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I.

UVOD

Ustavom Republike Hrvatske u skladu s pravilima međunarodnog prava, zajamčena je zaštita
djece i mladeži, ali i unaprjeđivanje položaja mladih ljudi. Odredbom članka 62. Ustava, država je
dužna štititi djecu i mladež te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete, kojima
se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.
U cilju sveobuhvatnog reguliranja društvenog položaja mladih Vlada Republike Hrvatske je
donijela 16. siječnja 2003. godine Nacionalni program djelovanja za mlade. Jedna od mjera
predviđena Nacionalnim programom je i donošenje posebnog zakona za mlade. Radi kvalitativnih
promjena u organiziranom unaprjeđivanju položaja mladih ljudi u društvu, posebno potenciranim u
postupku pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, spomenuta mjera predviđena
Nacionalnim programom djelovanja za mlade realizirana je 2007. godine, donošenjem Zakona o
savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.).
Tako je nakon 13 godina djelovanja Županijskog povjerenstva za mladež na području
Osječko-baranjske županije umjesto toga povjerenstva, temeljem navedenog Zakona (članak 2. i 4. te
članak 5. stavak 3. Zakona), na 19. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu:
Skupština), održanoj 21. prosinca 2007. godine, posebnom Odlukom osnovan Županijski savjet
mladih Osječko-baranjske županije na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao
savjetodavno tijelo Skupštine, s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život, kako Osječkobaranjske županije, tako i cijele regije Slavonije i Baranje. Skupština je, temeljem članka 8. stavka 3.
Zakona o savjetima mladih i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije, na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine izabrala 13 članova Savjeta mladih.
U okviru svog 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.
Sukladno članku 19. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/14.), Savjet mladih donosi svoj program rada
za svaku kalendarsku godinu, koji podnosi na odobravanje, te slijedom toga, sukladno članku 20.
Zakona, predlaže predstavničkom tijelu jedinice područne samouprave financijski plan radi
ostvarivanja godišnjeg programa. Prema članku 18. Odluke o svom radu i izvršenju programa rada te
financijskog plana Savjet podnosi Skupštini godišnje izvješće. Navedeno izvješće se objavljuje
internetskim stranicama Županije.
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.
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Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih programom
rada i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
II.

AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2014. GODINI

Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet) je na 23. sjednici održanoj 25. studenoga
2013. godine donio te dostavio Skupštini na potvrdu svoj Program rada za 2014. godinu i Financijski
plan za provođenje programskih aktivnosti, koje se realiziraju tijekom 2014. godine. Program i
Financijski plan za 2014. godinu odobreni su Zaključkom Županijske skupštine donesenim na 6.
sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine.
Navedeni Program Savjeta za 2014. godinu sadržavao je sljedeće aktivnosti: suradnju s
drugim savjetodavnim tijelima mladih, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za
mlade, suradnju s tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u politici
prema mladima, druge aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih, sve razvrstane u
osam poglavlja u okviru kojih je organiziran rad Savjeta mladih u 2014. godini, i to 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 s područja
Osječko-baranjske županije,
5.
Mladi i sport,
6.
Mladi i kultura,
7.
Mladi i zdravstvo i
8.
Mladi i EU.
Financijskim planom Savjeta za 2014. godinu određen je raspored sredstava u ukupnom
iznosu od 105.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti Savjeta u
okviru usvojenoga Programa rada za 2014. godinu.
S obzirom na iskazanu potrebu odnosno nemogućnost provedbe projekta "Info Games 2014"
od strane Udruge informatičara INFO Našice iz Našica, Savjet je na 11. sjednici održanoj 16. listopada
2014. godine donio izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2014.
godinu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava, koje su odobrene Zaključkom Županijske
skupštine donesenim na 11. sjednici održanoj 19. studenoga 2014. godine.
Zbog lakše dostupnosti, transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta, Program
rada i Financijski plan Savjeta za 2014. godinu, izmjene Programa i Financijskog plana za 2014.
godinu, kao i svi projekti i aktivnosti u 2014. godini objavljeni su na facebook profilu Savjeta.

1.

Obrazovanje i informatizacija

Savjet smatra kako obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Županije, tako i Republike
Hrvatske u cjelini stoga je Programom velika pozornost bila posvećena upravo obrazovanju, ali i
informatizaciji. Također, Savjet je ocijenio zadovoljavajućim ulaganje Županije u obrazovanje, te je
nastojao svojim savjetima i prijedlozima, kao i vlastitim radom, ulaganje u obrazovanje podići na još
višu razinu.
Kroz svoj djelokrug rada Savjet je poticao i inicirao rješavanje obrazovnih problema mladih,
kao i nejasnoće koje postoje u sustavu obrazovanja organiziranjem raznih tribina i okruglih stolova,
gdje je nastojao okupiti sve relevantne osobe za rješavanje tog problema.
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U sklopu dodatnih edukacija i osposobljavanja mladih Savjet je osmislio projekte koji
obuhvaćaju komunikacijske, prezentacijske i druge radionice. Između ostalog, Projekt "Proces
edukacije ruralnog stanovništva" imao je za cilj provedbu jedinstvenog sustava kontinuirane obuke,
koji je mladima s ruralnog područja pomogao da unaprijede svoje znanje, sukladno njihovim
zahtjevima i potrebama iz područja poljoprivredne djelatnosti. Obuka se provela na način da su
educirani timovi koji su se sastojali od mladih osoba na višim godinama fakulteta ili mladih
nezaposlenih osoba visoke/više stručne spreme. U ovaj Projekt, obzirom na činjenicu da je prema
analizi podataka Zavoda za statistiku, evidentan odlazak mladog i obrazovanog stanovništva iz
Baranje Savjet je nastojao uključiti osobito ambiciozne mlade osobe koje su zainteresirane za rad u
poljoprivrednim kulturama. Manjak slobodnog vremena mladih koji se bave poljoprivredom u ovom
turbulentnom i suvremenom svijetu dovodi do osobne nebrige o vlastitom obrazovanju u smislu
poslovanja i informatičke pismenosti. Sve navedeno dovodi do drugo uočenog problema, a to je
nedovoljno poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije naših poljoprivrednika, što ih
upravo i koči u njihovom daljnjem razvoju.
Nadalje, Savjet je pomagao udrugama u pronalaženju prostora koje učenicima i studentima
nude obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, duhovne, informatičke programe, programe razvoja,
programe nacionalnih manjina, demokracije, civilnog društva, tolerancije, nenasilja, zdravlja itd. U
cilju nalaženja odgovarajućeg prostora Savjet se obraćao osnivačima osnovnih i srednjih škola, te
visokih učilišta za poduzimanje svih potrebnih mjera radi donošenja ili izmjene odgovarajućih akata u
cilju osiguravanja dostupnosti školskih prostora i prostora visokih učilišta udrugama, za provođenje
takovih aktivnosti mladih i za mlade.
U cilju razvoja umjetnosti, kulture i tehničke kulture na području naše Županije, Projektom
"Škola fotografije" Savjet je kroz održane radionice za mlade upoznao zainteresirane polaznike s
osnovama fotografske tehnike. Projektom se naglašavala važnost razvoja kulturne djelatnosti koja
pridonosi razvoju obrazovanja i općeg znanja, odnosno nastojalo se potaknuti mlade na sudjelovanje u
kulturnom životu svoga grada ili okoline. Također, ovim Projektom omogućeno je mladim ljudima
kvalitetan način provođenja slobodnog vremena koje im je pomoglo u razvijanu svoje kreativne
sposobnosti i ostvarenja vlastite ideje za opće društvenu korist. Voditeljica jedne od radionica
upoznala je polaznike s poviješću fotografije, kao i s dijelovima DSLR fotoaparata i osnovama
kompozicije. Odradio se i terenski rad, gdje su polaznici skupljali materijale, a isto tako i provjerili
stečeno znanje. Na kraju radionica, analizirale su se fotografije te se postavila završna izložba na koju
su pozvane udruge mladih, članovi Savjeta, te predstavnici jedinica lokalne samouprave. Projekt se u
veljači 2014. godine održao u gradu Đakovu, te su mladi na području Đakovštine izrazili zadovoljstvo
ovim Projektom. Skupinu od tridesetak mladih kreativaca vodila je stručna voditeljica fotografije.
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, te
je stoga je potrebno na svim razinama poticati inicijative usmjerene ka rješavanju problematike
nezaposlenosti mladih, te uključivanje mladih u aktivnosti s tim u svezi.
Savjet mladih se aktivirao na području povećanja protočnosti informacija o kretanjima na
tržištu rada. Poseban naglasak dan je na informiranje o posebnim mjerama sufinanciranja prvog
zaposlenja i sufinanciranja novozaposlene osobe u cilju stručnog osposobljavanja.
Savjet u suradnji s urednicima magazina "Poduzetnik" u sklopu Projekta "Poduzetnička škola"
informirao je osnovne i srednje škole na području Županije o projektima koji učenicima nude
edukacije i osposobljavanje za razne poduzetničke teme. Ciljana skupina učenika bili su učenici
završnih razreda osnovnih škola iz razloga što se željelo mlade prije završenog osnovnoškolskog
obrazovanja uključiti u važnost poduzetničkih tema. Tijekom Projekta polaznici su sudjelovali u
pisanju članaka o poduzetništvu, odnosno o poduzetnim osobama u mjestu u kojem žive. Osim toga,
mlade se nastojalo usmjeriti da više čitaju tiskane medije, jer u posljednje vrijeme sve je veći broj
mladih ovisnika o internetu i društvenim mrežama.
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U suradnji s Ekonomskom i upravnom školom Osijek Savjet je obilježio i tjedan
poduzetništva, na način da su održane radionice koje su osmislili članovi Savjeta koji su kroz dvosatno
predavanje upoznali učenike o radu i djelokruga Savjeta. Zajednički s učenicima završnih razreda
Savjet je kreirao ideje koje je uspješno primijenio u daljnjem radu. Ekonomska i upravna škola Osijek
tjedan poduzetništva obilježila je u listopadu.

3.

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih

Osječka navijačka skupina "Kohorta" u suradnji sa Savjetom, NK-om Osijek, VodovodomOsijek, Čarobnim timom, Caffe barom Stari panj, Biciklima Capriolo i Mangiare - Osijek organizirala
je drugi zaredom "Kohortin tjedan sporta", koji je ove godine sadržavao četiri različita sportska
događaja, a okončan je izložbom fotografija u pubu Barcelona pod nazivom "Lica s Gradskog vrta"
autora Marka Banića.
"Budi spreman - stiže sportski tjedan" ili tjedan sporta je Projekt koji je započeo još 2013.
godine i uspješno se nastavio i u 2014. godini. Članovi udruge "Kohorta" zadovoljni su odazivom i
učinkom Projekta. U 2014. godini planirana organizacija istoga ponovila se, ali na višoj razini za što
su bila potrebna i dodatna financijska sredstva. Glavno područje djelovanja bila je podrška sportskim
kolektivima i pojedincima u gradu Osijeku, okolici i na državnoj odnosno reprezentativnoj razini. Na
taj način direktno su se povezale sportske aktivnosti i mnogi članovi koji se sportom bave rekreativno,
ali i profesionalno. Uzmemo li u obzir nekvalitetan načina života (nedostatak fizičkih aktivnosti,
nezdrava hrana, cigarete i alkohol) s ovim Projektom organiziran je sportski i zabavni događaj koji je
privukao velik broj mladih sportu, edukaciji i upoznavanju s radom svih udruga koje sudjeluju u
organizaciji ovog događaja. Savjet je potaknuo mlade na fizičku aktivnost, boravak u prirodi i zdraviji
način života.
Prvi dan Kohortinog tjedna sporta održan je na osječkoj Promenadi održavanjem "Bijelo-plave
utrke". Start je bio kod Vodenih vrata, a trčalo se u dužini od 5,7 kilometara. Ukupno je sudjelovalo 38
natjecatelja, a pobjednici su proglašeni u tri različite kategorije. U kategoriji atletičara najbolji je bio
Željko Bura, ispred Luke Rapkovića i Damira Černića. Kod atletičarki trijumfirala je Danijela Černić,
ispred Mirele Iže i Gabrijele Poslon, što je poredak koji se često ponavlja kada su u pitanju utrke žena
u Gradu na Dravi. Posebna kategorija trkača bila je ona članova "Kohorte". Među kohortašima najbrži
je bio Andrej Paulus, ispred Marija Lovrekovića i Marka Štivića.
Nadalje, u prostorijama Udruge "Kohorta" u Tvrđi drugi dan održan je turnir u stolnom tenisu.
Prijavila su se 24 igrača, a najbolji je bio Renato Rudež. Drugo mjesto pripalo je Dominiku Polihu, a
treći je bio Vedran Krampelj. Najdugovječnija sportska priredba je ipak malonogometni turnir
"Kohorta kup" koji je peti puta za redom, održan na igralištu vijenca Ljudevita Posavskog, u osječkoj
Retfali. U konkurenciji 18 momčadi u finalu su se sastale momčadi Sjenjak i Crazy Force. Uspješniji
su bili dečki sa Sjenjaka, koji su slavili sa 4:2. Treće mjesto pripalo je momčadi Galla caffe, dok je
najuspješnijim igračem proglašen Domagoj Bjelović, najbolji strijelac Borna Stančić, a najbolji vratar
Marko Štivić. Osim čelnih ljudi udruge "Kohorta" pojedinačne i glavne nagrade dijelio je i osječki
prvotimac Tomislav Šorša.
Završni dan ovog Projekta počeo je ispred Udruge u Tvrđi, odakle je krenula biciklijada do
Aljmaša pod nazivom "Ajmo, lega, pedala parti 2". Tridesetpet biciklista stalo je u Dalju, gdje je odalo
počast kod spomen - obilježja ispred daljske Policijske postaje, gdje je u ljeto 1991. poginulo 20
policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četiri civila. Put je nastavljen do Aljmaša, gdje je
organiziran i ručak uz druženje.
Također, u cilju suradnje s udrugama i poticanju aktivizma mladih Savjet je nastojao aktivirati
mlade u civilnom sektoru na način da je poticao rad udruga mladih te udruge koje se bave mladima.
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Projekt "Najbolji maturantski slogan" je inicijativa Savjeta 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. Na taj način mladi pronose poruku koja može biti šaljiva, ozbiljna, može
kritizirati, ali u svakom od navedenih slučajeva označava uključivanje mladih ljudi u javni život. Na
ovaj način Savjet je podržao inicijativu koju su prije nekoliko godina započeli sami maturanti, te ih je
na taj način nagradio za njihov trud, te im pokazao da za svaki rad i uloženi trud mogu (i trebaju) biti
nagrađeni.
U tom cilju Savjet je u suradnji sa Savjetom Mladih Grada Osijeka, Pivovarom Osijek,
Campus Cafeom i portalom SiB.hr u sklopu Projekta "Najbolji maturantski slogan" nagradio
maturantske razrede za najbolji maturantski slogan. Titulu "Najbolji maturantski slogan" na području
Županije (bez grada Osijeka) osvojila je Gimnazija Beli Manastir, 4.o razred sa sloganom
"Gimnazijalci sigurno idu u raj, jedan pakao im je dovoljan" te su osvojili 2.500,00 kuna. Titulu
"Najbolji maturantski slogan na području grada Osijeka osvojili su učenici 4.b razreda Isusovačke
klasične gimnazije sa sloganom "Ako imaš petlju, ako imaš herca pokloni mi sličicu sveca" te osvojili
2.500,00 kuna, dok su drugoplasirani bili učenici 4.d razreda III. gimnazije Osijek sa sloganom "Nema
ljubavi nema muke odavno znamo pravilo desne ruke" te su osvojili tramvaj party.
Članovi Savjeta su također sudjelovali u organizaciji, a isto tako su se odazivali i na pozive
udruga mladih i drugih savjeta mladih s područja naše Županije. Svojim aktivnim radom Savjet je
pomogao uključivanju što većeg broja mladih u javni život, a posebno je stavljen aspekt na medijsku
promociji svih aktivnosti koje stoje u Programu rada Savjeta. Putem interneta članovi Savjeta bili su
prisutni u raspravama o pitanju rješavanja problema mladih.
Nadalje, Savjet u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o. za
međunarodnu i regionalnu suradnju organizirao je susret s Voditeljem Predstavništva Europske
komisije u Hrvatskoj Brankom Baričevićem, koji se održao 18. rujna 2014. godine u Osijeku u
prostorijama Županije. Voditelj je 18. rujna 2014. posjetio Osijek povodom otvorenja Informacijskog
centra Europe Direct Osijek (EDIC Osijek), koji djeluje u sklopu Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju. Mreža informacijskih centara Europe
Direct, kojoj se pridružio i EDIC Osijek, jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za
informiranje europskih građana o EU, a osobito o pravima građana i prioritetima EU, te za promicanje
participativnog građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Sudionici dijaloga imali su priliku aktivno
raspravljati, postavljati pitanja, te izraziti svoje mišljenje i stavove na određenu temu koja je bila
vezana isključivo za mlade. Na dijalogu mladih sudjelovali su predstavnici udruga, učenici
Ekonomske i upravne škole Osijek, učenici Medicinske škole Osijek, studenti te članovi Savjeta.
Dana 3. ožujka 2014. godine članovi Savjeta zajedno sa članovima Savjeta mladih Grada
Osijeka te predstavnicima fakulteta, srednjih škola, udruga, kao i studenata sudjelovali su na "Dijalogu
s povjerenikom Europske komisije Nevenom Mimicom. Tema dijaloga bila je usmjerena na Europsku
uniju odnosno kako se Hrvatska kao članica snašla u istoj, te kako Europska unija prati politiku zaštite
potrošača. Najčešća pitanja koja su sudionici ponudili bila su vezana za mlade i njihov odlazak iz naše
zemlje radi posla. Susret u velikoj dvorani Hypo centra Zagreb završio se svečanim domjenkom uz
glazbu.
4.

Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tijekom 2014. godine Savjet je nastojao postići što bolju suradnju s ostalim savjetima mladih
s područja Županije, ali i šire pa je u tu svrhu organizirao i sudjelovao na različitim sastancima i
treninzima predstavnika savjeta mladih. Svrha ovakvih sastanaka prvenstveno je koordinacija rada, ali
i razmjena iskustava u radu savjeta mladih.
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U tu svrhu Savjet je u lipnju 2014. godine sudjelovao na trodnevnom treningu za savjete
mladih radnog naziva "Snažan glas mladih u lokalnoj zajednici" koji je održan u Crikvenici.
Edukativne radionice vodili su treneri Mreže mladih Hrvatske dok je edukaciju pripremila zaklada
Friedrich Ebert. Na radionici Savjet je predstavljala predsjednica Savjeta Donna Šimatić te je u
suradnji s drugim predsjednicima savjeta mladih ostvarila kontakte i kreirala ideje kako bi se suradnja
nastavila kroz naredne godine.
Savjet je u okviru svojih programskih aktivnosti sudjelovao i u javnome životu na području
Županije, ali je u sklopu suradnje sa savjetima mladih i jedinica lokalne samouprave poticao aktivnosti
mladih kojima se oni uključuju u javni život na području cijele Županije. Pri tome se Savjet zalagao za
ravnomjeran razvoj i ostvarivanje interesa mladih kako na području Županije, tako i na području
Republike Hrvatske.
U suradnji s Općinom Vladislavci i lokalnim udrugama u listopadu 2014. godine Savjet je
proveo Projekt "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 s poteškoćama u razvoju te djecom s invaliditetom, željeli smo vrijeme kada djeca nisu
zauzeta treninzima u nogometnoj školi ili raznim aktivnostima u DVD-u ili odlaskom 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,
edukacije u prirodi potaknuli smo zbližavanje djece i podizanje svijesti o tome kako su svi jednaki, te
da imaju jednake mogućnosti bez obzira na nacionalnost ili tjelesne poteškoće odnosno da pomičući te
"prepreke" mentalnih barijera zdravo odrastaju u sportskom okruženju. U tu svrhu, Savjet je u suradnji
s lokalnom zajednicom osigurao dio sredstava za izgradnju dječjeg igrališta na kojem djeca mogu
obavljati planirane aktivnosti, sve u cilju kvalitetnije i zdravije sredine u kojoj žive.
Sukladno raspoloživim sredstvima i mogućnostima Savjeta, suradnja se uspostavila i s
odgovarajućim tijelima na međunarodnoj razini. Savjet je nastojao postići što bolju suradnju svih
savjeta mladih s područja Županije pa je u svrhu ovog dijela programa organizirao različite skupove i
sastanke predstavnika savjeta mladih. Svrha ovakvih skupova je prvenstveno bila koordinacija rada,
ali i razmjena iskustava u radu savjeta.
S obzirom da Županija treba poticati ravnomjernu razvijenost na cijelom njezinom području,
Savjet se kao savjetodavno tijelo Županije brinuo o aktivnostima i uključivanju mladih u javni život na
području cijele Županije. Sve navedeno se ostvarilo upravo putem suradnje sa savjetima i jedinicama
lokalne samouprave na području Županije.
Dana 24. listopada 2014. godine konstituirana je Koordinacija županijskih savjeta mladih na
području Republike Hrvatske. Članovi Savjeta aktivno će u narednoj godini sudjelovati u projektima i
aktivnostima zajedno s ostalim županijskim savjetima mladih.
Također dana 18. studenoga 2014. godine Savjet u radnji sa Savjetom mlada Grada Osijeka
zajedno ugostio je članove Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.
Članovi Savjeta sudjelovali su na i 6. konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba na temu
"Centar za mlade". Navedenim aktivnostima i aktivnom druženju članova raznih savjeta mladih
kreirane su ideje o budućim projektima i aktivnosti vezanim za mlade.
5.

Mladi i sport

S obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju aktivnom
odnosno rekreativnom bavljenju sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet je svojim Programom
rada za 2014. godinu veliki naglasak stavio upravo na kvalitetno aktiviranje mladih u sportu i
rekreativnim aktivnostima.
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Projekt "Tečaj samoobrane - nenasilna komunikacija" tijekom 2014. godine proveo se u
organizaciji Savjeta i udruge "Kobudo". Ovim projektom Savjet je doprinio razvoju sporta, ali i
borilačkih vještina u većim gradovima Osječko-baranjske županije, te je omogućio mladima (posebno
srednjoškolcima) da se kvalitetno educiraju bez plaćanja i opterećivanja roditeljskog budžeta. Tečaj je
trajao mjesec dana, a cilj Projekta je bio upoznati mlade s osnovama samoobrane, te im dati
informacije o borilačkim vještinama. Samoobrana obuhvaća zaštitu vlastitog integriteta i u fizičkom i
u psihičkom smislu. U prostorijama Studentskog centra, trener Matej Balaž polaznike je naučio
osnovne pokrete samoobrane pa tako i ostale vježbe koje će polaznici moći primijeniti. Poznavati
vještinu samoobrane ne znači "znati se tući", nego na vrijeme izbjeći konflikte.
Osim u većim gradima u našoj Županiji, Savjet je djelovao je i na području općina, pa se tako
u suradnji s NK "Laslovo 91" iz Laslova organizirao Projekt pod nazivom "Nogomet za sve" na kojem
je sudjelovalo ukupno četiri ekipe s područja Osječko-baranjske županije. U Laslovu na nogometnom
igralištu dana 8. ožujka 2014. godine odigran je turnir nogometnih ekipa, NK "Laslovo 91", NK
"Sloga" Ernestinovo, NK "Vitez Antunovac" i NK "Laslovo 2", a sve u sklopu Projekta "Nogomet za
sve". Općina Ernestinovo pretrpjela je velika razaranja u Domovinskom ratu koje su do danas ostavili
traga na svim sferama u društvu. Nedostatak novčanih sredstava najveći je problem s kojim se susreće
Klub. Savjet je u sklopu Projekta financijski pomogao u organizaciji turnira, na način da su kupljene
trenerke koje je vodstvo Kluba kupilo za mlađe kategorije igrača. Prvo mjesto na turniru osvojili su
igrači NK "Sloga " Ernestinovo, dok je drugo mjesto pripalo NK "Vitez Antunovac". Snage u utakmici
u četvrtfinalu odmjerili su igrači NK "Laslovo 2" i NK "Laslovo 91" koji je i pobijedio.
Nadalje, osnivanje Košarkaške akademije "Hrvatskog sokola" je usmjereno radu s mladima
posebno radu u košarci. Udruživanjem i s ostalim klubovima stvorio 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. u razna natjecanja nastojalo se uključiti što
više natjecateljskih skupina, od najmlađih uzrasta, do seniorske momčadi.
Projekt pod nazivom "Volim odbojku" organiziran je i proveden kako bi okupio veći broj
mladih iz okolnih mjesta u općini Ernestinovo te kako bi zajedničkim naporima priključili mlade koji
još nisu članovi udruge mladih na aktivno sudjelovanje i druženje. Odbojka je sport pomoću kojeg se
u ljetnim mjesecima pružio zanimljiv sadržaj mladima na području općine i okolice. Za organizaciju
turnira Savjet je pomogao u nabavi nove odbojkaške mreže, kvalitetnih lopti i ostale opreme. Uz veliki
broj posjetitelja sudionici turnira dobili su veću motivaciju te su još više potrudili. Projekt je
organiziran kolovozu 2014. godine u sklopu 41. Kiparske kolonije u Ernestinovu.

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 je poticao rad mladih vezan uz kulturu, te je kao posebnu potporu
odnosno financijsku pomoć pružio 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 Savjet je nastavio s realizacijom projekta "Širimo
plesnu kulturu" na kojemu je do sada besplatno plesno educirano preko tisuću mladih na području
Osječko-baranjske županije. Tečajevi plesa za koje se pobrinuo Športsko plesni klub Bolero
organizirani su u Donjem Miholjcu, Osijeku, Đakovu i Našicama. Tečajevi u Našicama, Đakovu i
Donjem Miholjcu trajali su mjesec dana dok je tečaj u Osijeku proširen i trajao je dva mjeseca. Na
tečaju plesa sudjelovali su polaznici svih uzrasta. Veliki broj mladih i tijekom 2014. godine odazvao
se na najpoznatiji projekt Savjeta, koji je unazad par godina u suradnji s plesnim udrugama organizirao
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niz ovakvih i sličnih događaja. Polaznicima besplatnog plesnog tečaja po završetku uručene su
diplome. Tečaj plesa u Donjem Miholjcu održao se u prostorima Osnovne škole August Harambašić,
tečaj u Osijeku održan je u prostorijama gradske četvrti Novi grad dok su sati plesa u Našicama i
Đakovu održani u prostorijama gradskih kulturno umjetničkih društava. Cilj projekta bio je da plesna
kultura naše mladeži postane i dio naše tradicije i kulture. Savjet mladih prisustvovao je godišnjim
koncertima plesnih udruga, kako bi pomogao promoviranju plesne kulture.
Članovi Savjeta dana 24. studenoga 2014. godine sudjelovali su i na Večeri bijele vrpce na
kojoj je prigodnim glazbeno-umjetničkim programom obilježen Međunarodni dan protiv nasilja nad
ženama.
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. Festival je prvenstveno namijenjen za promicanje alternativne glazbene scene. Kao i
2013. godine Festival se nastavio i 2014. godine, te je 27. rujna održan po četvrti puta. Na festivalu su
nastupali razni izvođači iz Hrvatske, ali i iz drugih država, te je kao poseban gost bio je Harley
Johnson koji je stigao ravno iz Amerike.
7.

Mladi i zdravstvo

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek uz potporu Savjeta u Centru za edukaciju u Orahovici
od 18. do 19. listopada 2014. godine proveo je edukaciju u sklopu Projekta "Siguran oglas". Cijeli
Projekt je ujedno i nastavak djelovanja na provedbi Akcijskog plana prevencije trgovanja ljudima
2014. - 2018. koji je 2013. godine donesen u sklopu YES kampa održanog u Centru za edukaciju
osječkog Crvenog križa u Orahovici. Cilj ovog Projekta bio je educirati i osposobiti po dvoje učenika
iz osam škola koji sudjeluju u projektu za samostalno provođenje daljnje edukacije učenika škole koju
pohađaju o problemu trgovanja ljudima i potrebnim mjerama opreza.
Žrtve trgovanja ljudima mogu biti osobe oba spola, svih dobnih skupina. Posebno ranjive
skupine su mlađe (najčešće) ženske osobe, koje zbog lošeg ekonomskog stanja u pojedinim državama,
želje za osiguranjem egzistencije, bez životne perspektive i nade olako pristaju na naizgled odlične
poslovne ponude. Brojni su oblici vrbovanja potencijalnih žrtava koji na prvi pogled odaju dojam
legalnog zapošljavanja. Iza tih primamljivih oglasa o dobro plaćenim poslovima u inozemstvu često se
krije dobro organiziran lanac trgovanja ljudima. Upravo zbog toga ciljana skupina u ovom Projektu
jesu učenici završnih razreda strukovnih škola kojima slijedi traženje posla ili ukoliko je u pitanju
nastavak školovanja, za ruralne i manje sredine s područja Osječko-baranjske županije, to obično
podrazumijeva preseljenje u drugi grad ili zemlju. Zbog sve veće mobilnosti i tranzita omogućenog
ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Savjet smatra da je zbog postojećeg rizika, opravdano
i nužno informirati i upozoriti navedenu ciljanu skupinu, te na taj način preventivno djelovati na
problem trgovanja ljudima jer prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
trgovanje ljudima zahvaćalo je u proteklom razdoblju Republiku Hrvatsku isključivo kao tranzitnu
zemlju, no tijekom 2011. godine uočena je promjena tog trenda te se Republika Hrvatska sve više
pojavljuje kao zemlja porijekla te krajnjeg odredišta žrtava trgovanja ljudima. Šesnaest učenika iz
osam srednjih strukovnih škola s područja Osječko-baranjske županije u sklopu navedene edukacije
upoznato je s temom trgovanja ljudima, mogućim rizičnim situacijama u kojima se mogu naći pri
traženju budućeg zaposlenja ili odlaska na daljnje školovanje u drugu zemlju ili grad. Sudionici su
poučeni metodama neformalne edukacije i različitim oblicima rada u cilju osposobljavanja za
edukatore u svojim školama. Po završetku edukacije edukatori iz osam škola provest će najmanje
jednu aktivnost prevencije trgovanja ljudima s učenicima trećih/četvrtih razreda u svojoj školi, čime će
se o problemu i potrebnom oprezu informirati još oko tisuću učenika.
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 je podupirao
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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 se također
angažirao u obilježavanju međunarodnih dana posvećenih borbi protiv svih oblika ovisnosti.
Dana 29. studenoga 2014. godine sa startom u 15 sati na osječkoj Promenadi ispred Veslačkog
kluba Iktus održala se humanitarna utrka "Trčanjem protiv ovisnosti" & XI. kolo Lige Zdravo trčanje.
Članovi Savjeta dali su potporu Gradskom društvu Crvenog Križa Osijek i sudjelovali u utrci.

8.

Mladi i EU

Jedno od osnovnih načela Europske unije je i regionalna suradnja. Savjet je svojim
djelovanjem promicao suradnju naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku, Vukovarskosrijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju, s ostalim
europskim regijama i organizacijama mladih s tih područja. U tom smislu, Savjet je promicao svaki
oblik ovakve suradnje te bio nositeljem ili sunositeljem projekata koji potiču sve oblike
euroregionalne suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe.
Povodom Dana Europe i Europskog tjedna na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održano je
predavanje pod nazivom "OBŽ u EU-a gdje ste vi?". Gosti predavači bili su zamjenik župana Osječkobaranjske županije mag.ing. Dragan Vulin i direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje
dr.sc. Stjepan Ribić. Svojim predavanjem, studentima kolegija Institucijski sustav u EU docentice
Anite Frajman Ivković i drugim studentima s različitih fakulteta prenijeli su samo neke od svojih
iskustava na tom području te ih upoznali s nekim aktivnostima i radom Europskog parlamenta pa i
same Europske unije. Predavanje su podržali asistenti i profesori Ekonomskog fakulteta Osijek te
gradski vijećnici, predstavnici Savjeta mladih Grada Osijeka. Savjet je prigodnim priznanjima
zahvalio studentima po završetku kolegija, te je nakon prezentacije njihovih seminara uručio
pohvalnice studentima.
Projekt "Pisanje i provedba EU projekata" bio je namijenjen mladim osobama koje traže posao
ili u sklopu svog trenutnog posla imaju potrebu za poznavanjem ove materije. Polaznici edukacije su
kroz teorijski okvir upoznali najvažnije sastavnice projektnog ciklusa, osmišljavanje i evaluaciju
projektne ideje, prijavu projekta, uloge i evaluaciju u provedbi projekta. Navedeni Projekt započeo je
dana 13. ožujka 2014. godine, na način da su održane radionice i edukacije u domu Milutina
Milankovića u Dalju. Projekt je bio osmišljen kao edukacija mladim nezaposlenim osobama, kao i
onima koji se žele dodatno educirati o izradi EU projekata. Predavač Centra za poduzetništvo, Marko
Knezović je sudionicima pripremio uvodnu prezentaciju te su organizirane radionice u grupama na
temelju ideja sudionika.
Dana 27. ožujka 2014. godine nastavljen je Projekt te je 16 sudionika započelo radionicu u
prostorijama Miholjačkog poduzetničkog centra pozdravom direktora Centra Valenta Poslona koji se
zahvalio Savjetu na realizaciji Projekta. Marko Knezović, predavač iz Centra za poduzetništvo Osijek
u par riječi opisao je rad samoga Centra, te je radionica je započela predavanjem "Uvod u EU
fondove" u kojima su sudionici saznali informaciji o definiciji samoga projekta, te što je projekt iz
perspektive Europske unije. Kroz razne radionice i timske radove sudionici su sami na svojim
primjerima mogli primijeniti sve što su prije toga naučili. U ime Savjeta članica Marina Molnar
zahvalila se na sudjelovanju svim sudionicima, predavaču i domaćinima iz poduzetničkog centra
Donji Miholjac.
Dana 3. i 4. ožujka 2014. godine održana je zadnja radionica Projekta, u Đakovu, u
prostorijama Grada. Sudionici ovog Projekta, kao i na prethodnim radionicama u Dalju i Donjem
Miholjcu, mogli su naučiti i dodatno se informirati na temu EU projekti. Radionica je počela
upoznavanjem pojmova s kojima su se sudionici susretali tokom dvodnevne edukacije te su nastavili s
grupnim radom gdje su sami smišljali svoje primjere. Polaznici su svojim pitanjima pokazali
zainteresiranost te su se zahvalili Savjetu na organizaciji Projekta.
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9.

Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu
za 2014. godinu ostvarena su, kako slijedi:
Nositelj/Predlagatelj

Plan 2014.

Ostvarenje
2014.

Realizacija
%

1. "Škola
fotografije"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga Đakovački rezovi i
Foto kino klub Đakovo iz
Đakova

5.000,00 kn

5.000,00 kn

100

2. "Proces edukacije ruralnog
stanovništva"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga Srce Slavonije i
Baranje iz Osijeka

10.000,00 kn

10.000,00 kn

100

3.000,00 kn

3.000,00 kn

100

Naziv projekta
Obrazovanje i informatizacija

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih
3."Poduzetnička škola"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
"Novi Poduzetnik" d.o.o.
Beli Manastir

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih
4. "Budi spreman-stiže sportski
tjedan"

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

8.000,00 kn

8.000,00 kn

100

5. "Najbolji maturantski slogan"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije

5.000,00 kn

5.000,00 kn

100

Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije,
Općina Vladislavci i
nogometna škola "LIV"
Vladislavci iz Vladislavaca

10.000,00 kn

10.000,00 kn

100

7. "Tečaj samoobrane - nenasilna
komunikacija"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga za promicanje
istočnjačkih i športskih
borilačkih vještina
"Kobudo" Osijek

10.000,00 kn

10.000,00 kn

100

8. "Nogomet za sve"

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

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

9. "Košarkaška akademija"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Košarkaška akademija
"Hrvatski sokol" Osijek

5.000,00 kn

5.000,00 kn

100

10. "Volim odbojku"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga mladih "Ernest" iz
Ernestinova

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

6. "Pomičemo prepreke za
zdravstveno odrastanjee"

Mladi i sport
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Nositelj/Predlagatelj

Plan 2014.

Ostvarenje
2014.

Realizacija
%

11. "Širimo plesnu kulturu"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
ŠPK Bolero Osijek

7.000,00 kn

7.000,00 kn

100

12. "RIBA (Rock in Baranja)"

Županijski savjet mladih
Osječko-baranjske županije i
Udruga računalnih korisnika
e-Baranja Grabovac iz
Grabovca

6.000,00 kn

6.000,00 kn

100

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

9.000,00 kn

9.000,00 kn

100

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

15.000,00 kn

15.000,00 kn

100

105.000,00 kn

105.000,00 kn

100

Naziv projekta
Mladi i kultura

Mladi i zdravstvo
13. "Siguran oglas"

Mladi i EU
14. "Pisanje i provedba EU
projekata"

UKUPNO
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