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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
16. siječnja 2003. godine donijela Nacionalni program djelovanja za mlade, a jedna od mjera
predviđena Nacionalnim programom je i donošenje posebnog zakona za mlade.
Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.), koji je stupio na snagu 28. ožujka
2007. godine donesen je s ciljem stvaranja kvalitativnih promjena u organiziranom unaprjeđivanju
položaja mladih ljudi u društvu, posebno potenciranim u postupku pridruživanja Republike Hrvatske
Europskoj uniji.
Tako je nakon 13 godina djelovanja Županijskog povjerenstva za mladež na području
Osječko-baranjske županije umjesto toga povjerenstva, temeljem navedenog Zakona (članak 2. i 4. te
članak 5. stavak 3. Zakona), na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2007. godine,
posebnom Odlukom osnovan Savjet mladih na razini Županije ("Županijski glasnik" broj 13/07.), kao
savjetodavno tijelo Županijske skupštine s nešto drugačije uređenim sastavom i nadležnostima.
Temeljem članka 8. stavka 3. Zakona i članka 10. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština je na 20. sjednici 15. ožujka 2008. godine
izabrala 13 članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije.
Prema članku 19. Zakona i članku 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije, Savjet mladih donosi svoj program rada za svaku kalendarsku godinu, koji
podnosi na odobravanje, te sukladno članku 20. stavku 1. Zakona, predlaže predstavničkom tijelu
jedinice područne samouprave i financijski plan ako se programom rada savjeta za provedbu
određenih aktivnosti predviđaju financijska sredstva. Prema članku 18. stavak 2. Odluke o osnivanju
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, Županijska skupština prethodno odobrava
godišnji program rada i financijski plan Županijskog savjeta mladih. Nadalje, temeljem stavka 6.
članka 19. Zakona Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu predstavničkom tijelu do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koje ga objavljuje na
svojim mrežnim stranicama.
Sukladno navedenim odredbama, Županijski savjet mladih je na 21. sjednici održanoj 29.
rujna 2015. godine donio svoj Program rada i Financijski plan za 2016. godinu u ukupnom iznosu od
120.000,00 kuna, za provođenje programskih aktivnosti tijekom 2016. godine, a koje je odobrila
Skupština Osječko-baranjske županije na 17. sjednici održanoj 20. listopada 2015. godine.
S obzirom da su na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 1. ožujka 2016. godine izabrani
novi članovi Savjeta i njihovi zamjenici koji nastavljaju s aktivnim provođenjem programskih
aktivnosti planiranih Programom, a isti su prepoznali i neke nove projekte i ideje koji se mogu
realizirati tijekom 2016. godine, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije je na svojoj 3.
sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine donio Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana
za 2016. godinu koje je odobrila Skupština na svojoj 20. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine.
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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.

II.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2016. GODINI

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) kao
savjetodavno tijelo Osječko-baranjske županije, 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 tijekom 2016. godine provodio je niz aktivnosti u skladu s odobrenim
Programom.
Program rada Savjeta mladih za 2016. godinu obuhvaćao je 8 osnovnih područja i to kako
slijedi:
1.
obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje mladih u kontekstu cjeloživotnog
učenja,
2.
zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade,
3.
zdravlje i sport,
4.
aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku participaciju i kulturu,
5.
informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o djelokrugu rada Savjeta
mladih,
6.
suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj,
7.
mladi i EU,
8.
ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima.

-

Programom rada Savjeta mladih obuhvaćen je i rad koji se osobito odnosi na:
suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih,
suradnju i razmjenu iskustava sa stručnim ustanovama i tijelima koja se na području Županije
bave mladim ljudima i njihovim problemima,
suradnju s brojnim udrugama koje se na području Županije bave mladima ili za mlade,
konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici
prema mladima i
druge aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Financijskim planom Savjeta mladih za 2016. godinu određen je raspored sredstava u
ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna za realizaciju planiranih projekata i programskih aktivnosti
Savjeta mladih u okviru usvojenoga Programa rada za 2016. godinu. Zbog lakše dostupnosti,
transparentnosti i povećanja informiranosti o radu Savjeta, Program rada i Financijski plan Savjeta
mladih za 2016. godinu, kao i svi projekti i aktivnosti koji su se provodili tijekom 2016. godine,
objavljeni su na facebook profilu Savjeta mladih.

1.

Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje mladih u kontekstu
cjeloživotnog učenja

U cilju ekonomskog napretka, Savjet mladih prepoznaje obrazovanje kao osnovu dugoročne
društvene stabilnosti, koje se temelji na modelu cjeloživotnog učenja, a koje omogućuje svakoj
mladoj osobi stalan pristup obrazovanju. Osim kroz formalne oblike, obrazovanje kao ključ dugoročne
društvene stabilnosti i ekonomskog napretka, ostvaruje se kroz neformalne oblike i cjeloživotno
učenje koji su komplementarni formalnom obrazovnom procesu koji pridonosi osobnom i društvenom
razvoju mladih. Kroz djelokrug rada Savjet mladih poduzeo je aktivnosti usmjerene prema jednakim
mogućnostima u formalnom obrazovanju, afirmaciji neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
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jer takve aktivnosti pridonose razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i sposobnosti za uspostavu i
izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa te osnažuju mlade za aktivno sudjelovanje u društvu
i u procesima donošenja odluka. Nedostatak građanske kompetencije očituje se u stvaranju novih
oblika nasilja, te je stoga nužno isticati važnost prevencijskih programa i jačati kulturu nenasilja,
pružati potporu organizacijama civilnog društva koje provode neformalne obrazovne programe
usmjerene razvoju kulture nenasilja i kulture ljudskih prava.
Savjet mladih kroz 2016. godinu provodio je mnoge aktivnosti u svrhu poticanja mladih na
daljnje obrazovanje te razvijanje sustava pravodobnog obveznog informiranja učenika trećih i četvrtih
razreda srednjih škola uz poticanje učenika na posjećivanje otvorenih vrata sveučilišta. Kroz razne
dijaloge sa srednjoškolcima na području cijele Osječko-baranjske županije tijekom cijele godine
članovi Savjeta mladih bili su u kontaktu sa srednjoškolcima te su im nastojali pružiti pomoć u
rješavanju njihovih problema i nejasnoća. U ovim aktivnosti Savjetu mladih pomogli su predstavnici
Studentskih zborova Fakulteta kao i Sveučilišni Zbor J.J. Strossmayera.
Obzirom da je obrazovanje mladih i učenje jezika od velikog značaja, ali i od interesa za
mlade na području Općine Feričanci u suradnji sa Savjetom mladih Općine Feričanci pokrenut je
Projekt "Učim Njemački, a ti? ", koji je bio namijenjen prvenstveno mladim osobama s toga područja.
Savjet je ovim Projektom uzimajući u obzir financijsku situaciju, ali i troškove školovanja pomogao
mladima u besplatnom učenju jezika kako bi ga mogli koristiti ovisno o svojim potrebama. Nastavu je
izvodila stručna osoba na području Općine Feričanci. S obzirom na veliki odaziv mladih, nakon
završetka radionice u planu je organizacija sličnog projekta s učenjem nekog drugog stranog jezika.

2.

Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade

Radi bolje integracije mladih na tržište rada potrebno je poticati osiguravanje uvjeta za izradu
i provedbu programa i edukacija usmjerenih na udruge mladih i za mlade u području tržišta rada,
poticati mlade na pronalaženje posla, razvitak karijere ili samozapošljavanja te osigurati uvjete za
razmjenu primjera dobre prakse. Rizik od isključenosti osobito se odnosi na mlade osobe s
invaliditetom ili s nekim drugim posebnim potrebama zbog čega je potrebno ključne dionike politika
za mlade u sustavima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne skrbi učiniti osjetljivijima i
učinkovitijima u zadovoljavanju potreba različitih kategorija mladih.
Mladi danas teško pronalaze posao, pa se neki od njih odlučuju za samozapošljavanje. A kako
bi im na raspolaganju bile sve potrebne informacije, Savjet mladih je povodom tjedna poduzetništva,
pokrenuo projekt "Budi i ti poduzetnik" u suradnji s Udrugom kreativna igraonica Šubi-dubi iz
Osijeka. Ovim projektom poduzetnicima početnicima pružila se podrška, pomoć i cjelokupno praćenje
njihovog poslovanja kroz šest mjeseci. Ovim projektom uključilo se preko dvadeset mladih
poduzetnika koji pokreću svoj posao, kojima se kroz razne edukacije i radionice pružila stručna pomoć
iz područja računovodstva, cjelokupnog poslovanja, pravno savjetovanje i informiranje o izvorima
financiranja.

3.

Zdravlje i sport

Mladima kao karakterističnoj skupini društva koja je u fazi oblikovanja zdravstvenih navika
potrebna je intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje. Usvajanje zdravih navika i
aktivnog načina života kod mladih osigurava kvalitetniji životni standard, prevenciju ovisnosti te
općenito odgovornije ponašanje. Kao socijalna kategorija mladi su izrazito ovisan (uzdržavan) dio
populacije koji vlastitim resursima ne može osigurati minimalni životni standard. Aktivno zagovaranje
politika osamostaljivanja mladih kao jedne od aktivnosti Savjet mladih osigurava aktualnost
problematike te može potaknuti kako javni tako i privatni sektor na kreiranje novih modela za
ostvarivanje osamostaljivanja. Važno je staviti poseban naglasak na mlade s invaliditetom ili nekim
drugim oblikom posebnih potreba tako i na one zajednice mladih koje predstavljanju u bilo kojem
obliku manjinu u društvu.
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Aktualnom stanju i mogućnostima s kojima se mladi u Županiji susreću u sportskim
aktivnostima potrebno je posvetiti posebnu pažnju. Usvajanjem zdravih navika i aktivnog načina
života mladih osigurava se kvalitetniji životni standard, prevencija ovisnosti i odgovornije ponašanje,
pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena prevencija, edukacija i savjetovanje.
Projekt "Nadmorska visina za novu dozu adrenalina", biciklistička je utrka koja je okupila
velik broj biciklista s područja Osječko-baranjske županije pa i šire. Rural downhill u Baranji
organiziran je s ciljem da se poveća turistička ponudu Županije, te se na taj način nastojalo potaknuti
građane na biciklizam i zdraviji način života. Planine s visokim nadmorskim visinama, biciklistima su
pružile zanimljive i uzbudljive utrku. Mladi s područja Županije, ugostili su i mlade s područja drugih
županija te su na ovaj način bili u neposrednoj komunikaciji s mladima koji nisu stanovnici Osječkobaranjske županije te su s njima razmijenili neke nove ideje i aktivnosti koje bi mogli organizirati u
narednim godinama.
Vršnjačko nasilje sve je češći problem među mlađim generacijama. Policijska uprava
Osječko-baranjske županije svake godine provodi različite edukacije i radionice u suradnji s udrugama
mladih i za mlade. Savjet je godinama pružao podršku ovoj vrsti projekata jer su nažalost mladi
najviše glavni sudionici vršnjačkog nasilja. Predsjednica Savjeta mladih, po funkciji, član je Savjeta za
prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije te je aktivno sudjelovala na svim
sjednicama. Temeljem navedenoga članovi Savjeta mladih sudjelovali su na raznim aktivnostima
tijekom godine.
U suradnji s udrugama na području Županije, odnosno Udrugom za rad s mladima "Breza" iz
Osijeka tijekom 2016. godine, proveden je projekt "Prevencija ovisnosti i vršnjačkog nasilje mladih".
Radionicama i kazališnim predstavama na vizualan način učenicima završnih razreda osnovnih škola i
učenicima srednjih škola prikazano je kako društvo može utjecati na njihov život. Ovim Projektom
potaknuli smo mlade osobe da utječu na svoje kolege u sprečavanju bilo kojeg oblika vršnjačkog
nasilja. Savjet mladih na ovaj način želi probuditi svijest o tome koliko su društvene mreže danas
opasne ako se nepravilno i zlonamjerno koriste.
U suradnji s Centrom za edukaciju i prevenciju nasilja podržan je Projekt koji se svake godine
organizira zadnje srijede u mjesecu veljači. Riječ je o projektu "Dan ružičastih majica". Ideja je nastala
u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Inicijativom školskih kolega je na
konstruktivan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci liječenju teško
bolesne majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski kolege, postale
su prepoznatljiv simbol inicijative i kasnije, međunarodno prepoznate obljetnice.
Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na svečanom otvorenju obilježavanja Mjeseca borbe
protiv ovisnosti pod nazivom "Čujemo i vidimo našu djecu i mladež".

4.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku participaciju i
kulturu

Obzirom da mladi ljudi predstavljaju važan potencijal za razvoj i napredak iznimno je važno
podržati sve oblike njihovog aktivnog sudjelovanja, pa tako i volontiranje. Volontiranje utječe na
osnaživanje mladih u njihovoj aktivnoj ulozi u razvoju demokratskog i socijalnog društva te
predstavlja jedan on načina slobodnog izražavanja mišljenja pojedinaca.
Savjet mladih prepoznaje važnost volontiranja u smislu integracije volontiranja u okvire
visokog obrazovanja, na način da studenti koji volontiraju stječu potrebna stručna znanja i vještine,
koje ih čine sposobnim za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posebno se Savjet mladih
zalaže i za priznavanje i vrednovanje volontiranja, osobito kad se radi o mladim osobama
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Projekt "Ja volontiram, a ti?" osmišljen je s ciljem uključivanja mladih u svijet volontera u
suradnji s volonterskim centrima u Osječko-baranjskoj županiji te s Info-centrom za mlade. Kroz
edukacije, informiranje i stvaranje poticajnog okruženja mladi trebaju biti osnaženi u ulozi
ravnopravnih sudionika društvenog života, čime bi se i smanjilo nepovjerenje mladih prema političkim
institucijama. Savjet mladih tijekom cijele godine na svoje redovne sjednice ugostio je predstavnike
udruga mladih u Osječko-baranjskoj županiji i šire te drugih udruga i ustanova koje se bave pitanjima
od značaja za mlade. U suradnji s Info-centrom za mlade u sklopu kampanje "Informiraj se, pokreni
se", brojne udruge uključile su se u predstavljanje svog programa i aktivnosti. Projekt je osmišljen na
način da tijekom gradske vožnje autobusom, mladi uključe besplatan Wifi s oznakom Info-centra za
mlade Osijek, koji prometuje na relaciji Čepin - Tenja. Jednostavnim klikom mladi su zavirili u svijet
informacija namijenjenih mladima, počevši od sadržaja koje nude različite organizacije u samom
gradu Osijeku, preko aktualnosti u sektoru mladih u Hrvatskoj pa sve do mogućnosti aktivnog
sudjelovanja u kreiranju politika za mlade na Europskoj razini.
Povodom Međunarodnog dana volontera članovi Savjeta mladih sudjelovali su na svečanoj
dodjeli godišnjih volonterskih nagrada u organizaciji Volonterskog centra Osijek.
Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta i osjećaju pripadnosti pojedinaca zajednici.
Savjet mladih u tom smislu aktivno potiče i povećanje broja kulturnih sadržaja, olakšava mladima
pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću zastupljenost kulture mladih prilikom dodjeljivanja
pomoći programima u kulturi. Simpozij "Aksiologija kulturne i kreativne industrije Ekonomskog
fakulteta u Osijeku" u sklopu projekta "Kreativna riznica" popularizirao je kulturnu i kreativnu
industriju kao sektor u nastajanju i dao stručni, znanstveni i umjetnički doprinos njezinim
sastavnicama (kulturnim institucijama, proizvodnim djelatnostima, slobodnim zanimanjima i dr.). U
sklopu popularizacijskog simpozija "Kreativna riznica", članovi Savjeta mladih održali su predavanje
pod nazivom "Kreativni marketing". U suradnji sa studentima osmišljena je kreativna ideje za vizualni
identitet, odnosno prepoznatljivi identitet (logo) Savjeta mladih, kojeg će se u narednom razdoblju
pokušati i realizirati. Projekt "Kreativna riznica" okupila je preko 2 000 mladih na svojim panelima,
radionicama te dijalozima te je Savjet mladih svojim prezentacijama upoznao mlade kako i na koji
način djeluje Savjet mladih.
Postizanje bolje participacije mladih od iznimne je važnosti pri poticanju kulture odgovornog,
proaktivnog i demokratskog građanstva. Ipak, mladi kao dionici aktivnog političkog i društvenog
života, unatoč angažiranosti i ambiciji nerijetko ostaju u drugim redovima. Mladi moraju biti osnaženi
u ulozi odgovornih i ravnopravnih dionika društvenog života. Unatoč aktivnom zalaganju, izradi
projekata i programa, mladi često nemaju priliku utjecati na društvena zbivanja i odluke.
Povijesna udruga Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije Osijek u 2016. godini obilježila
je 20 godina obnovljenog Hrvatskog sokola kao i 20 godina od ustroja Đačke straže-Počasne sokolske
garde, kao i 119 godina od osnivanja Hrvatskog sokola u Osijeku. Udruga svake godine okuplja velik
broj mladića koji s ponosom nose odore te uživaju u hrvatskoj povijesti i kulturi. Savjet mladih
prepoznao je potencijal ove aktivnosti kojoj se svakodnevno priključuju mladi širom Republike
Hrvatske te su članovi Savjeta mladih bili dio svečanog mimohoda počasnih postrojbi.

5.

Informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o djelokrugu rada
Savjeta mladih

Savjet mladih tijekom cijele godine surađivao je na zajedničkim sastancima s predstavnicima
udruga i raznih organizacija s područja Županije. Također, provodili su se projekti u suradnji s
gradskim savjetima kako s područja Županije tako i s područja cijele Republike Hrvatske. Tijekom
2016. godine, Savjet mladih, kontinuirano je obavještavao javnost o svojim aktivnostima putem
medija, posebno internetske stranice i drugih sredstava komunikacije.
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Preko 80 predstavnika udruga, organizacija mladih i savjeta mladih gradova i općina
sudjelovalo je na projektu Savjeta mladih "Tko smo, što smo?". Terasa Atelier bara u Osijeku bila je
prepuna, a za mlade koji su se odazvali tražila se stolica više. Projektom "Tko smo, što smo?"
mladima na području Osječko-baranjske županije nastojalo se prikazati što je Savjet mladih, koji je
djelokrug rada te kako se postaje član Savjeta mladih. Brojne udruge i organizacije surađivale su s
članovima Savjeta mladih na projektima te im Savjet mladih kao savjetodavno tijelo nije velika
nepoznanica, ali još uvijek postoji veliki broj mladih koji nikada nisu čuli za ovo tijelo u sklopu
regionalne ili lokalne samouprave. Preko 400 raznih projekata i aktivnosti organiziralo se od osnivanja
Savjeta mladih a najviše su se istaknuli projekti "Najbolji maturantski slogan", "Pisanje i provedba EU
Projekta", "Širimo plesnu kulturu", tribine s raznim gostima predavačima kao što su Goran Milić, Đelo
Hadžiselimović, Branko Baričević i Neven Mimica. Osim službenog djela gdje su prezentirani
projekti, te svi članovi i njihovi zamjenici, projekt je imao i neformalno druženje s mladima. Sudionici
su popili besplatnu kavu i sok, a na izlasku su dobili paketić s majicama na kojima je obilježje Savjeta
mladih te olovke s istim natpisom.

6.

Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj,

Savjet mladih poticao je suradnju sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Razmjena
iskustava, ideja i projekata osnovno je sredstvo edukacije članova Savjeta mladih. Tako se u ožujku u
Osječko-baranjskoj županiji održala obuka za članove Savjeta mladih. Na edukacijama su sudjelovali
predstavnici općinskih, gradskih te županijskog Savjeta mladih s područja Osječko-baranjske županije.
Obuku je organizirala Zaklada Friedrich Ebert i Udruga gradova, a članovi Savjeta mladih u suradnji
sa Savjetom mladih Grada Osijeka bili su domaćini ovoj edukaciji.
Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza održano je prigodno druženje sa savjetima
mladih te s udrugama mladih i studenata s područja Županije. Obišla su se njihova događanja i
aktivnosti koje su pripremili. Organizirana je manifestacije edukativnog i zabavnog karaktera, koja je
okupila mlade svih generacija u Belišću. Održane su razne sportske igre te se na samom kraju dana
organiziralo druženje na Gradskom bazenu Belišće. Svakodnevna komunikacija i koordinacije s
gradskim i općinskim savjetima mladih pokazale su se kao dobar početak novih i zajedničkih
projekata. Nakon što su završili ljetni praznici, studenti se vratili na fakultete, učenici sjeli u školske
klupe, studentske udruge te udruge mladih u suradnji sa savjetima mladih ujedinili su se, te su kroz
edukativne, sportske i zabavne sadržaje, mladima priredili zanimljiva događanja.
Udruga ESN Osijek, udruga je koja okuplja mlade iz drugih država koji su došli na studentsku
razmjenu, Erasmus program, u Osijek. Članovi Savjeta mladih kao predstavnici mladih u Osječkobaranjskoj županiji nastojali su svim mladima pružiti zanimljiv i edukativan sadržaj s glavnim ciljem
upoznavanja Osječko-baranjske županije. Temeljem toga održana su druženja sa stranim studentima te
će Savjet mladih u daljnjem radu strane studente upoznavati s gradovima, kulturnim znamenitostima,
sportskim i edukativnim sadržajem na području cijele Osječko-baranjske županije.
U organizaciji Savjeta mladih Grada Belišća, Košarkaškog kluba Belišće i Grada Belišća
održan je Streetball Belišće 2016. Kako su ovim košarkaškim turnirom bili uključeni mladi različitih
dobnih skupina, te s različitih gradova i općina Osječko-baranjske županije, Savjet mladih podržao
projekt Streetball 2016. u Belišću. Više od 1000 mladih sudjelovalo je u cjelodnevnom druženju te
sportskom sadržaju. Najboljim timovima podijeljene su nagrade, pehari i medalje.

7.

Mladi i EU

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorilo se široko područje slobodne
razmjene i mobilnosti posebno mladih osoba, te su se stvorile pretpostavke stvaranja međunarodnih
platformi za suradnju i poticaj za mobilnost mladih i razmjenu iskustava. Boravak u inozemstvu
omogućuje mladim osobama proširivanje vidika te razmjenu i stjecanje novih iskustava.
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Obzirom da je jedno od osnovnih načela Europske unije i regionalna suradnja, Savjet mladih
će svojim djelovanjem promicati suradnju naše regije, koja se odnosi na Osječko-baranjsku,
Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju s
ostalim europskim regijama i organizacijama mladih s tih područja. U tom smislu, Savjet mladih će
promicati svaki oblik ovakve suradnje, a u korist mladih s područja cijele Europe.
Savjet mladih promicao je mobilnost mladih s područja Županije. U tom cilju Savjet mladih
aktivno je sudjelovao u proslavi Dana Europe, koji se održava tijekom mjeseca svibnja. Projekt
"Europski EFOS tjedan" osmišljen je ciljem promoviranja mira i jedinstva. Toj praksi u 2016. godini
pridružio se Ekonomski fakultet u Osijeku, s posebnim ciljem približavanja europskih zbivanja i
stvarnosti mladima, posebice studentima. Članovi Savjeta mladih zajedno s profesorima Ekonomskog
fakulteta i Pravnog fakulteta Osijek održali su panele o mogućnostima mladih na našem sveučilištu te
na sveučilištima van granica Republike Hrvatske. U sklopu kolegija "Institucijski sustavi EU" i
glavnog dijaloga "Tvoja (iskorištena) mogućnost za budućnost" najbolji studenti predstavili su svoje
prezentacije i radove, a neki od njih osvoji su zanimljive nagrade. U prostorije Osječko-baranjske
županije pozvani su studenti Ekonomski fakultet u Osijeku koji su se svojim radom istaknuli na
projektu "Europski EFOS tjedan". Osim Savjeta mladih na Projektu su sudjelovali i Regionalna
razvojna agencija Slavonije i Baranje i Europe Direct Osijek, a uz stručno vodstvo profesorice Anite
Frajman Ivković studenti su dobili potrebna znanja. Na svečanoj dodjeli priznanja, okupljene je
pozdravio i župan dr.sc. Vladimir Šišljagić.

8.

Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima

Kako su Programom obuhvaćene sve dobne skupine mladih, u suradnji s Udrugom dječja
osječka kreativna kućica iz Osijeka koja je ujedno izvaninstitucionalna odgojno-obrazovna podrška za
djecu koja kroz svoje dosadašnje aktivnosti okuplja velik broj naših najmlađih, osmišljene su radionice
za naše najmlađe. Tako su djeca vrtićke dobi svojim kreativnim crtežima kroz radionicu "Čuvajmo naš
okoliš" svojim prijateljima htjela ukazati da se kraj i mjesto na kojemu se oni igraju i borave mora
čuvati i držati uredno. Zajedno s članovima Savjeta mladih te svojim učiteljicama, očistili su gradski
park te posadili cvijeće u neposrednoj blizini svoje udruge kako bi njihova okolina bila čista, uredna i
lijepa.
Maturanti su svake godine jedni od glavnih sudionika aktivnosti kako u Osijeku tako i na
području cijele Županije. Tako je najpoznatiji projekt Savjeta mladih, nagradni natječaj "Najbolji
maturantski slogan" organiziran i ove godine. Natječaj je osmišljen na način da se maturanti
prijavljuju sa svojim šaljivim sloganima koje će nositi zadnji nastavni dan svog srednjoškolskog
obrazovanja te će i za to moći biti nagrađeni. U 2016. godini natjecalo se rekordnih 85 slogana.
Natjecanje su osim Savjet mladih, organizirali i Savjet mladih Grada Osijeka, a glasovalo se na portalu
Sib.hr putem Facebook likeova.
Za područje Grada Osijeka prvo mjesto osvojili su učenici 4.D razreda I. gimnazije sa
sloganom "Prošli kroz Pakao Dante'ebo" i tako osvojili nagradu u iznosu od 2.500,00 kuna koju im je
osigurao Savjet mladih Grada Osijeka. Drugo mjesto i nagradu Savjeta mladih od 1.500,00 osvojili su
učenici 4.A razreda III. gimnazije sa sloganom "DOĐI DA TE RIJEŠIM #bezkalkulatora". Na
području Županije pobjedu je odnio slogan učenika 4.E razreda belomanastirske gimnazije "Ovdje se
ni Filip Latinovicz ne bi vratio!" i osvojio također 2.500 kuna. Drugo mjesto pripalo je također
belomanastirskim gimnazijalcima (4.O razred) sa sloganom "Ovaj cirkus nije mi bio ni u opisu života"
i za to su nagrađeni s 1000 kuna. Obje nagrade osigurao je Savjet mladih.
Nagrade najboljim maturantima uručene su posljednjeg dana nastave, u sklopu završnog
programa za maturante i plesa Quadrille u Županijskoj ulici u Osijeku. Maturante koji su nagradu
osvojili na području Županije, članovi Savjeta mladih osobno su posjetili u njihovoj školi i uručili
nagrade.
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Savjet mladih i Udruga srednjoškolaca Hrvatske povodom Međunarodnog dana
srednjoškolaca trebali su održati predavanje "Glasaj sad #16+". Kroz navedeno predavanje,
srednjoškolci na području Osječko-baranjske županije trebali su biti upoznati s osnovama političkog
ustroja Republike Hrvatske, izbornim procesom, ali i idejom o glasovanju sa 16 godina. Nažalost,
zbog nepredviđenih okolnosti u Udruzi srednjoškolaca Osječko-baranjske županije i odlaska njihove
predsjednice i užih članova predsjedništva na srednjoškolsku razmjenu izvan Hrvatske, ovaj projekt
nisu bili u mogućnosti provesti te su članovi Savjeta na svojim redovnim sjednicama odlučili prekinuti
projekt.
Osim navedenih aktivnosti i planiranih projekata Programom rada i financijskim planom
Savjeta mladih za 2016. godinu, članovi Savjeta mladih održavali su redovne sjednice prema Zakonu o
Savjetima mladih. Nadalje, posjetili su razne manifestacije, projekte i aktivnosti te dali potporu
brojnim udrugama i organizacijama na području cijele Osječko-baranjske županije. Naši članovi
sudjelovali su na konferencijama u Opatiji, Beču i Budimpešti te su i kroz te edukacije predstavili rad
Savjeta mladih. Brojne udruge i organizacije svakodnevno se javljaju članovima Savjeta mladih s
upitima za pomoć, te žele da Savjet mladih sudjeluje i daje potporu njihovom radu i aktivnostima.
U ovoj godini, članovi Savjeta mladih započeli su novi mandat, s trinaest novih članova te
prema novom Zakonu o Savjetima mladih svaki član ima svog zamjenika. Ova nova izmjena u
Zakonu, povećala je broj mladih u Savjetu mladih što je omogućilo sudjelovanje u projektima diljem
Osječko-baranjske županije. Članovi Savjeta mladih predstavnici su brojnih udruga i organizacija.
Sukladno Programu te provedenim aktivnostima, ne smije se zanemariti činjenica da je Osijek,
kao središte Osječko-baranjske županije, studentski grad koji ima svoje Sveučilište. Na većini
projekata koji su organizirani, osim mladih koji pripadaju Osječko-baranjskoj županiji, sudjelovali su
mladi iz drugih županija, gradova, općina iz cijele Republike Hrvatske. Projekti Savjeta mladih putem
medija te velike društvene mreže Facebook proširili su se te je kroz cijelu godinu postojala podrška
medija. Na taj način Savjet mladih bio dobar primjer mladima na području njihove županije za
organizaciju istih ili sličnih projekata.

9.

Sredstva Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije osigurana u Proračunu
za 2016. godinu ostvarena su, kako slijedi:

Tablica 1.
Naziv programske aktivnosti
Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje
mladih u kontekstu cjeloživotnog učenja
Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za
mlade
Zdravlje i sport
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad,
političku participaciju i kulturu
Informiranje mladih na području Osječko-baranjske županije o
djelokrugu rada Savjeta mladih
Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim savjetima mladih
u Republici Hrvatskoj
Mladi i EU
Ostale aktivnosti za mlade i rad s mladima
UKUPNO
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Plan za 2016.

Ostvarenje
2016.

Realizacija
%

4.000,00

4.000,00

100

15.000,00

15.000,00

100

15.000,00
35.000,00

15.000,00
35.000,00

100
100

10.000,00

10.000,00

100

20.000,00

20.000,00

100

6.000,00
15.000,00
120.000,00

6.000,00
10.000,00
115.000,00

100
67
95,83

Tablica 2.
Naziv programske
aktivnosti

Projekt

Sudionici u provedbi

Odobrena
sredstva

Ukupno

1

2

3

4

5

"Učim Njemački, a ti? "

Savjet mladih, Savjet mladih
Općine Feričanci i Alicia
d.o.o., Našice

4.000,00

4.000,00

"Budi i ti poduzetnik"

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom kreativna igraonica
Šubi-dubi iz Osijeka

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Obrazovanje,
profesionalno
osposobljavanje i
usavršavanje
mladih u kontekstu
cjeloživotnog
učenja
Zapošljavanje,
poduzetništvo
mladih i socijalna
politika za mlade

Zdravlje i sport

"Prevencija ovisnosti i
vršnjačkog nasilja
mladih"
"Nadmorska visina za
novu dozu adrenalina"

Aktivno
sudjelovanje
mladih u društvu
kroz volonterski
rad, političku
participaciju i
kulturu
Informiranje
mladih na području
Osječko-baranjske
županije o
djelokrugu rada
Savjeta mladih
Suradnja s
gradskim,
općinskim i
županijskim
savjetima mladih u
Republici
Hrvatskoj
Mladi i EU

Ostale aktivnosti za
mlade i rad s
mladima

"Ja volontiram, a ti?"

"Kreativna riznica"
"Mimohod počasnih
postrojbi"

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom za rad s mladima
"Breza"
Savjet mladih u suradnji s
Biciklističkim klubom Vikend
ratnici, Osijek
Savjet mladih u suradnji s
Volonterskim centrom Osijek
i Info-centrom za mlade iz
Osijeka
Savjet mladih u suradnji s
Institutom za znanstvena i
umjetnička istraživanja u
kreativnoj industriji
Savjet mladih u suradnji s
Hrvatskim sokolom Osijek

"Tko smo, što smo?"

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom Vitalis, Vladislavci

10.000,00

10.000,00

"Mladi za mlade"

Savjet mladih u suradnji sa
savjetima mladih gradova i
općina i udrugama s područja
Županije

20.000,00

20.000,00

"Europski EFOS tjedan"

Savjet mladih u suradnji s
Ekonomskim fakultetom iz
Osijeka

6.000,00

6.000,00

"Međunarodni dan
srednjoškolaca"

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom srednjoškolaca

5.000,00

-

"Društveno odgovorno
ponašanje u urbanim
gradskim sredinama"
"Najbolji maturantski
slogan"

Savjet mladih u suradnji s
Udrugom dječja osječka
kreativna kučica iz Osijeka

5.000,00

5.000,00

Savjet mladih

5.000,00

5.000,00

120.000,00

115.000,00

UKUPNO
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