije, Slovenije, Mađarske, Poljske i drugih zemalja. LAN je zamišljen kao najveći i završni 
gamerski događaj sljedeće godine u Hrvatskoj koji će prenositi i gamerska televizija LoopGamingTV 
iz Poljske uz komentare na engleskom i hrvatskom jeziku. 
 

Posebnu će pozornost Savjet mladih posvetiti mladima iz socijalno isključenih skupina, 
nacionalnim manjinama, mladima s invaliditetom, mladima s teškoćama i mladima koji žive u 
izoliranim mjestima. 
 

Članovi Županijskog Savjeta mladih Osječko-baranjske županije sudjelovat će u ogranizaciji, 
a isto tako odazivat će se na pozive udruga mladih i druguh Savjeta mladih na okrugle stolove. Svojim 
aktivnim radom pridonosit će uključivanju što većeg broja mladih, a posebno će svoj obol dati u 
mediskoj promociji svih aktivnosti koje stoje u Programu rada Savjeta mladih, a isto tako i udruga 
koje budu tražile pomoć. Internetskim kanalima članovi Savjeta malih bit će prisutni u raspravama o 
pitanju rješavanja problema mladih.  
 
 
4. SURADNJA SA SAVJETIMA MLADIH JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
 

Savjet mladih nastojat će postići što bolju suradnju svih savjeta mladih s područja Županije, 
ali i šire pa će u tu svrhu organizirati različite skupove predstavnika savjeta mladih. Svrha ovakvih 
skupova je prvenstveno koordinacija rada, ali i razmjena iskustava u radu savjeta mladih. 
 

Savjet mladih će u okviru svojih programskih aktivnosti sudjelovati u javnome životu na 
području Županije, ali će u sklopu suradnje sa savjetima mladih, jedinica lokalne samouprave poticati i 
aktivnosti mladih kojima se mladi uključuju u javni život na području cijele Županije. Pri tome će se 
Savjet mladih zalagati za ravnomjeran razvoj i ostvarivanje interesa mladih kako na području 
Županije, tako i na području Republike Hrvatske. 
 

Savjet mladih u suradnji sa Općinom Vladislavci i lokalnim udrugama provodit će projekt pod 
nazivom "Pomičemo prepreke za zdravo odrastanje". Pomoću "aktivne" djece, kao pozitivnog impulsa 
mlađe populacije u zajednici koja svakodnevno svoje vrijeme provode na nogometnom igralištu, uz 
stručno vodstvo trenera i odgojitelja volontera koji svoje slobodno  vrijeme koriste pomažući djeci sa 
poteškoćama u razvoju te djecom sa invaliditetom, želimo u vrijeme kada djeca nisu u aktivnom 
trenažnom procesu zauzeta u nogometnoj školi ili u DVD-u te u ljetnom periodu kada djeca ne idu u 
školu, stvoriti preduvjete za kontinuirani cjelogodišnji sustav zajedničkog druženja.  Organiziranjem 
igara za svu djecu na način da se na novo uređenom dječjem igralištu održavaju dječje olimpijade, 
radionice, edukacija u prirodi te time potaknemo zbližavanje djece i podizanje svijesti o tome kako su 
svi jednaki, da imaju jednake mogućnosti bez obzira na nacionalnost ili tjelesne poteškoće te da 
pomičući te "prepreke" mentalnih barijera zdravo odrastaju u sportskom okruženju. 
 

Dobitak je svakako višestruk, s jedne strane odgojne mjere zdravog načina življenja i športska 
aktivnost djece nema cijenu, s druge se strane kroz sam projekt već u najranijoj dobi djeca stječu 
socijalne vještine i učenje osnovnih društvenih pravila ponašanja (kooperacija, dogovaranje, rješavanje 
problema i konflikata, uređivanje odnosa poštivajući dogovorena pravila i granice) čime se jača 
djetetova socijalna kompetencija. Istovremeno stvara se veća kulturna osviještenost unutar same 
zajednice te povećava kvalitetno iskorištavanje slobodnog vremena. Savjet mladih u suradnji sa 
lokalnom zajednicom osigurat će dio sredstava za izgradnju dječjeg igrališta na kojem će se moći 
odvijati sve planirane aktivnosti, kako bi se mladima ponudio kvalitetniji sadržaj u sredini u kojoj 
žive. 
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Sukladno raspoloživim sredstvima i mogućnostima, suradnja će se uspostaviti i s 
odgovarajućim tijelima na međunarodnoj razini. 
 

Savjet mladih nastojat će postići što bolju suradnju svih savjeta mladih s područja Županije pa 
će se u svrhu ovog dijela programa organizirati različiti skupovi predstavnika savjeta mladih. 
 

Svrha ovakvih skupova je prvenstveno koordinacija rada, ali i razmjena iskustava u radu 
savjeta. 
 

Budući da Županija treba poticati ravnomjernu razvijenost na cijelom njezinom području, tako 
se i Savjet mladih, kao radno tijelo Županijske Skupštine, treba brinuti o aktivnostima i uključivanju 
mladih u javni život na području cijele Županije. To će ostvariti upravo putem suradnje sa savjetima, 
svih jedinica lokalne samouprave na području Županije. 
 
 
5. MLADI I SPORT 
 

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju 
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet mladih veliku će pozornost posvetiti upravo 
kvalitetnom aktiviranju mladih u sportu i rekreativnim aktivnostima. 
 

Osim toga, Savjet mladih nastavit će, "Tečaj samoobrane - nenasilna komunikacija". Ovim 
projektom želimo također doprinijeti razvoju sporta, ali i borilačkih vještina u većim gradovima 
Osječko-baranjske županije, te omogućiti mladima (posebno srednjoškolcima) da se kvalitetno 
educiraju bez plaćanja i opterećivanja roditeljskog budžeta. Svaki će tečaj trajati šest tjedana (svakog 
tjedna dva puta po dva školska sata). Cilj projekta jest upoznati mlade s osnovama samoobrane i dati 
im informacije o borilačkim vještinama. Samoobrana obuhvaća zaštitu vlastitog integriteta, i u 
fizičkom i u psihičkom smislu. Poznavati vještinu samoobrane ne znači "znati se tući", nego izbjeći na 
vrijeme konflikte. 
 

Osim u većim mjestima po Županiji, Savjet mladih djelovat će i na području općina, pa će 
tako u suradnji sa NK Laslovo 91 iz Laslova organizirati projekt pod nazivom "Nogomet za sve" na 
kojem će sudjelovati ukupno četiri ekipe sa područja Osječko-baranjske županije. Turnir će biti održan 
na nogometnom igralištu u Laslovu, a domaćin će se pobrinuti osigurati sve potrebne uvjete za 
održavanje nogometnog turnira. Županijski Savjet mladih Osječko-baranjske županije osigurat će 
sredstva za obnovu dotrajale sportske opreme za članove NK Laslovo 91. Potrebno je osigurati nove 
nogometne lopte, mreže za golove, te sportske trenerke i torbe za igrače. Sport je i te kako osjetio 
posljedice rata koje se i danas vide, a nogometni klub jedna je od rijetkih udruga koja okuplja mlade, 
koji u suradnji sa starijima žele mladima u ovoj općini osigurati minimum sportskog sadržaja. 
Nedostatak novčanih sredstava najveći je problem s kojim se susreće NK Laslovo koji se ne može 
osloniti samo na skromni proračun Općine Ernestinovo. U vremenima sveopće gospodarske krize niti 
poslovni subjekti na području općine, ili bliže okolice, nemaju previše sluha prema sportskim 
kolektivima, pa se stoga moli Županijski Savjet mladih Osječko-baranjske županije da financijski 
pomogne turnir, odnosno osigura sredstva za nabavku nove sportske opreme koja je dugogodišnjim 
korištenjem potrošena. 
 

Cilj osnivanja Košarkaške akademije "Hrvatskog sokola" je upravo taj da se pokrene rad s 
mladima i na omasovljenju košarkaškog sporta u Osječko-baranjskoj županiji. Udruživanjem i sa 
ostalim klubovima stara se uvjet za razvoj novih početnika u Košarkaškoj akademiji. Osim zdravog 
življenja, sport kao takav mlade uči timskom radu, poštivanju pravila i omogućava mladima 
ostvarivanje novih poznanstava i prilika za druženja u kvalitetnom okruženju. U košarkaškoj sezoni 
2013./2014. planira se u natjecanja uključiti u što više natjecateljskih skupina, od najmlađih uzrasta, 
do seniorske momčadi. 
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Projekt pod nazivom "Volim odbojku" organiziran je u cilju okupljanja mladih iz okolnih 
mjesta u općini Ernestinovo kako bi zajedničkim naporima okupili što veći broj mladih koji još nisu 
članovi udruge mladih. Odbojka je sport pomoću kojeg će se u ljetnim mjesecima moć ponuditi 
zanimljiv sadržaj mladima na području općine i okolice, a da u istom mogu sudjelovati različite dobne 
skupine, skupa osobe ženskog i muškog spola. Planirane aktivnosti odnose se na organizaciju turnira 
na kojem će se formirati četiri momčadi. Za organizaciju turnira neophodno je osigurati novu 
odbojkašku mrežu, te kvalitetne lopte i ostalu opremu. 
 
 
6. MLADI I KULTURA 
 

Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata njihova identiteta i iznimno važno područje 
njihove afirmacije, komunikacije i stila života. To je područje kroz koje mladi kritički preispituju 
tradicionalne kulturne obrasce i nasljeđe kao dio svojeg identiteta, stvarajući nove obrasce i estetiku u 
kreiranju prostora za vlastito prepoznavanje i djelovanje. 
 

Upravo stoga Savjet mladih želi potaknuti rad mladih vezan uz kulturu. Županija je prepuna 
kulturnih običaja koje treba sačuvati u nadolazećem razdoblju miješanja kultura i običaja, kao rezultat 
globalizacije koja doseže neviđene razmjere. 
 

Savjet mladih će posebnu potporu odnosno financijsku pomoć pružati u okviru sredstava 
osiguranih Proračunom Županije projektima koji pridonose promicanju zdravog načina življenja, 
sporta, rekreacije i svih drugih odgovarajućih oblika tjelesne aktivnosti mladih ljudi. Upravo zato 
nastavljamo s realizacijom projekta "Širimo plesnu kulturu" na kojemu je do sada besplatno plesno 
educirano preko tisuću mladih na području Osječko-baranjske županije. Ovim projektom želimo i 
dalje doprinositi razvoju športa i plesa u većim gradovima Osječko-baranjske županije, te omogućiti 
mladima (posebno srednjoškolcima) da se bez plaćanja kvalitetno plesno educiraju. Tečajevi će biti 
organizirani u Donjem Miholjcu, Osijeku, Belom Manastiru i Našicama. Svaki će tečaj trajati dva 
mjeseca (svakog tjedna dva puta po dva školska sata). Samom tečaju prethodit će organizirani posjet 
srednjim školama u navedenim gradovima kako bi se afirmirao što veći broj polaznika, te će se po 
gradovima postaviti plakati i obavijestiti udruge kako bismo informirali što više mladih. Cilj projekta 
jest da plesna kultura naše mladeži postane i dio naše tradicije i kulture. Savjet mladih prisustvovat će 
godišnjim koncertima plesnih udruga, kako bi pomogao promoviranju plesne kulture. 
 

Projekt "RIBA" (Rock In Baranja) 2014. nastavak je ideje da se lokalnoj zajednici pokaže 
snaga mladeži koja se bavi glazbom, ali koja istovremeno nema mogućnosti doći do izražaja pred 
širom publikom. Isto tako zajednici se pruža šarolik alternativni opus glazbe koju se ne može često 
čuti. Festival je prvenstveno namijenjen za promicanje alternativne glazbene scene. Isto  tako, 
ostvarena je suradnja s udrugom mladih Feniks iz Oroslavlja koja svake godine organizira O'rock fest 
te bend koji je osvojio drugo mjesto dobiva direktan plasman na RIBA 2014. festival u cilju 
promicanja RIBA festivala, te daljnje suradnje s ostalim organizacijama izvan Županije. 
 
 
7. MLADI I ZDRAVSTVO 
 

Područje zdravstva, kada govorimo o mlađoj populaciji, prvenstveno uključuje promicanje 
zdravog načina života, educiranje o štetnosti opojnih droga, kao i educiranje o spolno prenosivim 
bolestima. Također ovo područje uključuje i sudjelovanje mladih u raznim aktivnostima koje promiču 
primjerice dobrovoljno darivanje krvi, edukacije o pružanju prve pomoći i slično. Savjet mladih će 
podupirati projekte s područja zdravstva koji se posebno odnose na mlade kroz sufinanciranje 
projekata udruga, savjeta mladih i drugih organizacija koje se bave mladima u području zdravstva. 
 

Radi poticanja svih aktivnosti koje imaju za cilj suzbijanje ovisnosti o pušenju, alkoholu i 
drogama Savjet mladih će se angažirati u obilježavanju međunarodnih dana i/ili mjeseci posvećenih 
borbi protiv svih oblika ovisnosti. 



 10

Projektom "Siguran oglas" želimo informirati i educirati učenike 3. i 4. (završnih) razreda, 
osobito strukovnih škola, s područja Osječko-baranjske županije o problemu trgovanja ljudima, 
upozoriti na moguće rizične situacije u kojima se mogu naći pri traženju budućeg zaposlenja ili 
odlaska na daljnje školovanje u drugu zemlju ili grad. Na taj način, usvajanjem informacija i korisnih 
savjeta, nastoji se preventivno djelovati na posljedice koje neopreznost ili neznanje mogu izazvati. 
 

Prva faza obuhvaća educiranje učenika srednjih škola u cilju stvaranja vršnjačkih edukatora, 
kroz osnovne informacije o definiranju trgovanja ljudima, oblicima trgovanja ljudima, a osobit 
naglasak stavlja se na istraživanje i analiziranje konkretnih primjera, osobito vezanih uz primjere 
obmane kada je riječ o traženju posla. Upravo zbog toga projekt nosi naziv "Siguran oglas". Edukacija 
bi obuhvaćala po dva učenika iz 8 srednjih škola s područja Županije, a provela bi se u Centru za 
edukaciju u Orahovici Gradskog društva Crvenog križa Osijek u trajanju od dva dana. Planirana je po 
jedna (strukovna) srednja škola iz Belog Manastira, Osijeka, Đakova, Dalja, Našica, Đurđenovca, 
Donjeg Miholjca i Valpova. Sudionicima bi bile predstavljene i različite metode neformalne edukacije, 
od radionice, informativnog predavanja, debate, rasprave, analize slučaja do informativne kampanje 
putem prezentacije ili video materijala, jer bi po povratku u svoju školu, u ulozi vršnjačkih edukatora, 
jednu od naučenih metoda iskoristili bi za širenje usvojenih informacija među svojim kolegama, 
učenicima trećih/četvrtih razreda srednje škole. 
 

Druga faza obuhvaća provođenje aktivnosti vršnjačkih edukatora u svojim školama kroz jednu 
od naučenih gore navedenih metoda; planirano je provesti minimalno jednu aktivnost u svakoj školi 
što je ukupno 8 preventivnih aktivnosti kojom se planira obuhvatiti još ukupno 1000 učenika 
trećih/četvrtih razreda srednje škole. 
 

Treća faza obuhvaća širenje rezultata projekta distribucijom promotivnim materijala, osobito 
putem društvenih mreža primjereno ciljanoj skupini te putem ostalih sredstava javnog priopćavanja, a 
ovim aktivnostima smatra se da će informirano i s temom upoznato biti još najmanje 30 000 osoba s 
područja Osječko-baranjske županije. 
 

Projekt će provoditi dugogodišnji volonteri Crvenog križa koji su na domaćim i 
međunarodnim seminarima i treninzima osposobljeni za predavače na ovu temu uz potporu stručne 
službe Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Ciljevi projekta "Siguran oglas" u skladu s Akcijskim 
planom prevencije i borbe protiv trgovanja ljudima za razdoblje od 2014. do 2018. godine mladih 
Crvenog križa s područja regije donesenog i usvojenog 31. srpnja 2013. godine u Orahovici na 
Međunarodnom kampu mladih Crvenog križa kao i s Nacionalnim planom za suzbijanje trgovanja 
ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine kojega je donio Nacionalni odbor za suzbijanje 
trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske. 
 
 
8. MLADI I EU 
 

Jedno od osnovnih načela Europske unije je i regionalna suradnja. Savjet mladih će svojim 
djelovanjem promicati suradnju naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku, 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 te biti nositeljem ili sunositeljem projekata koji potiču sve oblike 
euroregionalne suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe. 
 

Projekt "Pisanje i provedba EU projekata" namijenjena je mladim osobama koje traže posao ili 
u sklopu svog trenutnog posla imaju potrebu za poznavanjem ove materije. Polaznici edukacije će 
kroz teorijski okvir upoznati najvažnije sastavnice projektnog ciklusa, osmišljavanje i evaluaciju 
projektne ideje, prijavu projekta, uloge i evaluaciju u provedbi projekta. Kroz trajanje edukacije 
koristiti će se praktični primjeri i stvarni projekt koji je odobren za financiranje.  
 



 11

Edukacija bi se održavala dva puta tjedno u trajanju od tri sata. Predviđena grupa sastojala bi 
se od maksimalno 10 polaznika uz cjelokupno trajanje edukacije od mjesec dana po grupi. Edukacija 
bi se provodila u četiri mjesta u Osječko-baranjskoj županiji te bi se ukupno educiralo 40 mladih 
osoba. 
 

Edukaciju je moguće provesti na području tri jedinice lokalne samouprave u Županiji. 
Planirana mjesta su Donji Miholjac, Erdut i Đakovo. 
 

Znanje i iskustvo u području EU projekata je vrlo traženo i mladima daje konkurentsku 
prednost pri zapošljavanju, mogućnost igradnje vlastitih vještina u sklopu djelovanja u udrugama i 
inicijativama koje mogu biti financirane iz EU fondova. 
 
 
 
 
Klasa: 021-04/13-17/12 
Urbroj: 2158/1-01-12-13-2 
 
Osijek, 25. studenoga 2013. 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Mislav Ćurić,v.r. 
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Temeljem članka 10. stavak 1. podstavak 11. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" 
broj 23/07.) i članka 17. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije 
donio je na 23. sjednici 25. studenoga 2013. godine 
 
 
 
 
 

FINANCIJSKI PLAN 
 

Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 

 
 
 

Ovim Financijskim planom određuje se raspored sredstava za financiranje planiranih projekata 
i programskih aktivnosti Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije u okviru usvojenoga 
Programa rada za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, kako slijedi: 
 
 

Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

1. "Škola  
 fotografije" 

siječanj/ 
lipanj 
2014. 

 

Projekt pod nazivom "Škola fotografije" za 
cilj ima kroz radionice upoznati naše mlade 
sugrađane s osnovama fotografske tehnike 
kako bi i sami pridonijeli razvoju umjetnosti, 
kulture i tehničke kulture u svome gradu i 
okolici te ih potaknuti na shvaćanje važnosti 
i potrebe kulture u njihovu životu, razvoju i 
obrazovanju. Želimo omogućiti mladim 
ljudima institucionalni oblik provođenja 
slobodnog vremena koje će im pomoći da 
razviju svoje kreativne sposobnosti i ostvare 
vlastite ideje za opće društvenu korist. 
Voditelj radionice upoznat će ih sa poviješću 
fotografije, kao i sa dijelovima DSLR 
fotoaparata i osnovama kompozicije. 
Odradit će se i terenski rad, gdje će polaznici 
skupljati materijale, a isto tako provjeriti 
stečena znanja, te se bolje upoznati i sa 
povijesno-kulturnim znamenitostima kraja u 
kojem žive. Na kraju radionica slijedi 
analiza fotografija i završna izložba na koju 
će biti pozvane druge udruge mladih, 
članovi Savjeta mladih, te predstavnici 
jedinica lokalne samouprave. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga 

Đakovački 
rezovi i Foto 

kino klub 
Đakovo iz 
Đakova 

Obrazovanje i 
informatizacija 5.000,00  
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

2. "Proces 
edukacije 
ruralnog 
stanovništva" 

siječanj/ 
prosinac 

2014. 

 

Savjet mladih će poticati i inicirati rješavanje 
obrazovnih problema mladih, kao i nejasnoća 
koje postoje u sustavu obrazovanja, 
organiziranjem raznih tribina i okruglih 
stolova, gdje će nastojati okupiti sve 
relevantne osobe za rješavanje tog problema. 
U sklopu dodatnog obrazovanja Savjet mladih 
osmislio je više projekata koji ujedno 
obuhvaćaju i komunikacijske, prezentacijske i 
druge radionice. Projektom "Proces edukacije 
ruralnog stanovništva" koji ima za cilj 
provesti jedinstveni sustav kontinuirane 
obuke koji će mladom stanovništvu sa 
ruralnog područja pomoći da unaprijedi svoje 
znanje, sukladno njihovim zahtjevima i 
potrebama. Sam sustav obuke želimo provest 
na način da ćemo educirati timove koji će se 
sastojati od mladih osoba na višim godinama 
fakulteta ili mladih nezaposlenih osoba 
visoke/više stručne spreme. Prema analizi 
statističkih podataka Zavoda za statistiku, 
evidentan je odlazak mladog  i obrazovanog 
stanovništva iz Baranje. Upravo zbog toga 
želimo uključiti ambiciozne i mlade osobe u 
realizaciju ovog projekta kako bi im ukazali 
na poslovne perspektive naše Županije u 
poljoprivrednom sektoru. Manjak slobodnog 
vremena mladih koji se bave poljoprivredom 
u ovom turbulentnom i suvremenom svijetu 
dovodi do osobne nebrige o vlastitom 
obrazovanju u smislu administracije i 
informatičke pismenosti. To dovodi do drugo 
uočenog problema, a to je nedovoljno 
poznavanje informacijsko-komunikacijske 
tehnologije naših poljoprivrednika, te ih 
upravo to koči u njihovom daljnjem razvoju. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 

Udruga Srce 
Slavonije i 
Baranje iz 

Osijeka 

Obrazovanje i 
informatizacija 10.000,00  

3."Poduzetnička 
škola" 

siječanj/ 
travanj 
2014. 

 

Savjet mladih u suradnju sa urednicima 
magazina "Poduzetnik" u sklopu projekta 
"Poduzetnička škola" informirat će sve srednje 
škole na području Grada Osijeka, srednje škole 
u drugim gradovima u Osječko-baranjskoj 
županiji (Beli Manastir, Valpovo, Donji 
Miholjac, Našice, Đakovo) i srednjoj školi u 
Općini Erdut, u mjestu Dalj, te osnovne škole 
sa područja županije. U ciljanu skupinu 
spadaju završni razredi osnovnih škola iz 
razloga što se želi još prije srednjoškolskog 
obrazovanja mlade uključiti u projekte koji u 
svojim programima imaju poduzetničke teme. 
Udruga je osigurala osobe s odgovarajućim 
referencama kako bi se projekt proveo na 
najvišoj mogućoj razini. Projekt se zasniva na 
poticanju mladih da se uključe u pisanje 
članaka o poduzetništvu, odnosno o 
poduzetnim osobama u mjestu u kojem žive. 
Osim toga, mlade se želi usmjeriti da što više 
čitaju tiskane medije, jer u posljednje vrijeme 
sve je veći broj mladih ovisnika o internetu i 
društvenim mrežama. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije 
"Novi 

Poduzetnik" 
d.o.o. Beli 
Manastir 

Zapošljavanje i 
poduzetništvo 

mladih 
 

3.000,00 
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

4. "Budi 
spreman-stiže 
sportski 
tjedan" 

siječanj/ 
lipanj 
2014. 

 

"Budi spreman - stiže sportski tjedan" ili 
tjedan sporta je projekt koji je započeo još 
prošle godine i članovi udruge "Kohorta" 
mogu biti zadovoljni odazivom i učinkom. U 
2014. planira se ponoviti organizacija istoga, 
ali na većoj razini za što su potrebna dodatna 
financijska sredstva. Glavno područje 
djelovanja je podrška sportskim kolektivima i 
pojedincima u gradu Osijeku, okolici i na 
državnoj odnosno reprezentativnoj razini. Na 
taj način direktno se vežu sportske aktivnosti i 
mnogi članovi sudjeluju u organizaciji koji se 
sportom bave  rekreativno, ali i profesionalno. 
Također u udruzi dio mladih osoba koje još 
nisu punoljetne, a nerijetko u interakciji sa 
svojim vršnjacima znaju biti u prilici u 
iskušenju sa nedozvoljenim ili neprimjerenim 
sredstvima kao što su to cigarete, alkohol i 
drugi opasni opijati. Uzmemo li u obzir 
nekvalitetan načina života (nedostatak 
fizičkih aktivnosti, nezdrava hrana, cigarete i 
alkohol) s ovim projektom želimo organizirati 
sportski i zabavni događaj koji će privući 
velik broj mladih na sport, edukaciju i 
upoznavanje sa radom svih udruga koje 
sudjeluju u organizaciji ovog događaja. 
Želimo potaknuti mlade na fizičku aktivnost, 
boravak u prirodi i zdraviji način života. 
Mladi koji organiziraju ovaj projekt dio su 
različitih sportskih kolektiva (plivači, 
spasioci, studenti kineziologije) što nam daje 
sigurnost i samopouzdanje za organiziranje 
ovakvog događaja. Kroz ovaj projekt 
namjeravamo ostvariti suradnju s osječkim 
sportskim klubovima u prvom planu NK 
Osijek, ali i ostalim manjim sportskim 
kolektivima kao što su Atletski klub 
Slavonija, Rekreacijski centar "B", Capriolo 
bike sport itd. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga 
građana 

"Kohorta" 
Osijek iz 
Osijeka 

Suradnja s 
udrugama i 
poticanje 
aktivizma 

mladih 

8.000,00  

5. "Najbolji 
maturantski 
slogan" 

svibanj 
2014. 

 

 

Projekt "Najbolji maturantski slogan" je 
inicijativa Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije čiji je cilj 
potaknuti i nagraditi kreativnost maturanata. 
Učenici koji završavaju treći razred strukovnih, 
odnosno četvrti razred gimnazija završetak 
srednjoškolskog obrazovanja slave između 
ostalog i nošenjem majica s kreativnim 
natpisima. Spomenuti natpisi karakteriziraju 
razred koji ga je osmislio, često su povezani sa 
školom koju su završili ili pak s aktualnim 
temama koje potresaju pojedinu životnu 
sredinu, a ponekad i samu državu. Time mladi 
pronose poruku. Poruka može biti šaljiva, 
ozbiljna, može kritizirati, ali u svakom od 
navedenih slučajeva označava uključivanje 
mladih ljudi u javni život. Na ovaj način 
želimo podržati inicijativu koju su prije 
nekoliko godina započeli maturanti, nagraditi 
njihov trud i na taj im način pokazati da za 
svaki rad i uloženi trud mogu (i trebaju) biti 
nagrađeni. 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije 

Suradnja s 
udrugama i 
poticanje 
aktivizma 

mladih 

5.000,00  
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

6. "Info Games 
2014." 

siječanj/ 
prosinac 

2014 

 

Projekt pod nazivom"Info Games 2014." 
održat će se u sportskoj dvorani Osnovne 
škole kralja Tomislava u Našicama. Bit će 
organizirano LAN druženje, te predavanja o 
utjecaju računalnih igrica na razvoj 
tehnologije, kako računalne, tako i općenito. 
U sklopu ovog susreta informatički 
potkovanih mladih ljudi, cilj je ostvariti 
kontakte ne samo na području županije, nego 
i šire, a to se odnosi i na susjedne države. Na 
projektu će sudjelovati više od 450 sudionika 
iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, 
Slovenije, Mađarske, Poljske i drugih 
zemalja. LAN je zamišljen kao najveći i 
završni gamerski događaj sljedeće godine u 
Hrvatskoj koji će prenositi i gamerska 
televizija LoopGamingTV iz Poljske uz 
komentare na engleskom i hrvatskom jeziku. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga 

informatičara 
INFO Našice 

iz Našica 

Suradnja s 
udrugama i 
poticanje 
aktivizma 

mladih 

5.000,00  

7. "Pomičemo 
prepreke za 
zdravstveno 
osiguranje" 

lipanj 
2014. 

 

Savjet mladih u suradnji sa Općinom 
Vladislavci i lokalnim udrugama provodit će 
projekt pod nazivom "Pomičemo prepreke za 
zdravo odrastanje". Pomoću "aktivne" djece, 
kao pozitivnog impulsa mlađe populacije u 
zajednici koja svakodnevno svoje vrijeme 
provode na nogometnom igralištu, uz stručno 
vodstvo trenera i odgojitelja volontera koji 
svoje slobodno  vrijeme koriste pomažući djeci 
sa poteškoćama u razvoju te djecom sa 
invaliditetom, želimo u vrijeme kada djeca nisu 
u aktivnom trenažnom procesu zauzeta u 
nogometnoj školi ili u DVD-u te u ljetnom 
periodu kada djeca ne idu u školu, stvoriti 
preduvjete za kontinuirani cjelogodišnji sustav 
zajedničkog druženja.  Organiziranjem igara za 
svu djecu na način da se na novo uređenom 
dječjem igralištu održavaju dječje olimpijade, 
radionice, edukacija u prirodi te time 
potaknemo zbližavanje djece i podizanje 
svijesti o tome kako su svi jednaki, da imaju 
jednake mogućnosti bez obzira na nacionalnost 
ili tjelesne poteškoće te da pomičući te 
"prepreke" mentalnih barijera zdravo odrastaju 
u sportskom okruženju. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije, 
Općina 

Vladislavci i 
nogometna 
škola "LIV" 

Vladislavci iz 
Vladislavaca 

Suradnja sa 
savjetima 

mladih jedinica 
lokalne i 
područne 

(regionalne) 
samouprave 

10.000,00  

8. "Tečaj 
samoobrane - 
nenasilna 
komunikacija" 

siječanj/ 
prosinac 

2014. 

 

Osim toga, Savjet mladih nastavit će, "Tečaj 
samoobrane - nenasilna komunikacija". Ovim 
projektom želimo također doprinijeti razvoju 
sporta, ali i borilačkih vještina u većim 
gradovima Osječko-baranjske županije, te 
omogućiti mladima (posebno srednjoškolcima) 
da se kvalitetno educiraju bez plaćanja i 
opterećivanja roditeljskog budžeta. Svaki će 
tečaj trajati šest tjedana (svakog tjedna dva 
puta po dva školska sata). Cilj projekta jest 
upoznati mlade s osnovama samoobrane i dati 
im informacije o borilačkim vještinama. 
Samoobrana obuhvaća zaštitu vlastitog 
integriteta, i u fizičkom i u psihičkom smislu. 
Poznavati vještinu samoobrane ne znači "znati 
se tući", nego izbjeći na vrijeme konflikte. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga za 
promicanje 

istočnjačkih i 
športskih 
borilačkih 
vještina 

"Kobudo" 
Osijek 

Mladi i sport 5.000,00  
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

9. "Nogomet za 
sve" 

veljača/ 
rujan 
2014. 

 

Osim u većim mjestima po županiji, Savjet 
mladih djelovat će i na području općina, pa će 
tako u suradnji sa NK "Laslovo 91" iz 
Laslova organizirati projekt pod nazivom 
"Nogomet za sve" na kojem će sudjelovati 
ukupno četiri ekipe sa područja Osječko-
baranjske županije. Turnir će biti održan na  
nogometnom igralištu u Laslovu, a domaćin 
će se pobrinuti osigurati sve potrebne uvjete 
za održavanje nogometnog turnira. Županijski 
Savjet mladih Osječko-baranjske županije 
osigurat će sredstva za obnovu dotrajale 
sportske opreme za članove NK "Laslovo 
91". Potrebno je osigurati nove nogometne 
lopte, mreže za golove, te sportske trenerke i 
torbe za igrače. Sport je i te kako osjetio 
posljedice rata koje se i danas vide, a 
nogometni klub jedna je od rijetkih udruga 
koja okuplja mlade, koji u suradnji sa 
starijima žele mladima u ovoj općini osigurati 
minimum sportskog sadržaja. Nedostatak 
novčanih sredstava najveći je problem s 
kojim se susreće NK "Laslovo" koji se ne 
može osloniti samo na skromni proračun 
Općine Ernestinovo. U vremenima sveopće 
gospodarske krize niti poslovni subjekti na 
području općine, ili bliže okolice, nemaju 
previše sluha prema sportskim kolektivima, 
pa se stoga moli Županijski Savjet mladih 
Osječko-baranjske županije da financijski 
pomogne turnir, odnosno osigura sredstva za 
nabavku nove sportske opreme koja je 
dugogodišnjim korištenjem potrošena. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 

županije i NK 
Laslovo 91 iz 

Laslova 

Mladi i sport 6.000,00  

10. "Košarkaška  
    akademija" 

siječanj/ 
prosinac 

2014. 

 

Cilj osnivanja Košarkaške akademije 
"Hrvatskog sokola" je upravo taj da se 
pokrene rad s mladima i na omasovljenju 
košarkaškog sporta u Osječko-baranjskoj 
županiji. Udruživanjem i sa ostalim 
klubovima stara se uvjet za razvoj novih 
početnika u Košarkaškoj akademiji. Osim 
zdravog življenja, sport kao takav mlade uči 
timskom radu, poštivanju pravila i 
omogućava mladima ostvarivanje novih 
poznanstava i prilika za druženja u 
kvalitetnom okruženju. U košarkaškoj sezoni 
2013./2014. planira se u natjecanja uključiti u 
što više natjecateljskih skupina, od najmlađih 
uzrasta, do seniorske momčadi. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 

Košarkaška 
akademija 
"Hrvatski 

sokol" Osijek 

Mladi i sport 5.000,00  

11. "Volim  
    odbojku" 

siječanj/ 
listopad 
2014. 

 

Projekt pod nazivom "Volim odbojku" 
organiziran je u cilju okupljanja mladih iz 
okolnih mjesta u općini Ernestinovo kako bi 
zajedničkim naporima okupili što veći broj 
mladih koji još nisu članovi udruge mladih. 
Odbojka je sport pomoću kojeg će se u 
ljetnim mjesecima moć ponuditi zanimljiv 
sadržaj mladima na području općine i okolice, 
a da u istom mogu sudjelovati različite dobne 
skupine, skupa osobe ženskog i muškog 
spola. Planirane aktivnosti odnose se na 
organizaciju turnira na kojem će se formirati 
četiri momčadi. Za organizaciju turnira 
neophodno je osigurati novu odbojkašku 
mrežu, te kvalitetne lopte i ostalu opremu. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 

Udruga mladih 
"Ernest" iz 
Ernestinova 

Mladi i sport 6.000,00  
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

12. "Širimo  
  plesnu  
  kulturu" 

siječanj/ 
prosinac 

2014. 

 

Savjet mladih će posebnu potporu odnosno 
financijsku pomoć pružati u okviru sredstava 
osiguranih Proračunom Županije projektima 
koji pridonose promicanju zdravog načina 
življenja, sporta, rekreacije i svih drugih 
odgovarajućih oblika tjelesne aktivnosti mladih 
ljudi. Upravo zato nastavljamo s realizacijom 
projekta "Širimo plesnu kulturu" na kojemu je 
do sada besplatno plesno educirano preko 
tisuću mladih na području Osječko-baranjske 
županije. Ovim projektom želimo i dalje 
doprinositi razvoju športa i plesa u većim 
gradovima Osječko-baranjske županije, te 
omogućiti mladima (posebno srednjoškolcima) 
da se bez plaćanja kvalitetno plesno educiraju. 
Tečajevi će biti organizirani u Donjem 
Miholjcu, Osijeku, Belom Manastiru i 
Našicama. Svaki će tečaj trajati dva mjeseca 
(svakog tjedna dva puta po dva školska sata). 
Samom tečaju prethodit će organizirani posjet 
srednjim školama u navedenim gradovima kako 
bi se afirmirao što veći broj polaznika, te će se 
po gradovima postaviti plakati i obavijestiti 
udruge kako bismo informirali što više mladih. 
Cilj projekta jest da plesna kultura naše mladeži 
postane i dio naše tradicije i kulture. Savjet 
mladih prisustvovat će godišnjim koncertima 
plesnih udruga, kako bi pomogao promoviranju 
plesne kulture. 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije, 

Plesna udruga 
"Calysto" 

Osijek, ŠPU 
Feniks Osijek, 

PK D&D 
Osijek, Plesni 
studio "Sjaj", 
PK"Brodway" 

MIDAL 
Osijek, ŠPK 

Bolero Osijek 

Mladi i kultura 7.000,00  

13. "RIBA  
  (Rock in  
  Baranja)" 

svibanj/ 
listopad 
2013. 

 
 

Projekt "RIBA" (Rock In Baranja) 2014. 
nastavak je ideje da se lokalnoj zajednici 
pokaže snaga mladeži koja se bavi glazbom, 
ali koja istovremeno nema mogućnosti doći do 
izražaja pred širom publikom. Isto tako 
zajednici se pruža šarolik alternativni opus 
glazbe koju se ne može često čuti. Festival je 
prvenstveno namijenjen za promicanje 
alternativne glazbene scene. Isto  tako, 
ostvarena je suradnja s udrugom mladih 
Feniks iz Oroslavlja koja svake godine 
organizira O'rock fest te bend koji je osvojio 
drugo mjesto dobiva direktan plasman na 
RIBA 2014. festival u cilju promicanja RIBA 
festivala, te daljnje suradnje s ostalim 
organizacijama van županije. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga 

računalnih 
korisnika e-

Baranja 
Grabovac iz 
Grabovca 

Mladi i kultura 6.000,00  

14. "Siguran 
oglas" 

siječanj/ 
svibanj 
2014. 

 
 

Projektom "Siguran oglas" želimo informirati 
i educirati učenike 3. i 4. (završnih) razreda, 
osobito strukovnih škola, s područja Osječko-
baranjske županije o problemu trgovanja 
ljudima, upozoriti na moguće rizične situacije 
u kojima se mogu naći pri traženju budućeg 
zaposlenja ili odlaska na daljnje školovanje u 
drugu zemlju ili grad. Na taj način, 
usvajanjem informacija i korisnih savjeta, 
nastoji se preventivno djelovati na posljedice 
koje neopreznost ili neznanje mogu izazvati. 
 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Hrvatski 

crveni križ 
Gradsko 
društvo 

Crvenog križa 
Osijek 

Mladi i 
zdravstvo 9.000,00  
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Naziv projekta Vrijeme 
provedbe Opis projekta Nositelj Programske 

aktivnosti 
Financijska 

sredstva 

15. "Pisanje i  
   provedba EU 
   projekata" 

veljača/ 
prosinac 

2014. 

 

Projekt "Pisanje i provedba EU 
projekata" namijenjena je mladim 
osobama koje traže posao ili u sklopu 
svog trenutnog posla imaju potrebu za 
poznavanjem ove materije. Polaznici 
edukacije će kroz teorijski okvir 
upoznati najvažnije sastavnice 
projektnog ciklusa, osmišljavanje i 
evaluaciju projektne ideje, prijavu 
projekta, uloge i evaluaciju u provedbi 
projekta. Kroz trajanje edukacije 
koristiti će se praktični primjeri i 
stvarni projekt koji je odobren za 
financiranje. Edukacija bi se održavala 
dva puta tjedno u trajanju od tri sata. 
Predviđena grupa sastojala bi se od 
maksimalno 10 polaznika uz 
cjelokupno trajanje edukacije od 
mjesec dana po grupi. Edukacija bi se 
provodila u četiri mjesta u Osječko-
baranjskoj županiji te bi se ukupno 
educiralo 40 mladih osoba. Edukaciju 
je moguće provesti na području tri 
jedinice lokalne samouprave u županiji. 
Planirana mjesta su Donji Miholjac, 
Erdut i Đakovo. 

Županijski 
savjet mladih 

Osječko-
baranjske 
županije i 
Udruga 

Kreativna 
igraonica 

Šubi-dubi iz 
Osijeka 

Mladi i EU 15.000,00  

 
 
 
Klasa: 021-04/13-17/12 
Urbroj: 2158/1-01-12-13-3 
 
Osijek, 25. studenoga 2013. 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Mislav Ćurić, v.r. 
 
 
 
 
 


