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IZVJEŠĆE O RADU I 
IZVRŠENJU PROGRAMA 

RADA I FINANCIJSKOG PLANA 
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2013. GODINU 
 
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 (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) na razini Županije ("Županijski 
glasnik" broj 13/07.), kao savjetodavno tijelo Skupštine, s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni 
život, kako Osječko-baranjske 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 Osječko-baranjske županije, na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine izabrala 13 članova 
Savjeta mladih. 
 
 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, daje mišljenje Skupštini 
prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade, predlaže Skupštini donošenje 
akata značajnih za unaprjeđivanje 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. 
 
 Sukladno 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, Skupština prethodno odobrava godišnji program rada i financijski plan 
Savjeta mladih. 
 
 Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne 
smjernice budućeg rada, te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje. 
 
 Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih programom rada i 
mora biti u suglasju s njegovim sadržajem. 
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II. AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2013. GODINI 
 
 Program rada Savjeta mladih (u daljnjem tekstu:Savjet) za 2013. godinu sadržavao je 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 je organiziran rad Savjeta mladih u 2013. 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 mladih za 2013. godinu određen je raspored sredstava u ukupnom 
iznosu od 105.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti Savjeta mladih 
u okviru usvojenoga Programa rada za 2013. godinu. 
 
 Zbog lakše dostupnosti, transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta, Program 
rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2013. godinu, kao i svi projekt i aktivnosti u 2013. godini 
objavljeni su na facebook profilu Savjeta mladih. 
 
 
1. Obrazovanje i informatizacija 
 
 Savjet smatra da obrazovanje mora biti okosnica razvoja, kako Županije, tako i Republike 
Hrvatske u cjelini. Stoga je u Programu rada Savjeta mladih velika pozornost bila posvećena upravo 
obrazovanju. 
 
 Iako je ulaganje Županije u obrazovanje zadovoljavajuće tijekom 2013. godine, Savjet mladih je 
nastojao svojim projektima, savjetima i prijedlozima obrazovanje podići na još višu razinu. Savjet 
mladih posebno je ustrajao na nagrađivanju uspješnosti srednjoškolaca i studenata kroz povećanje 
broja stipendija. 
 
 U području obrazovanja i informatizacije Savjet je poticao i inicirao rješavanje problema 
mladih, kao i nejasnoća koje su prisutne u sustavu obrazovanja, organiziranjem različitih tribina i 
okruglih stolova, gdje je nastojao okupiti sve relevantne osobe za rješavanje navedenih problema. U 
sklopu dodatnog obrazovanja proveo je više projekata koji ujedno obuhvaćaju komunikacijske, 
prezentacijske i druge radionice, između kojih se ističe projekt "Poduzetnička svijest" u suradnji s 
magazinom "Poduzetnik", proveden s ciljem informiranja srednjih škola na području Grada Osijeka i 
drugih gradova na području Osječko-baranjske županije, o potrebi poticanja mladih, posebno 
srednjoškolaca, da se informiraju i prije svega pokažu interes o događanjima u svijetu poduzetništvu, 
te da se posvete čitanju tiskanih medija i na taj način udalje od interneta odnosno raznih društvenih 
mreža. 
 
 Nadalje, dana 18. travnja 2013. godine Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek u Osijeku održano je 
prvo predavanje namijenjeno učenicima na temu poduzetništva, te je ujedno na taj način predstavljen i 
djelokrug rada Savjeta i mjesečnog magazina "Poduzetnik". Tijekom predavanja, učenici su dobili 
informacije o aktivnom radu Savjeta, posebno njegovim aktivnostima i radnjama na području 
Osječko-baranjske županije usmjerenima prema mladima. Također, urednik magazina "Poduzetnik" 
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predstavio je rad svoje redakcije, te je svoje iskustvo u radu s mladima podijelio s okupljenim 
učenicima, kojima je ispričao nekoliko uspješnih poduzetničkih priča. Savjet i magazin "Poduzetnik" i 
dalje potiču mlade na pisanje članaka vezanih uz poduzetništvo, nudeći im tako prostor za 
prezentiranje u magazinu, kao i pomoć u uređivanju vlastitih školskih novina. Na taj način nastoji se 
aktivno uključiti mlade u svijet poduzetništva, prvenstveno u pisanje poduzetničkih priča, koje za cilj 
imaju što ranije razvijanje same svijesti o poticanju poduzetničkog duha i načina razmišljanja kod 
mladih. 
 
 Također, Savjet je poticao dostupnost školskih prostora i prostora visokih učilišta onim 
udrugama koje učenicima i studentima nude neprofitne obrazovne, športske, izviđačke, kulturne, 
duhovne i informatičke programe, programe razvoja demokracije, civilnog društva, tolerancije, 
nenasilja, interkulturalne programe, programe nacionalnih manjina i slično, a sve sukladno 
odrednicama Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine ("Narodne novine" broj 
82/09.). 
 
 Projekt pod nazivom "15 minuta od centra" razvio se temeljem dugogodišnje inicijative 
mještana Vuke, posebice mladih koji su okupljeni u Udruzi "Imperii Campi". Obzirom da je Općina 
Vuka udaljena 15 minuta od centra Grada Osijeka, ali mještani Općine imaju dojam kako se nalaze 
daleko od središta zbivanja, Savjet se odlučio na simboličan naziv ovog projekta. Tijekom projekta, 
mladi su prikupljali fotografije, videozapise, te su intervjuirali neke od svojih mještana, te su kratkim 
izjavama koje su prikupili stvorili sliku svoga mjesta. Na osnovi prikupljenog sadržaj koji je posebno 
uređen snimili su i video zapis koji su podijelili u travnju 2013. godine. Tom gestom dodatno su htjeli 
promovirati na prvom mjestu Udrugu u kojoj su okupljeni i u kojoj djeluju, a isto tako i Savjet kako bi 
se i ostale udruge uključile u ovakve projekte i programe. 
 
 
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 potrebno na svim razinama poticati inicijative usmjerene rješavanju problematike 
nezaposlenosti mladih i uključiti mlade u aktivnosti s tim u svezi. 
 
 U tom cilju, Savjet se angažirao i na informiranju mladih o načinima sufinanciranja 
poduzetništva, te predlagao poduzimanje mjera za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih u 
području poduzetništva. 
 
 Nadalje, Savjet je u suradnju s Osnovnom školom "Vladimir Nazor" iz Čepina organizirao 
brojne radionice i proveo natječaj za najbolju poduzetničku ideju. Ovim projektom Savjet je nastojao 
uključiti što veći broj završnih razreda osnovnih škola u Čepinu, s tim da je najbolja poduzetnička 
ideja bila nagrađena. Osnovni cilj ovog projekta je utjecaj da se među mladima već pri završetku 
osnovne škole razvije svijest o poduzetništvu, odnosno o poduzetničkom ponašanju, koje za cilj ima 
povećanje aktivizma među mladima i poticanje na kreativan rad. Vrijedni osnovnoškolci tijekom cijele 
godine aktivni su, na način da organizirani u timove izrađuju različite predmete, proizvode kolače i 
druge pekarske proizvode koje izlože u hodniku svoje škole. Učenici svih razreda sudjeluju i u 
skupljanju rabljenih igračaka, videoigara, te drugih predmeta koji mogu poslužiti u humanitarnim 
akcijama koje organiziraju za svoje socijalno ugrožene kolege iz razreda. Savjet podupire aktivnosti 
poput ovih, kako bi se marljivim osnovnoškolcima ubuduće osigurao potreban materijal za izradu 
svega onoga što je potrebno za njihove buduće aktivnosti. U ovom projektu sudjelovala je i Udruga 
"Auxilium", koja je donirala ukupno 50 tiskanih primjeraka romana "260 dana", autora Marijana 
Gubine. 
 

 Za najbolju i najkreativniju ideju za promociju Osječko-baranjske županije proglašeni su 
učenici Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Osijeka sa svojom 3D knjigom, dok su 
drugoplasirani i trećeplasirani bili učenici Gimnazije A. G. Matoša, odnosno Ekonomske škole braće 
Radić, obje iz Đakova. 
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3. Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih 
 
 Savjet mladih želi potaknuti mlade da se što više aktiviraju u civilnom sektoru, na način da 
potiču rad udruga mladih i onih koji se bave mladima. 
 
 Stoga je 8. veljače 2013. godine u na Ekonomskom fakultetu u Osijeku službeno započeo 
projekt "Jednaki u različitosti" u suradnji s studentskom udrugom AIESEC, s kojom je Savjet u 
dugogodišnjoj suradnji s ciljem poticanja niza aktivnosti različitih udruga, koje se bave rješavanjem 
problema mladih. Nadalje edukativni projekt "Jednaki u Različitosti" bio je namijenjen učenicima 
završnih razreda osnovnih škola, s ciljem provođenja interaktivnih radionica, na temu upoznavanja s 
pojmovima nenasilne komunikacije, tolerancije, zajedništva i suradništva. Navedeni projekt koji je 
trajao šest tjedana, bazirao se na sprečavanju nasilnog i agresivnog ponašanja. Radionice su učenicima 
sedmih i osmih razreda iz šest osječkih osnovnih škola održavale četiri internacionalna studenta. Osim 
radionica, osnovnoškolcima se pružala prilika da uče u multikulturalnom okruženju, te upoznaju 
studente iz stranih država s različitim kulturama. Sve radionice su se, između ostaloga, održavale na 
engleskom jeziku, pa su učenici imali priliku unaprijediti znanje stranog jezika. Učenici su tijekom 
radionica učili na koji način raditi u timovima, te kako se pripremiti za srednjoškolsko obrazovanje. 
Na kraju projekta, svi učenici koji su sudjelovali zajedno su sa svojim predavačima/studentima snimili 
video kao poruku javnosti o nenasilnoj komunikaciji, važnosti tolerancije, nasilnom ponašanju i 
važnosti sprječavanja istoga. U ime Savjeta, prisutnima su se obratili i članovi Savjeta koji su naglasili 
kako je i nekolicina članova Savjeta bila sudionik AIESEC-ovih projekata, te su isti pohvalili 
AIESEC-ovu organizacija mladih ljudi, koja uspješno obavlja na zavidnoj razini sve svoje projekte, 
koji za cilj imaju edukaciju mladih i profiliranje mladih osoba u buduće poslovne ljude. Također su 
naglasili kako će Savjet i dalje uspješno surađivati s navedenom udrugom. 
 
 Također, 18. veljače 2013. godine u prostorijama vijećnice Osječko-baranjske županije s 
započeo je projekt "Debatna liga", organiziran u suradnji s četiri osječke gimnazije (klasična, jezična, 
matematička i opća), na način da je svaku školu pojedinačno predstavljao jedan tim u debatnom 
turniru, koji je završen 22. veljače 2013. godine. Članovi Savjeta unaprijed su pripremili maturante za 
debatu, a za samu provedbu projekta na najvišoj mogućoj razini svoje iskustvo i znanje ponudili su i 
diplomirani pravnici Jakša Horvat i Branka Janjić. Teme koje su maturanti afirmacijski, odnosno 
negacijski argumentirati doticale su se aktualnih tema poput mladih i politike, sigurnosti na internetu, 
odnosno društvenim mrežama, te financiranju/poticanja sporta u Republici Hrvatskoj. Cilj projekta 
prije svega je bio potaknuti mlade na aktivnije sudjelovanje u društvenom životu i jačanje svijesti o 
potrebi razvijanja vlastitih komunikacijskih vještina, kao i upoznavanje s aktualnim temama koje se 
odnose na mlade. Tijekom održavanja debate prisutni su bili i profesori iz spomenutih srednjih škola, a 
razred koji je pokazao najbolje znanje bio je i nagrađen. 
 
 Uz podršku članova Savjeta, Udruga "Sport_Virtual" iz Sarvaša, dana 23. ožujka 2013. godine 
započela je održavanje radionica u prostorijama mjesnog odbora u Sarvašu, s ciljem okupljanja mladih 
osoba, na način da svake subote kvalitetno provode svoje slobodo vrijeme uz društvene igre, edukaciju 
na tablet računalima, te razgovor uz druženje i razmjenjivanje ideja. Obzirom da je Sarvaš naselju u 
sastavu Grada Osijeka, te je za vrijeme Domovinskog rata bio pod okupacijom, posljedice istoga 
osjete se i na društveni život, a posebno odnose među mladima. Neki od problema s kojima se 
mještani susreću je niska razina zainteresiranosti mladih za aktivnim djelovanjem i pomaganjem 
razvoja lokalne zajednice, te je velik broj onih koji, što zbog škole ili fakulteta, odlaze i većinu 
vremena i aktivnosti provode u drugim dijelovima grada, te onih koji su se okrenuli tzv. "životu na 
ulici". Naime, Sarvaš je, nažalost, jedno od mjesta u Slavoniji i Baranji gdje pitanje problema 
konzumacije i zlouporabe droga u posljednje vrijeme uzima maha. Osim Nogometnog kluba "Sarvaš", 
Udruga "Sport_Virtual" jedina je koja okuplja mlade. Iako je gospodarska situacija trenutno loša, ipak 
mnogi prepoznaju potencijal Udruge, pa se tako i Savjet uključio u suorganizaciju projekata koji se 
provode putem ove Udruge. 
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 Nadalje, aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta "Međugeneracijska solidarnost" su 
među ostalim obilježavanje raznih međunarodnih svjetskih dana, organizacija radionica u suradnji sa 
Crvenim križem, organizacija inicijativa za očuvanje okoliša, i dr. 
 
 Projekt "Čuvamo tradiciju za budućnost" osmišljen je s ciljem boljeg upoznavanja mlađih 
generacija s hrvatskom i srpskom kulturnom baštinom koju održava razna kulturno-umjetnička 
društva. U sklopu toga, Općina Erdut ima bogatu tradiciju koju, kao i u drugim krajevima Hrvatske, 
pretežno njeguju starije generacije. Očuvanje narodnih običaja i stvaralaštva je prioritet, stoga je 
nužno da mlađe generacije sudjeluju u tome kako folklorni plesovi ne bi postali prošlost. Članovi 
Savjeta sudjelovali su i u radu, odnosno stvaralaštvu SKUD-a "Branko Radičević", na način da su 
članovi prezentirali novu koreografiju koju uvježbavaju kako bi se pripremili za sudjelovanje na 
jednoj od nadolazećih manifestacija. U SKUD-u "Branko Radičević" trenutno djeluje i sekcija koja 
okuplja djecu do 14 godina. U ovoj sekciju trenutno aktivno sudjeluje 25-tero članova mlađih od 14 
godina, što je jasan pokazatelj da ovo kulturno-umjetničko društvo ima osiguranu budućnost. Prisutni 
su se zahvalili Savjetu što su kroz ovaj projekt pomogli KUD-ovima s područja Općine Erdut, s ciljem 
okupljanja novih mladih članova. Nedostatak ovakvih druženja zasigurno mlade dovodi u nepovoljan 
položaj, jer se na selima mladi jedino druže po kafićima, gdje im uzalud prolazi vrijeme koje mogu 
potrošiti na kvalitetnija događanja. Mladi koju su sudjelovali na projektu pokazali su da oni svoje 
vrijeme žele iskoristiti na kvalitetan način, s ciljem učenja i očuvanja tradicije svoga naroda. Savjet je 
nastavio tako s ovim projektom uspješan rad i suradnju s udrugama s područja Općine Erdut, te su 
mladi jasno dali do znanja da očekuju nastavak i dobru suradnju, kako bi i slijedeće generacije 
sudjelovale na kvalitetnim projektima. 
 
 Također, dana 22. studenog 2013. godine u Osijeku je započela javna tribina pod nazivom 
"Mladi i kultura" u organizaciji Savjeta i magazina "Poduzetnik". Na samom početku okupljenima su 
se obratili predsjednik Savjeta Mislav Ćurić i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Dragan 
Vulin. Dvorana Elektrotehničkog fakulteta okupila je velik broj mladih osoba koje su imale priliku 
uživo vidjeti jednog od najprepoznatljivijih brendova HRT-a, urednika Đelu Hadžiselimovića. Mladi 
su u kratkom uvodnom dijelu saznali zanimljive i do sada neispričane anegdote iz privatnog života 
Đele Hadžiselimovća, a gost je također pričao i o svojim padovima i usponima u poslovnoj karijeri. 
Inače samozatajni, zakulisni medijski guru gotovo dva sata govorio je i odgovarao na pitanja 
okupljenih u dvorani. Na javnoj tribini raspravljalo se o napretku tehnologije i utjecaju masovne 
upotrebe interneta na novinarstvo. Analizirao se internet u odnosu na druge medije (televizija, radio i 
tiskani mediji) koji su do sada imali veliki utjecaj na društvo. 
 
 Članovi Savjeta sudjelovali su i u organizaciji okruglih stolova te odlazili na pozive drugih 
savjeta na području županije na rasprave i sastanke. Svojim aktivnim sudjelovanjem pokušali su 
uključiti što više mladih ljudi, te im na što primjereniji način približiti aktivnosti Savjeta. 
 
 
4. Suradnja sa savjetima mladih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s 
 područja Osječko-baranjske županije 
 
 Savjet mladih nastojao je postići što bolju suradnju svih savjeta na području Osječko-baranjske 
županije, ali i šire, pa je u tu svrhu organizirao različite skupove predstavnika savjeta mladih. Svrha 
ovih sastanaka je koordinacija i međusobna komunikacija radi stjecanja novih ideja i vještina.  
 
 S ciljem razvoja i unapređenja područja mobilnosti, informiranja i savjetovanja mladih, projekt 
"MIS mladih" u trajanju od 5 mjeseci, doprinio je razmjeni informacija, mišljenja i stavova mladih 
kroz istraživanje i javne rasprave, odnosno strukturirani dijalog među mladim osobama, osobama koje 
rade s mladima i donositeljima odluka u području mobilnosti, informiranja i savjetovanja mladih na 
obje razine (lokalnoj i nacionalnoj). Podršku ovom projektu dao je i Savjet. Informiranje se provodilo 
na nacionalnoj razini, a radionice su održane u Zagrebu i Splitu, a 9. travnja 2013. godine započele su i 
u Osijeku i Rijeci. Anketna ispitivanja nam govore kako se mali broj mladih odlučuje na programe 
mobilnosti, što vjerojatno proizlazi iz problema neinformiranosti. Mogućnosti i prilike su velike, a 
radionice su namijenjene svima, posebice onima koji tek završavaju srednju školu, kako bi na vrijeme 



 6

dobili sve informacije i time istražili koji im se programi nude. Težnja je ugraditi mobilnost u sve sfere 
djelovanja mladih, a radionice i rasprava prije svega organizirane su u cilju predlaganja novih izmjena 
i dopuna Nacionalnom programu za mlade, odnosno utjecanju na donositelje odluke, a to su 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, Mreža mladih Hrvatske i druge utjecajne organizacije. 
 
 Dana 17. lipnja 2013. godine s u prostorijama Grada Belog Manastira, na inicijativu Savjeta 
mladih Grada Belog Manastira organiziran je okrugli stol na temu važnosti i uloge Savjeta mladih. 
Okruglom stolu prisustvovali su i članovi Savjeta koji su zajedno sa članovima lokalnog Savjeta 
mladih sudjelovali u raspravi. Teme o kojima se raspravljalo bile su vezane za transparentnost rada 
Savjeta mladih, svrha i utjecaj djelovanja Savjeta mladih u lokalnoj zajednici, te razmjena iskustava 
članova. Raspravljalo se i o važećem Zakonu o Savjetima mladih, te o predloženim izmjenama i 
dopunama koje se još od kraja prošle godine najavljivale iz nadležnog ministarstva. Savjet i Savjet 
mladih Grada Belog Manastira u prošlim sazivima imali su zajedničkih projekata, a nakon ovog 
okruglog stoga dogovorena je i daljnja suradnja. 
 

 Savjet mladih je u okviru svojih programskih aktivnosti sudjelovao u javnom životu na području 
Županije, ali je i u suradnji s ostalim savjetima i jedinicama lokalne samouprave poticao aktivnost 
mladih kojima se mladi uključuju u javni život na području cijele županije. 
 
 
5. Mladi i sport 
 
 Obzirom na poražavajuće podatke o tome da mladi sve manje vremena posvećuju bavljenju 
sportom ili bilo kojim vidom rekreacije, Savjet je tijekom 2013. godine veliku pozornost posvetio 
upravo kvalitetnom uključivanju mladih u sport i rekreaciju. 
 

 Obzirom da je Savjet poticao zdrav način života, posebno bavljenje sportom i rekreacijom, te 
raznim drugim aktivnostima, nastavio je s projektom "Širimo plesnu kulturu" putem kojeg je do sada 
besplatno plesno educirano tisuće mladih na području županije. Na početnom terminu još jednog u 
nizu ciklusa navedenog projekta organiziranog u robnoj kući IPK u Osijeku očekivano se popunio 
plesni podij. Veliki broj mladih i ove godine odazvao se na najpoznatiji projekt Savjeta, koji je unazad 
par godina u suradnji s plesnim udrugama organizirao velik broj ovakvih i sličnih događaja. Kako je 
broj onih koji žele naučiti plesati i u 2013. godini premašio sva očekivanja, organizirale su se dvije 
grupe polaznika koje su imale bolje uvjete i na taj način lakše su savladani plesni koraci. Program 
radionica osmišljen je na različite načine, a obuhvaća široku lepezu plesova namijenjenih različitim 
uzrastima. Poticanje mladih na aktivizam i održavanje svog fizičkog i mentalnog zdravlja od iznimne 
su važnosti, a dobiveno znanje i dobre životne navike potrebne su za razvoj buduće zrele i zdrave 
populacije. Cilj projekta bio je mlade potaknuti na plesnu kulturu. Savjet će i dalje nastaviti 
sudjelovati na koncertima plesnih udruga kako bi i dalje mogao promovirati plesnu kulturu među 
mladima. 
 

 Također u Sarvašu, malom naselju nedaleko od Osijeka, u kojem ovakvih sadržaja manjka, 
organizirane su također plesne radionice. Plesna skupina "MIDAL" u suradnji a lokalnom udrugom 
"Sport_Virtual" organizirala je grupnu radionicu na kojoj su se dva puta tjedno u večernjim satima 
okupljale djevojke, koje su uz glazbu i plesne pokrete provodile svoje vrijeme u prostorijama mjesnog 
odbora. 
 

 Već dugi niz godina u sklopu projekta "Širimo plesnu kulturu" Savjet podupire projekte plesnih 
udruga. Veliki broj mladih sudjelovao je u obilježavanju Međunarodnog dana plesa, pa su tako i 
članovi Savjeta 29. travnja 2013. godine, taj dan obilježili zajedno s udrugama "ŠPU Feniks", "Shine", 
"MIDAL", "ŠPK Calysto", gdje su pokazali i svoje plesno znanje. 
 

 Tijekom 2013. godine, nastavilo se i s projektom "Tečaj samoobrane". Ovim projektom 
doprinosi se razvoju sporta i borilačkih vještina, pa je navedeni projekt započeo 5. studenog 2013. na 
području Općine Vladislavci, koji je okupio mlade, a voditelji udruge Kobudo pobrinuli su se da od 
prvog do posljednjeg termina projekta prenesu potrebno znanje, kako bi mladi savladali osnove 
borilačkih vještina. Projekt je za cilj imao potaknuti mlade na fizičku aktivnost i naučiti ih kako 
izbjegavati konfliktne situacije. 
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 Savjet u svojim projektima pokušava obuhvatiti sve veće, ali i manje dijelove županije pa je 
tako i projekt "Volim nogomet" pokrenut s Nogometnim klubom "Sloga" iz Ernestinova. U 
Ernestinovu na nogometnom igralištu dana 15. svibnja 2013.godine odigran je turnir između 
nogometnih ekipa NK "Sloga" Ernestinovo, NK "Tomislav" Livana, NK "Laslovo 91" i nogometne 
akademije Krpan-Babić u sklopu projekta "Volim nogomet", a sve u organizaciji Savjeta i 
Nogometnog kluba "Sloga" iz Ernestinova. Općina Ernestinovo pretrpjela je velika razaranja u 
Domovinskom ratu koje su do danas ostavili traga na svim sferama u društvu. Bez obzira što je prošlo 
već više od deset godina nakon povratka prognanih mještana u mjesto, postoji veliki broj potreba. 
Nedostatak novčanih sredstava najveći je problem s kojim se susreće klub. Prvo mjesto na turniru 
osvojili su igrači akademije Krpan-Babić, dok je drugo mjesto pripalo NK "Tomislavu" iz Livane. 
Snage u utakmici za treće mjesto odmjerili su igrači "NK Sloge" i NK "Laslova 91". Pobjeda je 
pripala domaćinu koje je slavio rezultatom 5:4, te su tako Ernestinovčani osvojili 3. mjesto na turniru. 
 
 Projekt "Škola kajaka" započet je u prosincu 2013. godine u Belišću. Škola kajaka provodi se u 
dva termina, zimi i ljeti. Ona je sportska i rekreativna akcija kojom se širi baza kajakaštva. U samoj 
školi kajaka polaznicima se prikazuju osnovni elementi o kajaku i kanuu na mirnim vodama. Riječ je o 
tehničkim elementima i osposobljavanju polaznika za upravljanjem plovila – kajaka ili kanua. Školom 
kajaka obuhvaćena je i kondicijska priprema polaznika, usmjerena na razvoj motoričkih funkcija. Kroz 
školu kajaka osim informiranja o kajakaštvu, polaznici se upoznaju i sa stvarima iz opće kulture 
(higijenske navike, zdrav način življenja, i dr.). Cilj škole kajaka jest, prikupiti što više polaznika, 
osposobiti ih za upravljanje plovilom, te zadržavanje istih kao aktivnih sportaša i natjecatelja u ekipi 
Kajak kluba Belišće. 
 
 
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. 
 
 Budući da je Osječko-baranjska županija prepuna kulturnih običaja koje treba sačuvati u 
nadolazećem razdoblju miješanja kultura i običaja, kao rezultat globalizacije koja doseže neviđene 
razmjere, Savjet mladih je u 2013. godini poticao rad mladih vezan uz kulturu. 
 
 Dana, 4. travnja 2013. godine u prostorijama Centra kulture "Matija Petar Katančić" otvorena je 
izložba umjetničkih djela lokalnih umjetnika s područja Valpovštine. Savjet je ostvario suradnju s 
Udrugom "Revolucija" iz Valpova, koja je već nekoliko godina aktivna udruga na tom području, koja 
svojim djelovanjem okuplja veliki broj mladih ljudi. Projektom je organizirana izložba likovnih djela, 
s ciljem upoznavanja javnosti koliko je dobrih akademskih i samostalnih umjetnika proizišlo s 
područja valpovštine. Veliki broj okupljenih Valpovčana na ovoj izložbi dokaz je kako postoji interes 
za održavanjem događaja ovog tipa. 
 
 U sklopu Valpovačkog turističkog ljeta drugu godinu za redom Udruga Revolution uz potporu 
pokrovitelja organizirala je DORF - Festival dokumentarnog rock filma. Kroz dvije večeri, pogledalo 
se ukupno pet projekcija dokumentarnih filmova o različitim glazbenim žanrovima, bandovima i 
festivalima, u prekrasnom ambijentu koji pruža dvorište Dvorca Prandau Normann. Pokrovitelji ovog 
događaja bili su: Turistička zajednica grada Valpova, Hrvatska turistička zajednica, Grad Valpovo i 
Mladi su prepoznali još jedan kvalitetan projekt odrađen u gradu Valpovu što su i pokazali velikim 
brojem posjećenosti. Savjet je uspješno proveo navedeni projekt u suradnji s Udrugom Revolution iz 
Valpova. 
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 Nadalje, Savjet je dao potporu Udruzi mladih "E-baranja" koja djeluje na području Općine 
Čeminac. Baranjsko selo Grabovac 28 rujna 2013. godine bilo je domaćin trećeg Rock In Baranja 
(RIBA) festivala. Festival demo bendova održao je svoje treće izdanje zahvaljujući skupini entuzijasta 
koji su htjeli probuditi i pobuditi uspavanu baranjsku rock scenu u jesenskim mjesecima. Prvu 
selekciju od 15 prijavljenih bendova proveo je žiri festivala, a na koncu je od deset, najboljih pet 
odabrala publika. U subotu su tako u velikom šatoru u središtu Grabovcu nastupili Applesauce 
Lorraine iz Slovenije, Ingreed, Dalstroy i InRuff iz Osijeka, Ivana Picek iz Zagreba te domaći bend 
Garage In July. Festival je imao i svojevrsni natjecateljski karakter - kako bi ih motivirali da se što 
bolje predstave baranjskoj publici osigurane su nagrade za prva dva benda. Prvo mjesto zaslužno su 
osvojili izvrsni Slovenci Applesauce Lorraine, kojima je pripao poklon bon u vrijednosti 1000 kuna u 
trgovini audio opreme te nastup na O`Rock festivalu u Oroslavju, dok je drugoplasirani InRuff osvojio 
plasman u drugi krug Urban Festa Osijek 2014. Nakon nastupa pet prijavljenih bendova festival je 
svirkom zatvorio domaći bend Garage In July predstavivši tom prilikom prvi studijski album. 
 
 Poučeni iskustvom iz 2012. godine i potaknuti dobrim odazivom na projekte koji za cilj imaju 
educirati mlade i ukazati im na važnost očuvanja tradicije i kulture zavičaja u kojem živimo, 
organiziran je projekt "Ajmo u kolo" kojeg je proveo KUD "Dukat" iz Vladislavaca. Ovim projektom 
nastojalo se okupiti svi zainteresirani koji su spremni biti dijelom očuvanja naše kulturne baštine i 
folklora. Sve specifične osobine naroda i kraja kao što su ljudska psiha, podneblje, prirodni fenomeni, 
govor, ritam, pjesme i plesovi skupljeni su u folklor. Savjet nastoji djelovati i u općinama, pa su tako 
obuhvaćena i manja naselja na području županije u kojima manjka sadržaja za mlade. Ovaj događaj i 
radionice omogućili su svojim polaznicima da uz svoje prve korake odabranih plesova zapjevaju i 
razne pjesme i napjeve. U projektu je uključeno i upoznavanje mladih s izradom tradicionalnih 
narodnih nošnji specifičnih za naš kraj. Nakon odrađenog projekta organizirano je druženje na kojem 
su mladi imali priliku pokazati naučeno i pozvali ih na uključivanje u aktivno članstvo KUD-a. 
 
 Projektom pod nazivom "Kako su spremali naši stari" Savjet je podržao rad HKUD "Lisinski" iz 
Našica i te im pomogao u  nabavki materijala za izradu narodnih nošnji Baranje koje su potrebne za 
daljnji rad društva. HKD "Lisinski" u svojem fundusu do sada nije posjedovao kompletne narodne 
nošnje Baranje, a za daljnji rad društva bilo je potrebno izraditi dijelove narodne nošnje koje nedostaju 
za što bolje prezentiranje koreografije na sceni. Grad Našice je dosad poticao aktivnosti društva i 
sudjelovao u njegovim projektima, no dolaskom novih članova u Folklorni ansambl rasla je i potreba 
za novim plesovima, a ujedno i potreba za novim narodnim nošnjama. Dolaskom recesije nabavka 
istih za potrebe nastupa postala je sve teža, a samim time stvarao se problem odlaska na moguća 
gostovanja, jer plesači trebaju biti adekvatno odjeveni. Voditelj projekta gospodin Miroslav Šarić 
zaljubljenik je u folkornu tradiciju, te je dugogodišnji član KUD-a u kojem je i godinama nastupao. 
Isto ga je potaklo na upis studija etnologije i kulturne antropologije i arheologije na sveučilištu u 
Zadru, a svo znanje i iskustvo učinilo ga je već sada zapravo pravim stručnjakom u području narodnih 
nošnji. Tome u prilog govori i činjenica kako je upravo djevojka koju je on pripremio za izbor 
"Šokačke kraljice" bila pobjednica na izboru prošle godine u Tordincima. 
 
 Dana 9. ožujka 2013. članovi Savjeta povodom provedbe projekta pod nazivom "Glazbena 
edukacija" posjetili su članove udruge mladih "Dalmatinac" iz Krčenika (Općina Podravska 
Moslavina). Savjet i dalje potiče rad Udruge, koja je jedna od rijetkih koja okuplja mlade na području 
općine i okolice. Manjkavost sadržaja u manjim općinama čest je uzrok pasivnosti i nezadovoljstva 
mladih, a posebice je izraženo u onim mjestima koja su udaljenija od većih središta. Svojim 
programom rada Savjet nastoji obuhvatiti što veći broj općina i gradova, odnosno udruga mladih kako 
bi ublažili taj problem i potaknuli mlade na aktivizam, te ih osvijestili da kvalitetnije provode svoje 
slobodno vrijeme. Projekt "Glazbena edukacija'' zamišljen je u obliku provođenja glazbene škole. 
Osluškujući želje i potrebe mladih, volonteri Udruge, među kojima je i jedan profesor glazbene kulture 
s mladima su do sada provodili neko vrijeme učeći ih svirati na akustičnoj gitari, no manjak glazbala 
na kojima su mogli provoditi edukaciju mladih onemogućio ih je u daljnjem djelovanju. Za potrebe 
provođenja daljnje edukacije osigurana su sredstva pomoću kojih se omogućila nabavka tri akustične 
gitare, dvije klavijature, jedna električna gitara, bubnjevi i set rezervnih dijelova. 
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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 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. 
 
 Dana 8. svibnja 2013. godine započeo je projekt "10 dana bez ekrana". Osječka liga za borbu 
protiv ovisnosti u suradnji s udrugom CINAZ iz Zadra i Savjetom započela je s provedbom projekta 
"Zdrava županija" i prezentacijom programa "10 dana bez ekrana", koji za cilj ima prevenciju 
ovisnosti o tehnologiji. 
 
 Tri glavna zadatka projekta bila su:  
- Smanjiti vrijeme provedeno uz ekrane kako bi se poboljšala komunikacija među učenicima i 
 između roditelja i djece, 
- Kroz navedene radionice steći odgovarajuće kompetencije za razvijanje kritičkog stava prema 
 pojedinim medijskim sadržajima i  
- Kvalitetnije osmišljavanje slobodnog vremena. 
 
 Osnovna škola "Vladimir Nazor" iz Čepina prva je škola koja je na području Osječko-baranjske 
županije uključena u projekt, a do kraja 2013. godine uključile su se i ostale škole sa područja 
županije. 
 
 
8. Mladi i EU 
 
 Jedno od osnovnih načela Europske unije je i regionalna suradnja, tako da je i Savjet svojim 
djelovanjem promicao suradnju na razini 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 je promicao 
svaki oblik ovakve suradnje, te bio nositelj ili sunositelj projekata koji potiču sve oblike 
euroregionalne suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe. 
 
 Članovi Savjeta prisustvovali su javnoj tribini "Hrvatska i EU - aktivnosti članova Europskog 
parlamenta" koja je održana 4. ožujka 2013. godine  na Pravnom fakultetu u Osijeku. Nakon uvodnog 
pozdrava organizatora Kristine Babić i Lare Liović Nadaždi riječ je prepuštena gostu predavaču, 
hrvatskom promatraču u Europskom parlamentu gospodinu Andreju Plenkoviću. Podršku ovoj javnoj 
tribini dali su i Savjet mladih Grada Osijeka, Studentski zbor Pravnog Fakulteta i ELSA. Nakon 
iscrpnog i zanimljivog 45-minutnog izlaganja Andreja Plenkovića, prisutni su imali priliku postavljati 
pitanja i iznositi teze za raspravu. Događaj su popratili i mediji, a popunjena dvorana govorila je o 
tome kako postoji interes za javne tribine koje sadrže upravo ovu ili sličnu tematiku. 
 
 Nadalje, PRONI Centar za socijalno podučavanje (Regionalni info-centar za mlade Osijek) i  
Savjet održali su ukupno sedam radionica na području županije pod nazivom "Politika (ni)je za mene". 
Radionica je bila namijenjena mladima između 17 i 30 god. (završni razredi srednjih škola, studenti), 
predstavnicima Savjeta mladih, mladeži političkih stranaka i udruga mladih i za mlade koje djeluju na 
području grada Našica. Pitanja na koja su učenici pokušali dobiti odgovore na info-radionicama su, 
među ostalima, bila: Imaju li mladi informacije o postojećim mogućnostima? Što ih motivira na 
uključivanje u različite organizirane skupine, a što ih odbija? Jesu li spremni saslušati i uvažiti različita 
mišljenja? Kako argumentiraju svoja mišljenja i stavove?. Na radionici su mladi bili kratko 
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informirani i o postojećoj politici za mlade u RH, te s obzirom na skori ulazak Hrvatske u Europsku 
uniju, i politici za mlade u EU. Zdenka Radić, voditeljica Regionalnog info-centra za mlade Osijek 
kojeg vodi PRONI Centar za socijalno podučavanje na radionici je ustvrdila kako je prije svega 
PRONI centar želi čuti razmišljanja, stavove i argumente mladih. Ove radionice su organizirane kako 
bi saznali kako točno mladi općenito razmišljaju o politici, ali i koliko su u nju upućeni. Bitno nam je i 
njihovo mišljenje o izborima i njihovoj ulozi pri izborima. Mladi su općenito pozvani na sudjelovanje, 
a pritom im nije objašnjeno ništa kako bi možda trebali, pošto se želimo čuti baš njihov stav. 
Uključivanje ne znači samo u politiku, ima i onih koji aktivno sudjeluju u radu svoje lokalne zajednice 
na neki drugi način. 
 
 
9. Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu 

za 2013. godinu ostvarena su, kako slijedi: 
 

Naziv projekta Nositelj/Predlagatelj Plan 2013. Ostvarenje 
2013. 

Realizacija 
% 

Obrazovanje i informatizacija 

1. "Poduzetnička svijest" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Novi Poduzetnik d.o.o. iz 
Belog Manastira 
 

4.000,00 kn 4.000,00 kn 100 

2. "15 minuta od centra " 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga "Imperii Campii" iz 
Vuke 
 

4.500,00 kn 4.500,00 kn 100 

Zapošljavanje i poduzetništvo mladih 

3. "Najbolja poduzetnička ideja" -   
Osnovna škola Vladimir 

  Nazor Čepin 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Osnovna škola Vladimir 
Nazor Čepin 
 

1.000,00 kn 1.000,00 kn 100 

4. "Najbolja ideja za promociju 
OBŽ"  

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije 

2.000,00 kn 2.000,00 kn 100 

Suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih 

5. "Jednaki u različitosti 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
AIESEC Osijek 

4.000,00 kn 4.000,00 kn 100 

6. "Čuvamo tradiciju za  
   budućnost " 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
HKUD "Branko Herceg" 
Erdut i SKUD "Branko 
Radičević" Dalj 

6.000,00 kn 6.000,00 kn 100 

7. "Međugeneracijska  
   solidarnost " 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga 
"SPORT_VIRTUAL" iz 
Sarvaša 
 

5.200,00 kn 5.200,00 kn 100 

8. "Debatna liga" Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije 

1.000,00 kn 1.000,00 kn 100 

9. "Škola kajaka" 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Kajak klub "Belišće" 

10.800,00 kn 10.800,00 kn 100 
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Mladi i sport 

10. "Tečaj samoobrane - nenasilna   
komunikacija" 

 

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

6.000,00 kn 6.000,00 kn 100 

11. "Širimo plesnu kulturu" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Plesna udruga "Feniks", 
Plesni studio "Sjaj" i Udruga 
"MIDAL" iz Osijeka 
 

11.200,00 kn 11.200,00 kn 100 

12. "Volim nogomet" 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
NK "Sloga" Ernestinovo 

7.500,00 kn 7.500,00 kn 100 

Mladi i kultura 

13. "Glazbena edukacija" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga "Dalmatinac" 
Krčenik 
 

3.000,00 kn 3.000,00 kn 100 

14. "Ajmo u kolo" 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
KUD "Dukat" Vladislavci 

7.800,00 kn 7.800,00 kn 100 

15. "Izložba likovnih djela 
lokalnih umjetnika" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga mladih za poticanje 
kreativnog izražavanja 
"Revolucija" iz Valpova 
 

1.200,00 kn 1.200,00 kn 100 

16. DORF-Festival   
dokumentarnog rock filma 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga mladih za poticanje 
kreativnog izražavanja 
"Revolucija" iz Valpova 
 

2.200,00 kn 2.200,00 kn 100 

17. "Kako su spremali naši stari" 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
HKD "Lisinski" Našice 

5.000,00 kn 5.000,00 kn 100 

18. "RIBA (Rock in Baranja" 
Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Udruga računalnih korisnika 
E-Baranja Grabovac 

6.000,00 kn 6.000,00 kn 100 

Mladi i zdravstvo 

19. "Deset dana bez ekrana" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
Osječka liga za borbu protiv 
ovisnosti 

 

9.000,00 kn 9.000,00 kn 100 

Mladi i EU 

20. "Politika (ni)je za mene" 

 

Županijski savjet mladih 
Osječko-baranjske županije i 
PRONI Centar za socijalno 
podučavanje 
 

7.600,00 kn 7.600,00 kn 100 

UKUPNO 105.000,00 kn 105.000,00 kn 100 
 
 


