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1. UVOD 
 

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine (dalje u tekstu: 
Nacionalni program) je treći po redu strateški dokument za mlade u Republici Hrvatskoj. Prvi 
strateški dokument za mlade bio je Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. 
godine, a drugi Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine.  

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine Vlada Republike 
Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine. 

Cilj Nacionalnog programa je unaprjeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih 
ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih 
i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. 
U svakom pojedinom području zacrtani su posebni ciljevi koji se žele ostvariti kroz predložene 
mjere i zadatke, a odnose se na mlade u dobi od 15 do 30 godina.  

 
Nacionalni program sadrži opsežnu analizu stanja mladih u Republici Hrvatskoj, kao i 

specifične ciljeve za svako područje. Nacionalni program također za svaku pojedinu mjeru 
definira provedbene zadatke, nositelje i suradnike u provedbi, rokove provedbe, kao i 
indikatore provedbe.  
 

Sveukupno 7 područja djelovanja sadrže 40 mjera koje sadrže 118 provedbenih 
zadataka kako slijedi: 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja, 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo, 
3. Socijalna zaštita i uključivanje, 
4. Zdravlje i zdravstvena zaštita, 
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 
6. Kultura i mladi, 
7. Mladi u europskom i globalnom okruženju. 

 
Nacionalni program također definira preporuke jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za razvijanje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za 
mlade, osiguravanje prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sufinanciranje 
projekata i programa usmjerenih mladima, posebno Klubova mladih, Info-centara za mlade i 
centara za mlade i dr. 
 

Sukladno Završnim odrednicama Nacionalnog programa sva tijela zadužena za 
provedbu mjera Nacionalnog programa obavezna su najkasnije do 31. ožujka dostavljati 
ministarstvu nadležnom za mlade godišnja izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti, a 
ministarstvo nadležno za mlade dužno je do 1. srpnja svake godine Vladi Republike Hrvatske 
dostaviti objedinjeno izvješće o provedbi mjera zadanih Nacionalnim programom za mlade za 
razdoblje od 2014. do 2017. godine. 

 
Navedeno Izvješće obuhvaća pregled provedbe najvažnijih zadataka u pojedinim 

područjima djelovanja, dok je detaljna analiza provedbe pojedinih mjera i njihovih provedbenih 
zadataka, kao i preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavni dio 
privitka ovom Izvješću. 
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2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE 
    ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017. GODINE, ZA 2014. GODINU  
     – PREGLED NAJVAŽNIJIH MJERA     

 
1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu 

cjeloživotnog učenja 
 
U svrhu stvaranja institucionalnih pretpostavki za razvoj građanske kompetencije kod 
mladih, usvojena je Odluka o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih 
sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole temeljem koje se sadržaji 
i teme građanskog odgoja i obrazovanja provode u okviru međupredmetne provedbe u 
osnovnim i srednjim školama. U okviru kurikularne reforme definirat će se i status građanskog 
odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.  
U svrhu jačanja kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog 
nasilja (cyberbulling-a) Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta u veljači 2014. godine objavili su Natječaj za financiranje projekata udruga 
u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Natječaj je sadržavao 2 prioritetna 
područja aktivnosti: 1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima, za koje je bilo nadležno 
Ministarstvo socijalne politike i mladih te 1.2.2. Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i 
mladima, za koje je bilo nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Temeljem 
navedenog natječaja odobrena je potpora za ukupno 55 projekata udruga koje djeluju u području 
prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. 
U svrhu unapređenja rada s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i 
donositelja odluka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provelo je Natječaj za dodjelu 
bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i 
obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. Putem spomenutog Natječaja 
sufinancirano je 118 projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i 
obrazovanja djece i mladih. 
 
 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo 
 
U svrhu osiguranja uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava dostavilo je podatke o provedbi mjere stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa koju je ukupno koristilo 34.472 mladih osoba od čega je tijekom 
2014. godine novouključeno 12.448  mladih osoba. Sukladno Programu poticanja 
poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu, Ministarstvo poduzetništva i 
obrta je u okviru Mjere D2 Obrazovanje za obrt provodilo aktivnost D2.2. „Stipendije 
učenicima u obrtničkim zanimanjima“ temeljem  koje su se dodjeljivale bespovratne potpore u 
svrhu stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih 
obrta te aktivnost D2.3 „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ temeljem koje su se dodjeljivale 
bespovratne potpore subjektima malog gospodarstva s osnove izvođenja praktične nastave i 
vježbi naukovanja za učenike koji se obrazuju  u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih 
obrta. 
U svrhu poticanja dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za 
zapošljavanje i poduzetništvo mladih, sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta 
„Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu Ministarstvo poduzetništva i obrta je provodilo mjere i 
aktivnosti temeljem kojih su se dodjeljivale bespovratne potpore subjektima malog 
gospodarstva gdje su prihvatljivi korisnici bili svi poduzetnici koji pripadaju  u navedenu 
kategoriju, a čiji osnivač/vlasnik između ostalih može biti i mladi poduzetnik, odnosno mlada 
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žena poduzetnica. Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža podršku i potporu svim mladim 
osobama zainteresiranim za razvoj poduzetničke ideje putem specijaliziranih savjetnika za 
samozapošljavanje i putem potpora za samozapošljavanje. U 2014. godini održane su 362 
radionice za samozapošljavanje na kojima su sudjelovale 872 mlade osobe. Tijekom 2014. 
godine 1.937 mladih osoba koristilo je potpore za samozapošljavanje. 
U svrhu izrade i provođenja novih te unapređenja postojećih mjera za aktiviranje i 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, dana 14. srpnja 2014. godine, ministar rada 
i mirovinskoga sustava donio je Odluku o osnivanju Savjeta za provedbu plana implementacije 
Garancije za mlade. U rujnu 2014. godine osnovano je i Povjerenstvo za izradu i praćenje 
Smjernica za razvoj i provedbu Aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za 
razdoblje od 2015.-2017. godine. Prioritet Smjernica je povećanje zapošljivosti mladih na 
tržištu rada, kao i aktivacija mladih u NEET statusu. Predviđena su veća sredstva za 
obrazovanje mladih, posebno za mlade niže razine obrazovanja, kao i općenito veći obuhvat 
mladih mjerama aktivne politike zapošljavanja. Također, tijekom 2014. godine paket mjera za 
mlade „Mladi i kreativni“ ojačan je sa 6 novih mjera i to „Osposobljavanje na radnom mjestu“, 
„Podrška socijalnom uključivanju“, „Pokreni zajednicu“, „Podrška transformaciji i 
deinstitucionalizaciji domova socijalne skrbi“, „Javni radovi-elementarne nepogode“, te 
„Koordinatori društveno korisnog rada“. Isto tako u 2014. godini donesena je odluka da se javni 
radovi za mlade osobe koji su korisnici domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi i udomiteljskih obitelji financira u 100% iznosu troška bruto plaće čime im je olakšan 
pristup korištenja mjere. 
 
 

3. Socijalna zaštita i uključivanje 
 
U svrhu utvrđivanja kategorija rizika od socijalne isključenosti mladih i jačanja 
kapaciteta ključnih dionika politika za mlade za prepoznavanje potreba i osiguranje 
odgovarajuće potpore svim kategorijama mladih u riziku od socijalne isključenosti 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno Objedinjenom operativnom i financijskom 
planu provedbe mjera Nacionalnog programa u 2015. godini osnovat će nacionalno tijelo za 
međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od socijalne 
isključenosti koje će biti zaduženo za: analiziranje postojećih kategorija mladih u riziku od 
socijalne isključenosti, izradu novog sustava kategorija rizika te identifikaciju potreba mladih 
u riziku od socijalne isključenosti i oblika potpora tim mladima. Ured za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina će tijekom 2015. godine u okviru Povjerenstva za ljudska prava koje 
redovito održava sjednice organizirati tematsku sjednicu vezano za problematiku koja se odnosi 
na mlade u riziku te će o istom sastavljati službenu zabilješku koje će ući u izvješće o provedbi 
mjere za narednu godinu. 
U svrhu intenzivnijeg uključivanja organizacija civilnog društva u sustav pružatelja 
socijalnih usluga i pružanja potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti, 
Nacionalno tijelo za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od 
socijalne isključenosti dat će prijedlog za osnivanje odgovarajućih regionalnih koordinativnih 
tijela te smjernica za njihov rad. 
Regionalna tijela bit će zadužena, prema kriterijima i instrumentima za evaluaciju kvalitete 
usluga za mlade u riziku od socijalne isključenosti, za utvrđivanje resursa javnih pružatelja 
usluga i organizacija civilnog društva za pojedine kategorije mladih u riziku od socijalne 
isključenosti u lokalnim zajednicama. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske tijekom 2014. 
godine raspisao je i proveo natječaj „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za 
pružanje socijalnih usluga“, temeljem kojeg je odabrano 30 projekata. Tijekom 2015. i 2016. 
godine odabrani projekti će se provoditi u svim županijama te će dugoročno pridonijeti 
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decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga i razvoju usluga u lokalnoj zajednici. 
Natječaji su financirani u okviru Europskog socijalnog fonda. Krajnji korisnici u sklopu ovog 
programa su i mladi. Nadalje, jedanaest organizacija civilnog društva potpisalo je ugovore o 
dodjeli bespovratnih sredstava iz programa „Podrška programima organizacija civilnog društva 
u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine“ u sklopu EU – Operativni 
program „Razvoj ljudskih potencijala“, financiranog iz sredstava EU i Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. Projektima ukupne vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna poticat će se 
zapošljavanje mladih osoba i osoba s invaliditetom te će se zagovarati uključivanje ranjivih 
skupina u procese odlučivanja kao i promicati socijalna uključenost tih skupina. 
 
 

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita 
 

U svrhu jačanja uloge postojećih polivalentnih savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite 
školske djece i mladih održan je sastanak  županijskih voditelja djelatnosti školske medicine 
na kojem je raspravljano o situaciji na županijskim razinama, dogovoreni su daljnji koraci 
analize te sastanak predstavnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo o mogućnosti organizacije peer grupa na primarnoj razini 
zdravstvene zaštite, a posebno između liječnika školske medicine i ginekologa. 
U svrhu jačanja kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja, imenovano je Posebno 
stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju 
strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti, koje će pripremiti Akcijski plan za 
pripremu i provedbu kurikularne reforme. U okviru kurikularne reforme definirat će se i status 
Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Na temelju izvješća o rezultatima 
vanjskog vrednovanja provedbe Zdravstvenog odgoja, koje će provesti Nacionalni centar za 
vanjsko vrednovanje obrazovanja, definirat će se i predložiti mjere za unapređivanje provedbe 
Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje objavili su tri priručnika za učitelje, nastavnike i 
stručne suradnike koji će provoditi zdravstveni odgoj na satu razrednika. Priručnici su tiskani u 
30.000 primjeraka i objavljeni na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. U 
studenom 2014. godine u Ministarstvu zdravlja organiziran je sastanak s predstavnicima  
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za 
odgoj i obrazovanje i stručnjaka infektološke struke na temu prevencije HIV infekcije među 
mladima. Ovom prigodom dogovorena je suradnja u provedbi zdravstvene edukacije s 
višestrukovnim pristupom za nastavnike i stručno osoblje škola i zajedničku javnozdravstvenu 
kampanju. Ujedno, dana 24. studenoga 2014. godine provedena je edukacija - stručni skup pod 
nazivom „Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji HIV-AIDS-a“, u organizaciji 
Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva socijalne politike i mladih i Klinike 
za zarazne bolesti, na kojoj je prisustvovalo 50-ak sudionika.  

 
 

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
 

U svrhu dodjeljivanja useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade, 
Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je jedan javni natječaj za dodjelu na 
korištenje poslovnih prostora organizacijama civilnog društva za 2014. godinu, a predmet kojeg 
su 14 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu Ured nije radio distinkciju 
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(niti je za to imao pravnu osnovu) posebno za dodjelu na korištenje predmetnih poslovnih 
prostora korisnicima za provedbu programa i aktivnosti udruga mladih i za mlade. 
U tijeku je revidiranje predmeta vezanih za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu 
Republike Hrvatske od strane organizacija civilnog društva te njihovo predlaganje Povjerenstvu 
za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva, a među kojima su prostori koje koriste 
udruge mladih i za mlade.  
U svrhu osiguravanja uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici 
Hrvatskoj, Ministarstvo socijalne politike i mladih organiziralo je i koordiniralo održavanje 
sastanaka Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. U prosincu 2014. 
godine, temeljem ugovora o suradnji i financijskoj potpori sklopljenim s Mrežom mladih 
Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je sredstva za rad Nacionalne radne 
skupine u okviru programa Erasmus + za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima 
u EU. Financijsku potporu u radu Nacionalne radne skupine osigurala je i Europska komisija. 
Također, u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz 
dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2014. godinu, predviđeno je i prioritetno područje „Provedba strukturiranog 
dijaloga s mladima“. Temeljem ovog poziva pružena je financijska potpora provedbi projekta 
Zajednice informativnih centara za mlade ˝I nas se pita!˝. 
U svrhu poticanja izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade, 
Ministarstvo socijalne politike i mladih u svibnju 2014. godine objavilo je Poziv za prijavu 
projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna  Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je 
sadržavao prioritetno područje 4. Lokalni programi za mlade. Temeljem Odluke o raspodjeli 
financijskih sredstava za projekte jedinica lokalne samouprave usmjerenih na Lokalne 
programe za mlade pružena je potpora gradovima Čakovec, Lepoglava, Stari Grad, Kaštela, 
Pregrada, Ludbreg, Kutina, Labin, Oroslavlje, Pleternica, Sisak, Velika Gorica, Zaprešić, Buzet 
i Šibenik te Općini Tompojevci. 
U svrhu podržavanja projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih 
i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz volontiranje, Ministarstvo socijalne 
politike i mladih u svibnju 2014. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Prednost u financiranju, između 
ostalih kriterija, bio je i kriterij koji je nalagao prijaviteljima projekata da u svoj rad uključuju 
volontere te jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta.  
Dodatno, a vezano uz prioritetno područje „Klubovi za mlade“, jedan od uvjeta za prijavu 
projekta iz navedenog  područja bio je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti 
mladih. 
 

 
6. Kultura i mladi 

 
U svrhu promicanja obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti Ministarstvo 
kulture je objavilo poziv za umjetničko-edukativne programe za Ruksak (pun) kulture temeljem 
kojeg je odabrano je 47 umjetničko-edukativnih programa. Nakon završenog javnog poziva za 
škole zainteresirane za Program Ruksak (pun) kulture koje raspisuje Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, Ministarstvo kulture je odabralo 60 škola i 40 dječjih vrtića u kojima se 
održao program Ruksak (pun) kulture. Ministarstvo kulture također je izvijestilo kako su među 
prioritetne programe, koji se sufinanciraju u sklopu programske djelatnosti inovativnih 
umjetničkih i kulturnih praksi, uvršteni i programi/projekti koji su utemeljeni na suradnji više 
aktera te platforme za razvoj mladih umjetnika, kustosa, programskih voditelja, istraživača i 
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organizacija, u cilju afirmacije njihovog stvaralačkog potencijala. Osigurana je potpora 
radionicama i drugim edukativnim programima s područja izvaninstitucionalne kulture i 
umjetnosti u Republici Hrvatskoj. 
U području dramske, glazbene i plesne umjetnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma 
sufinanciraju se programi koji potiču stjecanje novih znanja i vještina, a odnose se isključivo 
na mladu populaciju kao nositelje budućih kulturnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.  
U svrhu osiguravanja financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za 
mlade Ministarstvo kulture je izvijestilo kako su među kriterijima za prihvaćanje prijedloga 
programa u području dramske umjetnosti i suvremenog plesa i pokreta, glazbe i glazbeno-
scenske umjetnosti  te kulturno-umjetničkog amaterizma posebno istaknuti oni koji se odnose 
na programe namijenjene mladima: promicanje programa za mlade, te udio mladih umjetnika 
u kreiranju programskih sadržaja. Kulturna vijeća također vode računa o posebnostima 
pojedinih područja gdje su posebno istaknuta međunarodna i nacionalna natjecanja mladih 
umjetnika. Također, u području dramske, glazbene i plesne umjetnosti poseban  je naglasak 
stavljen na mobilnost mladih umjetnika čiji nositelji programa potiču razmjenu studenata i 
interaktivnost kroz programe umjetničkih akademija, rezidencijalne projekte, glazbena 
natjecanja te kroz snažnu mrežu kazališnih, koncertnih i plesnih gostovanja u Republici 
Hrvatskoj. Mladi umjetnici tako izravno u praksi ostvaruju model mobilnosti što im osigurava 
umjetničku kompetenciju i prostor za daljnju afirmaciju. 
U svrhu osiguravanja raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu 
programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade, Ministarstvo socijalne politike i mladih u 
svibnju 2014. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku 
potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2014. godinu. Temeljem navedenog natječaja sklopljeni su ugovori o 
suradnji i financijskoj potpori s 19 udruga koje provode projekte klubova za mlade. Klubovi za 
mlade su javni prostori namijenjeni organiziranju slobodnog vremena mladih u lokalnoj 
zajednici, a veći dio programa kluba kreiraju i provode mladi za mlade. Klubovi svojim 
aktivnostima pokrivaju različita područja interesa mladih, uključujući aktivnosti iz područja 
kulture. Ministarstvo kulture također je izvijestilo kako se financiranjem programa inovativnih 
umjetničkih i kulturnih praksi želi osigurati dugoročnost, stabilnost i kontinuitet razvoja 
programa, kao i uvođenje novih inicijativa u okviru klubova i centara za mlade. Kroz 
programsku djelatnost inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi osigurana je potpora 
cjelogodišnjim aktivnostima neprofitnih klubova i centara za mlade te su sufinancirani i 
pojedini programi tih klubova koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog 
umjetničkog izraza, interakciju tehnologije, umjetnosti i kulturne proizvodnje, istraživačke i 
eksperimentalne programe. 
 
 
 

7. Mladi u europskom i globalnom okruženju 
 
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za 
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima UN-a te slijedom iskazanih interesa 
organizacija mladih i za mlade ili po potrebi, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
organizira izvanredna predavanja s ciljem informiranja mladih o međunarodno prihvaćenim 
standardima na području ljudskih prava, kao i o djelovanju Republike Hrvatske u tijelima UN-
a. Također, nadležne službe Ministarstva vanjskih i europskih poslova redovito izvješćuju 
relevantne donositelje odluka, kao i organizacije mladih i za mlade slijedom njihovog iskazanog 
interesa ili po potrebi, o međunarodnim aktivnostima u okviru UN-a na području unapređenja 
i zaštite prava mladih i promicanja ljudskih prava, kao i djelovanju Republike Hrvatske u tom 
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području (kosponzoriranje rezolucija o mladima i ljudskim pravima, sudjelovanje Republike 
Hrvatske u međunarodnim programima i inicijativama na području zaštite mladih i dr.). 
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima i organizacijama mladih i za mlade za 
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima UNESCO-a, Hrvatsko povjerenstvo 
za UNESCO pri Ministarstvu kulture zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 
organizira i provodi seminare za učitelje na temu implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja 
UNESCO-ovog obrazovnog materijala Baština u rukama mladih u hrvatski obrazovni sustav. 
Do sada su održani seminari za Grad Zagreb te Zagrebačku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku, 
Varaždinsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Splitsko-
dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-
slavonsku, Brodsko-posavsku i Virovitičko-podravsku županiju. 
Također, omogućeno je sudjelovanje na Međunarodnom forumu mladih o svjetskoj baštini u 
sklopu 38. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu od 4. do 15. lipnja 2014. u Kataru. 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i Stalno predstavništvo Republike 
Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluju u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s 
UNESCO-om, u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području 
obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, 
te na primjeren način upoznaju hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-
a. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim informacijama i pozivima iz 
UNESCO-a obavještava sva resorna ministarstva i institucije o projektima i skupovima u 
kojima mogu sudjelovati predstavnici Republike Hrvatske. 
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za 
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u odgovarajućim tijelima Europske unije i 
Vijeća Europe, Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je administrativno-tehničku 
te financijsku podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima. 
Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je sudjelovanje predstavnika Mreže 
mladih Hrvatske/predsjednika Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske na globalnom 
forumu na temu politika za mlade, održanom u Bakuu, Republika Azerbajdžan, od 28. do 30. 
listopada 2014. godine.  
Ujedno, Ministarstvo socijalne politike i mladih putem svojih predstavnica redovito sudjeluje 
u radu Radne skupine za mlade pri Vijeću Europske unije te u radu Upravnog odbora za mlade 
Vijeća Europe (CDEJ). 
U svrhu unapređenja sustava korištenja Europske iskaznice za mlade u Republici 
Hrvatskoj, Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2014. godini  temeljem ugovora o 
suradnji i financijskoj potpori sklopljenim s Hrvatskih ferijalnim i hostelskim savezom 
osiguralo razvoj europske iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj. Sredstva su osigurana za 
tisak  europske iskaznice za mlade. Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2014. 
godini podržalo  provedbu tridesete „European Youth Card Association“ konferencije, koja je 
održana od 15. do 17. svibnja 2014. godine, u organizaciji  Hrvatskog ferijalnog i hostelskog 
saveza.  

 
 
 
 
 
 
 
3. ZAKLJUČAK 
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Od ukupno predviđenih 118 zadataka, za njih 46 određena je 2014. godina kao početna godina 
provedbe.  

Sukladno podacima iz Izvješća, tijekom 2014. godine započeta je provedba 30 zadataka, koji 
će se provoditi i u narednom razdoblju.  

Obzirom da je Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine Vlada 
Republike Hrvatske usvojila u listopadu 2014. godine, dosadašnji pristup provedbi zadanih 
mjera i zadataka ocjenjujemo pozitivnim. Iako 16 zadataka nije provođeno u 2014. godini, 
uvažavajući vrijeme donošenja Nacionalne politike, za očekivati je da će izvješće o njihovoj 
provedbi biti dio izvješća za 2015. godinu.  

Analiza utrošenih financijskih sredstava prema područjima djelovanja 
 
 

Područje djelovanja Utrošena sredstva 
1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i 

usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja 
14.630.000,00 kn  

2. Zapošljavanje i poduzetništvo 73.006.566,14 kn 
3. Socijalna zaštita i uključivanje 36.319.136,35 kn 
4. Zdravlje i zdravstvena zaštita Sredstva redovne djelatnosti 
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 8.155.094,52 kn 
6. Kultura i mladi 5.388.900,00 kn 
7. Mladi u europskom i globalnom okruženju 39.502,00 kn 

UKUPNO 137.539.199,01 kn i 
sredstva redovne djelatnosti 

 
Pregled utroška sredstava za provedbu 
Preporuka  

Utrošena sredstva 

Brodsko-posavska županija 113.600,00 kn  
Bjelovarsko-bilogorska županija 9.333.698,00 kn  
Grad Zagreb 45.406.441,28 kn  
Karlovačka županija 1.683.309,61 kn  
Koprivničko-križevačka županija 10.227.063,07 kn  
Krapinsko-zagorska županija 6.182.214,18 kn  
Ličko-senjska županija 106.723,35 kn  
Osječko-baranjska županija 1.320.676,97 kn  
Požeško-slavonska županija 6.820.747,04 kn  
Primorsko-goranska županija 63.869.097,00 kn  
Sisačko-moslavačka županija 611.000,00 kn  
Šibensko-kninska županija 11.925.433,41 kn  
Varaždinska županija 5.316.310,28 kn  
Virovitičko-podravska županija 2.420.827,63 kn  
Vukovarsko-srijemska županija 6.413.656,00 kn  
Zadarska županija 813.621,71 kn  
Zagrebačka županija 23.382.467,73 kn  
UKUPNO 195.946.887,26 kn i sredstva redovne 

djelatnosti 



11 
 

U svrhu provedbe mjera Nacionalnog programa za mlade, tijekom 2014. godine utrošeno je 
137.539.199,01 kuna i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave (uključujući 
sredstva Državnog proračuna, sredstva od igara na sreću te sredstva Europske unije). 

 
Dodatno su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Nacionalnom 
programu provodile niz preporuka upućenih njima te su, prema dostupnim podacima, u 
navedenu svrhu utrošile 195.946.887,26 kuna i sredstva redovne djelatnosti.
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4. PRIVITAK    
 
4.1. ANALIZA PROVEDBE POJEDINIH MJERA OD STRANE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 
 
PODRUČJE 1. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU  
                           CJELOŽIVOTNOG UČENJA 
 
Cilj 1.1.: OBRAZOVATI MLADE ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO I NENASILJE 

Mjera 1.1.1. Stvaranje institucionalnih pretpostavki za razvoj građanske kompetencije kod mladih 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva, Nacionalni centar za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. uvesti građanski 
odgoj i 
obrazovanje 
međupredmetno 
u sve razrede 
osnovnih škola i 
srednje škole 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
Odlukom o donošenju programa međupredmetnih i 
interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i 
obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne 
novine, broj: 104/2014) sadržaji i teme građanskog 
odgoja i obrazovanja  provode se u okviru 
međupredmetne provedbe u osnovnim i srednjim 
školama.  
Cilj Građanskog odgoja i obrazovanja je razvoj 
učenika kao emancipiranog i odgovornog 
građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju 

Provedba se financira u okviru 
redovnih aktivnosti Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta i 
Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Zadatak je 
provođen 
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demokratske građanske kulture ili etosa svoje 
škole, mjesta, države, Europe i svijeta.  
Program međupredmetnih i interdisciplinarnih 
sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za 
osnovne i srednje škole u školskoj godini provodi 
se po modelu međupredmetne provedbe u 
osnovnim i srednjim školama i kroz izborne 
programe/predmete u osnovnim školama i kroz 
fakultativne programe u srednjim školama. 
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije („Narodne novine“, broj 124/2014) 
Vlada Republike Hrvatske imenovala je članove 
Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu 
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 
koordinaciju strategija i djelovanja na području 
obrazovanja i znanosti, koje će pripremiti i 
Akcijski plan za pripremu i provedbu kurikularne 
reforme, čija će provedba započeti u 2015. godini 
(inovirani i osuvremenjeni Nacionalni okvirni 
kurikulum, izrada Nacionalnih kurikuluma za: 
devetogodišnje opće obvezno obrazovanje i 
predmetne/modularne kurikulume, gimnazijsko 
obrazovanje i predmetne/modularne kurikulume, 
strukovno obrazovanje i kurikulume za stjecanje 
strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu 
obrazovanja te za umjetničko obrazovanje).  
U okviru kurikularne reforme definirat će se i 
status građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim 
i srednjim školama.  
Na temelju izvješća o rezultatima vanjskog 
vrednovanja provedbe građanskog odgoja i 
obrazovanja, koje će provesti Nacionalni centar za 
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vanjsko vrednovanje obrazovanja, definirat će se i 
predložiti mjere za unapređivanje provedbe 
građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim i 
srednjim školama. 

2014. i 
kontinuirano 

3.   pripremiti radne 
materijale za 
učenike, učitelje 
i 

      nastavnike za 
provedbu 
građanskog 
odgoja i 

      obrazovanja      

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
Materijale za međupredmetnu i interdisciplinarnu 
provedbu sadržaja građanskog odgoja i 
obrazovanja za osnovne i srednje škole i programa 
stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika za 
provedbu građanskog odgoja i obrazovanja 
priprema i provodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje, uključujući i Smotru projekata iz 
građanskog odgoja (informacije dostupne na 
www.azoo.hr ). 

Provedba se financira u okviru 
redovnih aktivnosti Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta i 
Agencije za odgoj i obrazovanje. 
 

Zadatak je 
provođen 

Mjera 1.1.2. Jačanje kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu  protiv elektroničkog nasilja (cyberbulling) 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, škole, organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Pružati potporu 
organizacijama 
civilnog društva 
koje provode 
neformalne 
obrazovne 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih i 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u 
veljači 2014. godine objavili su Natječaj za 
financiranje projekata udruga u području 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, program 4005 
Socijalno osnaživanje obitelji, 
mladih i djece, Aktivnost A 
792009 Prevencija nasilja nad 

Zadatak je 
provođen 
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programe 
usmjerene razvoju 
kulture nenasilja 
(s naglaskom na 
smanjenje 
vršnjačkog nasilja 
i cyberbullinga) i 
kulture ljudskih 
prava 

prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. 
Natječaj je sadržavao 2 prioritetna područja 
aktivnosti: 
1.2.1. Prevencija nasilja nad djecom i mladima, 
za koje je bilo nadležno Ministarstvo socijalne 
politike i mladih te 1.2.2. Prevencija vršnjačkog 
nasilja među djecom i mladima, za koje je bilo 
nadležno  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
Vezano uz dio natječaja za koji je bilo zaduženo 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, a 
temeljem Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli 
sredstava za projekte organizacija civilnog 
društva usmjerenih prevenciji nasilja nad i među 
djecom i mladima, osigurana su sredstva za 
provedbu 29 projekata udruga u ukupnom iznosu 
od 3.000.000,00 kuna. 
 
Izvješće dostavlja:  Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
U suradnji s Ministarstvom socijalne politike i 
mladih  proveden je Natječaj za financiranje 
projekata udruga u području prevencije nasilja nad  
i među djecom i mladima. U prioritetnom 
području  
Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i 
mladima, za koje je bilo nadležno Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, sufinancirano je 26 
projekata u ukupnom  iznosu od 3.000.000, 00 kn. 
 

djecom i mladima, račun 3811 – 
Tekuće donacije u novcu u 
iznosu od 3.000.000,00 kuna.  
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Aktivnost A 577 130, u iznosu 
od 3.000.000, 00 kn. 
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Cilj 1.2.: STVORITI INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA UNAPREĐENJE RADA S MLADIMA 
 

 

 

Mjera 1.2.1. Unapređenje rada s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere:  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Financiranjem 
programa 
neformalnog 
obrazovanja jačati 
kapacitete udruga 
mladih i za mlade 
koje promiču 
dobrobit  mladih 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
Proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih 
sredstava projektima udruga u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja 
djece i mladih u školskoj godini 2014./2015. 
Putem spomenutog Natječaja sufinancirano je 
118 projekata udruga koje djeluju u području 
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja 
djece i mladih. 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, 
Aktivnost A 577130, u iznosu od 
8. 630.000, 00 kn. 

Zadatak je 
provođen 
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2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO 
 
 
Cilj 2.1.: OLAKŠATI INTEGRACIJU MLADIH NA TRŽIŠTE RADA 

Mjera 2.1.1. Osiguranje uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo 
gospodarstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska 
obrtnička komora 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Pokrenuti i 
organizirati 
rasprave te izraditi 
preporuke o 
razvoju sustava 
učenja na radnom 
mjestu na 
sjednicama 
relevantnih 
stručnih radnih 
tijela s ciljem 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Tijekom 2014. godine nisu bile provođene 
rasprave pred relevantnim savjetodavnim tijelima 
o razvoju sustava učenja na radnom mjestu. 

/ Zadatak nije 
provođen 
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unapređenja 
sustava regulative i 
poticaja vezanih za 
učenje na radnom 
mjestu 

 
kontinuirano 2. Poticati mlade na 

uključivanje u 
sustav učenja na 
radnom mjestu i 
poslodavce na 
razvoj shema 
učenja na radnom 
mjestu 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
pripremio projektni prijedlog „Daljnji razvoj 
standarda zanimanja“ za  provedbu  analize 
potreba poslodavaca za praktičnim znanjima i 
provedbu ankete poslodavaca. 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 
studenom 2014. godine započeo s konzultacijama 
s nadležnim tijelima o mogućnosti uspostave 
Registra ljudskih potencijala. 
Tijekom 2014. godine Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava u suradnji sa Zavodom za 
zapošljavanje započelo je promotivne aktivnosti u 
sklopu Garancije za mlade kojima se promovira 
sama Garancija, a posebno mjere aktivne politike 
zapošljavanja usmjerene na mlade osobe kroz 
paket mjera „Mladi i kreativni“, te fiskalne 
olakšice za zapošljavanje mladih. Tijekom 2014. 
godine promocija se održala u 5 gradova te je ista 
nastavljena u 2015. godini. 
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2014. 
godini ukupno je koristilo 37.210  mladih osoba 
od čega je novouključenih 19.010 mladih osoba u 
dobnoj skupini 15-29 godina.   

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, 
A854006 Administracija i 
upravljanje, u iznosu od 
70.432.885,00 kuna. 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji 
A689023 – Aktivna politika 
zapošljavanja - Stručno 
osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa  
i A689013 – Administracija i 
upravljanje ( CISOK – sredstva 
iz državnog proračuna u okviru 
redovitih aktivnosti) - 
Osnaživanje kapaciteta HZZ-a 
za kvalitetan rad s mladima -  
(podaci iz Izvješća 
Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
 
 
 

Zadatak je 
provođen 
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Mjeru stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa  ukupno je koristilo 
34.472 mladih osoba od čega je tijekom 2014. 
godine novouključeno 12.448  mladih osoba. 
U 2014. godini  za rad s mladim osobama 
zaposleno je 4 savjetnika za profesionalno 
usmjeravanje i savjetovanje o karijeri koje rade u  
Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri 
(CISOK).  
Jačanje kapaciteta za rad  s mladim osobama 
planirano je za 2015. godinu kroz djelomično 
financiranje iz ESF-a. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo poduzetništva 
i obrta 
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i 
obrta „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu, 
Ministarstvo poduzetništva i obrta je u okviru 
Mjere D2 Obrazovanje za obrt provodilo 
aktivnost D2.2. „Stipendije učenicima u 
obrtničkim zanimanjima“ temeljem  koje su se 
dodjeljivale bespovratne potpore u svrhu 
stipendiranja učenika koji se obrazuju u 
deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta 
te aktivnost D2.3 „Naukovanje za obrtnička 
zanimanja“ temeljem  koje su se dodjeljivale 
bespovratne potpore subjektima malog 
gospodarstva s osnove izvođenja praktične 
nastave i vježbi naukovanja za učenike koji se 
obrazuju  u deficitarnim zanimanjima u sustavu 
vezanih obrta. Temeljem aktivnosti D2.2. 
„Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva  
poduzetništva i obrta 
A817060 Provedba mjera za 
poticanje konkurentnosti 
poduzetništva i obrta – 
Poduzetnički impuls/3811 
Tekuće donacije u novcu/ 3522 
Subvencije trgovačkim 
društvima/3523 Subvencije 
poljoprivrednicima, obrtnicima, 
malim i srednjim poduzetnicima 
izvan javnog sektora/ 
2.573.681,14 kuna 
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stipendirano je 347 učenika, dok su temeljem 
aktivnosti  D2.3 „Naukovanje za obrtnička 
zanimanja“ potaknuta 34 subjekata malog 
gospodarstva koji izvode praktičnu nastavu  i 
vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju  u 
deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih 
obrta. 
 
 

kontinuirano 3. Informirati mlade 
o modelima i 
mogućnostima 
učenja na radnom 
mjestu u sklopu i 
izvan odgojno-
obrazovnog 
sustava 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Tijekom rujna 2014. godine Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za 
zapošljavanje u suradnji s Hrvatskom udrugom 
poslodavaca uključeni su u izgradnju Regionalne 
inicijative za zapošljavanje mladih, cilj koje je 
ostvarivanje lakšeg pronalaska mladih talenata. U 
sklopu konferencije „HR Business Arena 2014-
Novo doba organizacijskog razvoja i upravljanja 
ljudima“ predstavljena je inicijativa kojom bi se 
osnažila suradnja između tijela zaduženih za 
donošenje politika, obrazovnih institucija te 
poslodavaca, kako bi se lakše privuklo i zadržalo 
mlade talente te postigla bolja usklađenost 
obrazovanja sa stvarnim potrebama poslodavaca. 
 
Tijekom 2014. godine prosječno je u evidenciji 
nezaposlenih osoba bilo prijavljeno 102.483 
mladih osoba od čega žena 52.258. U usporedbi s 
2013. godinom prosječan broj mladih osoba 
prijavljenih u evidenciju Zavoda za zapošljavanje 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, 
A854006 Administracija i 
upravljanje (prethodno izražena 
u opisu provedbe zadatka 2 ove 
mjere) 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji 
A689013 – Administracija i 
upravljanje ( CISOK – sredstva 
iz državnog proračuna u okviru 
redovitih aktivnosti) - 
Osnaživanje kapaciteta HZZ-a 
za kvalitetan rad s mladima -  
(podaci iz Izvješća 
Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
 

Zadatak je 
provođen 
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smanjio se za 9,5% (2013 – prosječno 113.200 
prijavljeno od kojih 56.318 ženskih osoba). 
Kroz 2014. godinu u evidenciju Zavoda ušlo je 
150.803 mladih osoba od čega 77.584 žena.  
Najveći broj mladih nezaposlenih osoba koji su se 
tokom 2014. godine prijavili u evidenciju 
nezaposlenih osoba je sa završenom srednjom 
školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 
i gimnazijom, ukupno 54.334 osoba što čini udio 
od  36,0% od ukupnog boja novoprijavljenih 
mladih osoba.   
Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
tijekom 2014. godine zaposleno je 107.511 
mladih osoba od kojih 55.397 žena.  

Mjera 2.1.3. Poticanje dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za zapošljavanje i 
poduzetništvo mladih 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,  Ministarstvo poduzetništva i obrta   
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, 
Hrvatska obrtnička komora 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Podržati razvoj 
poduzetničkih 
inicijativa i 
aktivnosti mladih, 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo poduzetništva i 
obrta 
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i 
obrta-„Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu 
Ministarstvo poduzetništva i obrta je provodilo 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji 
A689013 – Administracija i 
upravljanje (CISOK – sredstva 

Zadatak je 
djelomično 
provođen 
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posebice mladih 
žena 

mjere i aktivnosti temeljem kojih su se 
dodjeljivale bespovratne potpore subjektima 
malog gospodarstva gdje su prihvatljivi korisnici 
bili svi poduzetnici koji pripadaju  u navedenu 
kategoriju, a čiji osnivač/vlasnik između ostalih 
može biti i mladi poduzetnik, odnosno mlada žena 
poduzetnica. Napominje se kako ovo javnopravno 
tijelo od 2013. godine ne provodi ciljane projekte 
za mlade i žene nego se njihovo sudjelovanje u 
korištenju bespovratnih sredstava prati/potiče 
dodatnim bodovima na razini općih mjera koje su 
namijenjene svim poduzetnicima.   
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri  
predstavljaju novi oblik pružanja usluga 
cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja koji 
zadovoljava potrebe pojedinaca, posebice 
netradicionalnih korisnika Zavoda. Oni 
predstavljaju novu vrstu usluge koja uključuje 
sveobuhvatan pristup cjeloživotnom 
profesionalnom usmjeravanju. Jedan od temelja 
uspješnosti Centara je usmjerenost na partnerstva 
s drugim organizacijama kako bi se ispunili 
zajednički ciljevi uravnoteženja stanja na tržištu 
rada  i razvoja kompetencija potrebnih hrvatskom 
gospodarstvu, te osigurala njihova buduća 
održivost. 
Uspostavljeno je 11 Centara u deset gradova 
Republike Hrvatske – Šibenik, Zadar, Zagreb, 

iz državnog proračuna u okviru 
redovitih aktivnosti) - 
Osnaživanje kapaciteta HZZ-a 
za kvalitetan rad s mladima -  
i A689023 – Aktivna politika 
zapošljavanja - Potpora 
samozapošljavanja (podaci iz 
Izvješća Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
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Varaždin, Koprivnica, Slavonski Brod, Osijek, 
Vukovar, Dubrovnik i Split.  
Krajem 2014. godine osnovana su dva nova 
Centra, u Dubrovniku i Splitu. Smješteni su izvan 
prostora Zavoda čime su omogućene usluge 
cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja 
najširim skupinama građana, a posebno mladima. 
Uspostavljeni su prema načelu razvoja suradnje s 
regionalnom odnosno lokalnom zajednicom. 
Centri pružaju sve informacije o obrazovnim 
mogućnostima i mogućnostima zapošljavanja u 
Hrvatskoj i inozemstvu, omogućuju samostalno 
pretraživanje objavljenih natječaja za posao, kao i 
korištenje različitih on-line alata te usluga 
informiranja i savjetovanja o zahtjevima 
zanimanja, školarinama, smještaju i ostalim 
temama vezanim uz obrazovanje i zapošljavanje. 
U razdoblju od 01.01.2014.–31.12.2014. godine u 
Centrima je bilo 39.228 korisnika koji su dobili 
usluge informiranja i savjetovanja o karijeri. Od 
ukupnog broja korisnika usluga CISOK-a 
zabilježeno je 22.386 žena što čini njihov udio od 
57,1%. Najzastupljenije dobne kategorije 
korisnika su od 15-19 godina (N=7.526), ispod 15 
godina (N=6.976) te skupina od 20-29 godina 
(N=6.596) što predstavlja prepoznavanje Centara 
za informiranje i savjetovanje o karijeri kao 
značajnih mjesta u podršci i provođenju  programa 
„Garancija za mlade” i u skladu je s politikom 
zapošljavanja i dobrom praksom Europske unije.  
Savjetnici su organizirali individualizirane i 
grupne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetencija 
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i vještina upravljanja karijerom, te informiranja 
korisnika o stanju na tržištu rada i obrazovnim 
mogućnostima. Sve usluge koje Centri nude se 
zasnivaju na individualnom pristupu i stvarnim 
potrebama korisnika. 
Do kraja prosinca 2014. provedena je ukupno 
1.991 različita planirana grupna aktivnost. Najviše 
aktivnosti bilo je namijenjeno tražiteljima posla i 
nezaposlenim osobama za koje je provedeno 895 
aktivnosti, te učenicima osnovnih i srednjih škola 
za koje je provedeno 712 aktivnosti.  
 
Jačanje kapaciteta za rad s mladim osobama 
planirano je za 2015. godinu kroz djelomično 
financiranje iz Europskog socijalnog fonda. 
Specijalizacija savjetnika planirana je za 2015. 
godinu. 
 
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža podršku i 
potporu svim mladim osobama zainteresiranim za 
razvoj poduzetničke ideje putem specijaliziranih 
savjetnika za samozapošljavanje i putem potpora 
za samozapošljavanje.  
Osobama koje iskažu interes za 
samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć te 
na jednom mjestu mogu dobiti sve relevantne 
informacije o samozapošljavanju, edukaciju i 
pomoć u razradi poduzetničke ideje i izradi 
Poslovnog plana, načinu registracije, besplatnim i 
drugim edukacijama, potporama i subvencijama 
drugih davatelja usluga te koordinatora za 
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suradnju i povezivanje svih dionika na lokalnom 
tržištu rada, a prije svega HOK-a, HGK-a te 
razvojnih agencija i poduzetničkih centara, 
inkubatora i slično. Kada prođu gore opisane 
aktivnosti, osobe podnose zahtjev za korištenje 
mjere za samozapošljavanje, te im  Hrvatski zavod 
za zapošljavanje nakon realizacije potpore 
osigurava stručnu podršku u prvoj godini rada. 
U 2014. godini održane su 362 radionice za 
samozapošljavanje na kojima su sudjelovale 872 
mlade osobe.   
Tijekom 2014. godine 1.937 mladih osoba 
koristilo je potpore za samozapošljavanje, od kojih 
su novo uključene bile 604 mlade osobe.   
Od ukupnog broja mladih korisnika potpore za 
samozapošljavanje bilo je 763 žena odnosno 
39,4% , a od novouključenih mladih osoba 257 
žena odnosno 42,5%. 

Mjera 2.1.5.  Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje dugotrajno 
nezaposlenih mladih 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, akademska zajednica, socijalni 
partneri, udruge mladih i za mlade 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 
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2014. – 
2015. 

1. Uz aktivno 
sudjelovanje 
dugotrajno 
nezaposlenih 
mladih izraditi 
nove i/ili 
unaprijediti 
postojeće mjere 
zapošljavanja 
dugotrajno 
nezaposlenih 
mladih, uz 
vrednovanje 
njihovog učinka 
na položaj mladih 
žena, odnosno 
mladih muškaraca 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Dana 14. srpnja 2014. godine, ministar rada i 
mirovinskoga sustava donio je Odluku o osnivanju 
Savjeta za provedbu plana implementacije 
Garancije za mlade. Savjet se sastoji od 38 članova 
iz redova tijela državne uprave, javnih tijela, 
članova socijalnih partnera te predstavnika udruga 
mladih i predstavnika udruga za promicanje spolne 
i rodne jednakosti. Donesen je Poslovnik o radu  
Savjeta za provedbu plana implementacije 
Garancije za mlade. Dana 15. rujna 2014. godine 
održana je konstituirajuća sjednica Savjeta, a 27. 
studenoga 2014. druga sjednica Savjeta. 
U rujnu 2014. godine osnovano je Povjerenstvo za 
izradu i praćenje Smjernica za razvoj i provedbu 
Aktivne politike zapošljavanja u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. godine. 
Smjernice su donesene 17. prosinca 2014. godine. 
Prioritet Smjernica je povećanje zapošljivosti 
mladih na tržištu rada, kao i aktivacija mladih u 
NEET statusu. Predviđena su veća sredstva za 
obrazovanje mladih, posebno za mlade niže razine 
obrazovanja, kao i općenito veći obuhvat mladih 
mjerama aktivne politike zapošljavanja. Smjernice 
se temelje na analizi tržišta rada i strateških 
dokumenata u području zapošljavanja, definirani 
su prioriteti, te su predviđeni ciljevi i aktivnosti 
aktivne politike zapošljavanja za navedeni period.  
U 2014. godini mjera za poticanje 
samozapošljavanja je izmijenjena odnosno ušla je 
u sustav potpora male vrijednosti. 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, 
A854006 Administracija i 
upravljanje (prethodno izražena 
u opisu provedbe mjere 2.1.1.) 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji  
i A689023 – Aktivna politika 
zapošljavanja (podaci iz 
Izvješća Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
 

Zadatak je 
provođen 
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Također, tijekom 2014. godine paket mjera za 
mlade „Mladi i kreativni“ ojačan je sa 6 novih 
mjera i to „Osposobljavanje na radnom mjestu“, 
„Podrška socijalnom uključivanju“, „Pokreni 
zajednicu“, „Podrška transformaciji i 
deinstitucionalizaciji domova socijalne skrbi“, 
Javni radovi-elementarne nepogode, te 
„Koordinatori društveno korisnog rada“.   
Isto tako u 2014. godini donesena je odluka da se 
javni radovi za mlade osobe koji su korisnici 
domova za djecu i mlade bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi i udomiteljskih obitelji financira u 
100% iznosu troška bruto plaće čime im je olakšan 
pristup korištenja mjere. 

2014. i 
kontinuirano 

2. Potaknuti 
raspravu s 
ključnim 
dionicima o 
problemu 
dugotrajne 
nezaposlenosti 
mladih   

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Odlukom ministra rada i mirovinskog sustava od 
14. srpnja 2014. godine osnovan je Savjet za 
provedbu plana implementacije Garancije za 
mlade, koji se sastoji od predstavnika tijela 
državne uprave, javnih tijela, članova socijalnih 
partnera te predstavnika udruga mladih i 
predstavnika udruga za promicanje spolne i rodne 
jednakosti. 
U rujnu 2014. godine osnovano je i Povjerenstvo 
za izradu i praćenje Smjernica za razvoj i 
provedbu  Aktivne politike zapošljavanja u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. 
godine.  
Prioritet Smjernica je povećanje zapošljivosti 
mladih na tržištu rada, kao i aktivacija mladih u 
NEET statusu, a temelje se na analizi tržišta rada i 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, 
A854006 Administracija i 
upravljanje (prethodno izražena 
u opisu provedbe mjere 2.1.1.) 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji 
A689013 – Administracija i 
upravljanje  - Osnaživanje 
kapaciteta HZZ-a za kvalitetan 
rad s mladima (podaci iz 
Izvješća Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
 

Zadatak je 
provođen 
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strateških dokumenata u području zapošljavanja, 
definirani su prioriteti, te su predviđeni ciljevi i 
aktivnosti aktivne politike zapošljavanja za 
navedeni period.  
 
U prosincu 2014. godine održana je tematska 
sjednica Gospodarskog socijalnog vijeća. Tema 
ove sjednice bila je obrazovanje mladih za potrebe 
tržišta rada te usuglašavanje stajališta predstavnika 
socijalnih partnera na sadržaj Smjernica za razvoj i 
provedbu Aktivne politike zapošljavanja u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. 
godine. 
 
 

2014. i 
kontinuirano 

3. Provoditi i pratiti 
provedbu mjera 
za dugotrajno 
nezaposlene 
mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava 
Odlukom ministra rada i mirovinskog sustava od 
14. srpnja 2014. godine osnovan je Savjet za 
provedbu plana implementacije Garancije za 
mlade, koji se sastoji od predstavnika tijela 
državne uprave, javnih tijela, članova socijalnih 
partnera te predstavnika udruga mladih i 
predstavnika udruga za promicanje spolne i rodne 
jednakosti. 
U rujnu 2014. godine osnovano je i Povjerenstvo 
za izradu i praćenje Smjernica za razvoj i 
provedbu  Aktivne politike zapošljavanja u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2017. 
godine.  
Analiza pripremljena za Smjernice pokazuje kako 
se udio dugotrajno nezaposlenih u ukupnoj 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava, 
A854006 Administracija i 
upravljanje (prethodno izražena 
u opisu provedbe mjere 2.1.1.) 
 
Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na poziciji 
A689023 – Aktivna politika 
zapošljavanja - Mjera za 
dugotrajno nezaposlene mlade 
osobe (podaci iz Izvješća 
Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava) 
 

Zadatak je 
provođen 
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nezaposlenosti značajno razlikuje s obzirom na 
dobnu skupinu. Taj udio je najmanji, 50,7%, kod 
najmlađe dobne skupine jer je riječ o osobama od 
kojih su mnoge tek ušle u radnu snagu. Skupina 
nezaposlenih osoba srednje dobi, od 25 do 54 
godine, ima veći udio dugotrajno nezaposlenih od 
65,7%. Najveći udio, od 83,5%, ima skupina 
starijih osoba u dobi od 55 do 64 godine. 
  
Analiza podrobnijih podataka o registriranoj 
nezaposlenosti potvrđuje da između dobi i 
dugotrajne nezaposlenosti postoji veza odnosno da 
starije skupine nezaposlenih imaju veći udio 
dugotrajno nezaposlenih.  
 
 
 
Dob  Udio (%) 
15-19  14,0 
20-24  29,3 
25-29  29,0 
Dugotrajna nezaposlenost, dakle, osobito pogađa 
starije osobe. S druge strane, premda ih pogađa u 
relativno manjoj mjeri, dugotrajna nezaposlenost 
veoma je štetna za mlade osobe jer onemogućuje 
stjecanje početnog radnog iskustva, što ostavlja 
negativne posljedice na cjelokupnu radnu karijeru. 
Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike 
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2015. – 2017. definirani su prioriteti aktivne 
politike zapošljavanja u navedenom periodu, a na 
temelju analize tržišta rada u Republici Hrvatskoj, 
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kao i strateških dokumenata EU u području 
zapošljavanja.  
 
Jedan od definiranih prioriteta je i povećanje stope 
zaposlenosti stanovništva, unutar kojeg je 
definiran i specifičan cilj – smanjenje i 
sprečavanje dugotrajne nezaposlenosti radi 
sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti te 
su pod navedenim ciljem definirane aktivnosti u 
svrhu aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba. 
 
Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti 
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje tijekom 2014. 
godine koristilo je ukupno 56.626 osoba, pri čemu 
je 28.339 osoba bilo novouključeno tijekom 2014. 
godine, što je obuhvat na razini prošlogodišnjeg.  
 
Prema podacima Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje 10.847 osoba koristilo je potpore za 
zapošljavanje, 7.077 osoba potpore za 
samozapošljavanje, 148 osoba potpore za 
usavršavanje, 2.149 osoba bilo je uključeno u 
obrazovanje prema potrebama tržišta rada, 28.039 
osoba u stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa, 6.777 osoba bilo je 
zaposleno u javnim radovima, a 1.595 osoba 
obuhvaćeno je potporom za očuvanje radnih 
mjesta.  
 
U 2014. godini mjere aktivne politike 
zapošljavanja koristile su 10.543 mlade dugotrajno 
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3. SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE  

 
Cilj 3.1.: UTVRDITI I SUSTAVNO KORISTITI KATEGORIJE RIZIKA OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI MLADIH ZA PRIKUPLJANJE 
PODATAKA O MLADIMA 

nezaposlene osobe, od kojih 5.959 žena, što čini 
njihov udio od 56,5%.  
 
 
Mjera Ukupno Žene Udio 

žena 
% 

Javni radovi 1.610 796 49,4 
Obrazovanje 
nezaposlenih 

837 265 31,6 

Potpore za 
samozapošljavanje 

464 188 40,5 

Potpore za  
usavršavanje 

18 12 66,6 

Potpore za 
zapošljavanje 

1.866 762 40,8 

Potpore za očuvanje 
radnih mjesta 

3 1 33,3 

SOR 5.745 3.935 68,5 
 

Mjera 3.1.1. Utvrđivanje kategorija rizika od socijalne isključenosti mladih 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo 
rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ured za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina 
Suradnici u provedbi: Državni zavod za statistiku, organizacije civilnog društva, akademska zajednica 
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Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Analizirati 
postojeće 
kategorije mladih 
u riziku od 
socijalne 
isključenosti i 
procijeniti njihovu 
primjerenost u 
odnosu na 
sadašnje potrebe   

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne politike 
i mladih 
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno 
Objedinjenom operativnom i financijskom planu 
provedbe mjera Nacionalnog programa u 2015. 
godini osnovat će nacionalno tijelo za međuresornu i 
međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u 
riziku od socijalne isključenosti koje će biti 
zaduženo za: analiziranje postojećih kategorija 
mladih u riziku od socijalne isključenosti, izradu 
novog sustava kategorija rizika te identifikaciju 
potreba mladih u riziku od socijalne isključenosti i 
oblika potpora tim mladima. 
 
 
 
Izvješće dostavlja:  Ured za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina  
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
će tijekom 2015. godine u okviru Povjerenstva za 
ljudska prava koje redovito održava sjednice 
organizirati tematsku sjednicu vezano za 
problematiku koja se odnosi na mlade u riziku te će 
o istom sastavljati službenu zabilješku koje će ući u 
izvješće o provedbi mjere za narednu godinu. 

Za provedbu ovog zadatka nisu 
utrošena financijska sredstva 
Ministarstva socijalne politike 
i mladih 

Provedba 
zadatka 

započet će u 
narednom 
razdoblju 
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Cilj 3.2.: UČINITI KLJUČNE DIONIKE POLITIKA ZA MLADE U SUSTAVIMA OBRAZOVANJA, ZAPOŠLJAVANJA, ZDRAVSTVA I 
SOCIJALNE SKRBI OSJETLJIVIJIM I UČINKOVITIJIM U ZADOVOLJAVANJU POTREBA RAZLIČITIH KATEGORIJA MLADIH U 
RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI  
 

Cilj 3.3.: UNAPRIJEDITI SUSTAV POTPORE MLADIMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI 

Mjera 3.2.1.  Jačanje kapaciteta ključnih dionika politika za mlade za prepoznavanje potreba i osiguranje 
odgovarajuće potpore svim kategorijama mladih u riziku od socijalne isključenosti 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi:  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Hrvatski zavod 
za zapošljavanje, akademska zajednica, organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Osnovati 
nacionalno tijelo za 
međuresornu i 
međusektorsku 
koordinaciju za 
praćenje mladih u 
riziku od socijalne 
isključenosti koje 
čine predstavnici 
tijela državne 
uprave nadležnih 
za mlade, 
predstavnici udruga 
mladih i za mlade 
te predstavnici 
akademske 
zajednice 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Podaci vezani uz provedbu ovog zadatka izraženi 
su u izvješću o provedbi mjere broj 3.1.1. 

Za provedbu ovog zadatka nisu 
utrošena financijska sredstva 

Provedba 
zadatka 

započet će u 
narednom 
razdoblju 
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Mjera 3.3.2.  Intenzivnije uključivanje organizacija civilnog društva u sustav pružatelja socijalnih usluga i pružanja 
potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo 
rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ured za udruge Vlade Republike 
Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 
Suradnik u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Utvrditi resurse 
javnih pružatelja 
usluga i 
organizacija 
civilnog društva 
za pojedine 
kategorije mladih 
u riziku od 
socijalne 
isključenosti u 
lokalnim 
zajednicama 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne politike 
i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno 
Objedinjenom operativnom i financijskom planu 
provedbe mjera Nacionalnog programa u 2015. 
godini osnovat će nacionalno tijelo za međuresornu i 
međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u 
riziku od socijalne isključenosti. 
Nacionalno tijelo za međuresornu i međusektorsku 
koordinaciju za praćenje mladih u riziku od socijalne 
isključenosti dat će prijedlog za osnivanje 
odgovarajućih regionalnih koordinativnih tijela te 
smjernica za njihov rad. 
Regionalna tijela bit će zadužena, prema kriterijima i 
instrumentima za evaluaciju kvalitete usluga za 
mlade u riziku od socijalne isključenosti, za 
utvrđivanje resursa javnih pružatelja usluga i 
organizacija civilnog društva za pojedine kategorije 
mladih u riziku od socijalne isključenosti u lokalnim 
zajednicama. 
 

Za provedbu ovog zadatka nisu 
utrošena financijska sredstva 
Ministarstva socijalne politike 
i mladih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provedba 
zadatka 

započet će u 
narednom 
razdoblju 
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Izvješće dostavlja: Ured za udruge Vlade 
Republike Hrvatske 
1. Raspisan je i proveden natječaj „Jačanje 

sposobnosti organizacija civilnog društva za 
pružanje socijalnih usluga“, temeljem kojeg je 
odabrano 30 projekata. Tijekom 2015. i 2016. 
godine odabrani projekti će se provoditi u svim 
županijama te će dugoročno pridonijeti 
decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih 
usluga i razvoju usluga u lokalnoj zajednici. 
Natječaji su financirani u okviru Europskog 
socijalnog fonda. Krajnji korisnici u sklopu ovog 
programa su i mladi. 

2. Predstavljeni su odobreni projekti u sklopu 
programa „Podrška programima organizacija 
civilnog društva aktivnih u području volonterstva 
za jačanje gospodarske i socijalne kohezije“. 
Ukupno se provodi 9 projekata financiranih iz 
Europskog socijalnog fonda. 

3. Dana 13. veljače  2014. godine Ured za udruge 
Vlade Republike Hrvatske organizirao je u hotelu 
Sheraton u Zagrebu skup pod nazivom „Podrška 
regionalnom razvoju civilnog društva u Republici 
Hrvatskoj“. Teme skupa su obuhvaćale 
predstavljanje Godišnjeg plana natječaja za 
financiranje projekata i programa organizacija 
civilnog društva iz državnog proračuna Republike 
Hrvatske i fondova Europske unije u 2014. 
godini, upoznavanje s radom i ulogom 
regionalnih centara podrške i njihovim suradnim 
organizacijama koje djeluju u svim županijama te 
modelima osiguranja ravnomjernije zastupljenosti 

Podaci Ureda za Udruge Vlade 
Republike Hrvatske: 
1. Ugovoreni projekti ukupne 

vrijednosti 19.812.936,35 
kuna 

2. Ugovoreni projekti ukupne 
vrijednosti 1.094.744 Eura 
(više od 6.500.000,00 kuna) 

3. Troškovi organiziranja 
događanja 6.200,00 kuna 

4. Ugovoreni projekti ukupne 
su vrijednosti 1.233.800,90 
Eura (više od 10.000.000,00 
kuna) 
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svih županija u financiranim programima i 
projektima radi boljeg uvažavanja regionalnih i 
lokalnih potreba. Na skupu je sudjelovalo preko 
70 predstavnika i predstavnica organizacija 
civilnog društva, razvojnih agencija, zaklada za 
razvoj lokalne zajednice te županija i gradova, 
koji su izrazili podršku povezivanju postojećih 
resursa radi učinkovitijeg djelovanja svih aktera 
na lokalnom i regionalnom nivou radi boljeg 
prepoznavanja potreba građana i građanki i 
djelovanja za dobrobit lokalnih zajednica. 

4. Jedanaest organizacija civilnog društva potpisalo 
je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz 
programa „Podrška programima organizacija 
civilnog društva u području zagovaranja i 
motivacije za socijalno isključene skupine“ u 
sklopu EU – Operativni program „Razvoj 
ljudskih potencijala“, financiranog iz sredstava 
EU i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 
Projektima ukupne vrijednosti veće od 
10.000.000,00 kuna poticat će se zapošljavanje 
mladih osoba i osoba s invaliditetom te će se 
zagovarati uključivanje ranjivih skupina u 
procese odlučivanja kao i promicati socijalna 
isključenost tih skupina. 

Mjera 3.3.3. Razvijanje sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu obaveznog obrazovanja   Provedba 
mjere/zadatka Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva 
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Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Senzibilizirati i 
educirati 
djelatnike u 
sustavu odgoja 
i obrazovanja 
za pružanje 
potpore 
mladima u 
riziku od 
socijalne 
isključenosti u 
sklopu 
obaveznog 
obrazovanja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
sukladno Operativnom i financijskom planu 
provedbe mjera Nacionalnog programa u 2015. 
godini će, kroz provedbu projekta Operativnog 
programa Razvoj ljudskih potencijala (ESF 2007.-
2013.), a s ciljem prevencije socijalnog isključivanja 
učenika s teškoćama tj. pružanja podrške njihovom 
uključivanju u redoviti obrazovni sustav, osigurat će 
sredstva za osiguranje stručne profesionalne potpore 
toj kategoriji učenika putem edukacije i angažiranja 
pomoćnika u nastavi. 
 

/ Provedba 
zadatka započet 
će u narednom 

razdoblju 

2014. i 
kontinuirano  

2. Razviti 
savjetodavne, 
edukativne i 
informativne 
programe s 
ciljem 
osiguranja 
osobnog i 
profesionalnog 
razvoja mladih 
u riziku od 
socijalne 
isključenosti 

Izvješće nije dostavljeno. / Provedba 
zadatka nije 

započela 
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4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

Cilj 4.1.: UNAPRIJEDITI INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA RAD POLIVALENTNIH SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE  

Mjera 4.1.1. Jačanje uloge postojećih polivalentnih savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite školske  djece i mladih 
te, kao nadgradnju postojećem standardu, otvaranje polivalentnih savjetovališta pri zavodima za javno zdravstvo 
koje financiraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravlja 
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zavodi za javno zdravstvo, organizacije civilnog društva 
usmjerene radu s mladima u suradnji s zdravstvenim ustanovama 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 
Aktivnost/pozicija/račun/iznos 

financijskih sredstava 
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Cilj 4.2.: UNAPRIJEDITI MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PROVEDBI ZDRAVSTVENOG ODGOJA  

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Analizirati rad 
postojećih  polivalentnih 
savjetovališta u okviru 
zdravstvene zaštite 
školske djece i mladih 

Izvješće dostavljaju: Ministarstvo 
zdravlja i Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo 
U prosincu 2014. godine održan je sastanak  
županijskih voditelja djelatnosti školske 
medicine na kojem je raspravljano o 
situaciji na županijskim razinama te su 
dogovoreni daljnji koraci analize.  

/ Započela je 
provedba 
zadatka 

2014. – 
2015. 

2. Izraditi okvirne smjernice 
za razvoj i unapređenje 
rada polivalentnih 
savjetovališta u 
djelatnosti školske i 
sveučilišne medicine s 
razvojem specifičnih 
aktivnosti usmjerenih 
mladima koji su ranije 
napustili školu 

Izvješće dostavljaju:  Ministarstvo 
zdravlja i Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo 
U siječnju 2015. održan je sastanak 
predstavnika Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo o mogućnosti 
organizacije peer grupa na primarnoj razini 
zdravstvene zaštite, a posebno između 
liječnika školske medicine i ginekologa.  
Također je u 2014. godini proveden jedan 
ciklus MOVE edukacije. 

/ Započela je 
provedba 
zadatka 

Mjera 4.2.1. Jačanje kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja Provedba 
mjere/zadatka Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutarnjih poslova, 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 



40 
 

Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, županijski 
zavodi za javno zdravstvo, domovi zdravlja, Sveučilište i njegove sastavnice (Medicinski fakultet, Edukacijsko 
rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet), organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Osnovati 
Koordinacijsko 
tijelo za 
unapređenje rada 
provoditelja 
zdravstvenog 
odgoja u školama i 
evaluaciju provedbe 
zdravstvenog 
odgoja i 
poboljšanja 
priručnika za 
njegovu provedbu, 
u okviru 
Nacionalnog centra 
za vanjsko 
vrednovanje 
obrazovanja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za 
osnovne i srednje škole („Narodne novine“, broj 
106/2013.), pripremljen je u cilju unapređivanja 
univerzalnoga modela prevencije u školskom 
okruženju, kojim se u djece i mladih želi 
pridonijeti usvajanju poželjnih društvenih 
stajališta i ponašanja u odnosu na određene oblike 
rizičnih ponašanja i razviti kompetencije u djece i 
mladih. Provodi se u okviru sata razrednika u 
osnovnim i srednjim školama od školske godine 
2013./2014. ( 1. razred osnovne škole u trajanju od 
10 sati; 2. razred osnovne škole u trajanju od 11 
sati; 3. razred osnovne škole u trajanju od 11 sati; 
4. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 5. 
razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 6. 
razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 7. 
razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 8. 
razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 1. 
razred  srednje škole u trajanju od 12 sati; 2. 
razred  srednje škole u trajanju od 12 sati; 3. 
razred  srednje škole u trajanju od 12 sati i 4. 
razred  srednje škole u trajanju od 12 sati).  

Provedba se financira u okviru 
redovnih aktivnosti Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta i 
Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Započeta je 
provedba 
zadatka 
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Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i 
tehnologije („Narodne novine“, broj 124/2014.) 
Vlada Republike Hrvatske imenovala je članove 
Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu 
Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 
koordinaciju strategija i djelovanja na području 
obrazovanja i znanosti, koje će pripremit Akcijski 
plan za pripremu i provedbu kurikularne reforme, 
koja započinje s provedbom u 2015. godini 
(inovirani i osuvremenjeni Nacionalni okvirni 
kurikulum, izrada Nacionalnih kurikuluma za: 
devetogodišnje opće obvezno obrazovanje i 
predmetne /modularne kurikulume, gimnazijsko 
obrazovanje i predmetne/modularne kurikulume, 
strukovno obrazovanje i kurikulume za stjecanje 
strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu 
obrazovanja te za umjetničko obrazovanje).  
U okviru kurikularne reforme definirat će se i 
status Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim 
školama.  
Na temelju izvješća o rezultatima vanjskog 
vrednovanja provedbe Zdravstvenog odgoja, koje 
će provesti Nacionalni centar za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja, definirat će se i 
predložiti mjere za unapređivanje provedbe 
Zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim 
školama. 
Nadalje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje objavili 
su tri priručnika za učitelje, nastavnike i stručne 
suradnike koji će provoditi zdravstveni odgoj na 
satu razrednika. Priručnici su tiskani u 30.000 
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primjeraka i objavljeni su na internetskim 
stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje 
(Priručnik za učitelje i stručne suradnike u 
razrednoj nastavi, Priručnik za učitelje i stručne 
suradnike u osnovnoj školi, Priručnik za 
nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi). 
Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji sa 
Svjetskom zdravstvenom organizacijom, 
Saveznim centrom za zdravstveno obrazovanje i 
ostalim međunarodnim i nacionalnim 
institucijama koje se bave problematikom 
zdravlja, zdravstvenim prosvjećivanjem i 
informiranjem, u cilju osiguranja dostupnosti 
stručnih materijala za učitelje i nastavnike, 
omogućila je da se na hrvatskome jeziku objavi 
priručnik Standardi spolnoga odgoja u Europi – 
Okvir za kreatore političkih odluka, obrazovne i 
zdravstvene institucije i stručnjake. 
 
Priručnik Standardi spolnoga odgoja u Europi bio 
je polazište za pripremu 4. modula Kurikuluma 
zdravstvenoga odgoja Spolna/rodna ravnopravnost 
i odgovorno spolno ponašanje i dostupan je na 
internetskim stranicama Agencije za odgoj i 
obrazovanje. 
 
 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravlja  
U studenom 2014. godine u Ministarstvu zdravlja 
organiziran je sastanak s predstavnicima  
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  
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5. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU 
 
Cilj 5.1.: RAZVIJATI POTICAJNO OKRUŽENJE ZA RAD I DJELOVANJE UDRUGA MLADIH I ZA MLADE  

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,  
Agencije za odgoj i obrazovanje i infektološke 
struke na temu prevencije HIV infekcije među 
mladima. Dogovorena je suradnja u provedbi 
zdravstvene edukacije s višestrukovnim pristupom 
za nastavnike i stručno osoblje škola i zajedničku 
javnozdravstvenu kampanju. Edukacija - stručni 
skup „Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u 
prevenciji HIV-AIDS-a“ provedena je u 
organizaciji  Agencije za odgoj i obrazovanje, 
Ministarstva zdravlja,  Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta, Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo,  Ministarstva socijalne politike i mladih 
i Klinike za zarazne bolesti u Zagrebu 24. 
studenoga u prostorijama Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta  na kojoj je prisustvovalo 50-
ak sudionika.    
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Mjera 5.1.5.  Dodjeljivanje useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Državni ured za upravljanje državnom imovinom 
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. U sklopu 
godišnjih 
natječaja za 
dodjelu useljivih 
prostora 
udrugama, 
osigurati dodjelu 
udrugama 
mladih i za 
mlade 

Izvješće dostavlja:  Državni ured za upravljanje 
državnom imovinom 
Na sjednici održanoj dana 03. listopada 2013. 
godine, temeljem članka 54. i 58. Zakona o 
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 
94/2013.), donesena je Odluka o kriterijima, 
mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu 
Republike Hrvatske na korištenje organizacijama 
civilnog društva, radi provođenja programa i 
projekata od interesa za opće dobro. 
Točkom I. predmetne Odluke, propisano je da se 
organizacijama civilnog društva smatraju udruge, 
zaklade, fundacije te ustanove koje nisu osnovane 
kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti, dok je 
točkom II. iste Odluke propisano da će Državni 
ured za upravljanje državnom imovinom napraviti 
popis prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, 
koji će se dodijeliti na korištenje organizacijama 
civilnog društva, radi provođenja programa i 
projekata od interesa za opće dobro temeljem 
javnog natječaja, koji će se provoditi najmanje 
jednom godišnje. 

Nije bilo potrebno osigurati 
dodatna financijska sredstva, 
aktivnosti se provode unutar 
redovnih djelatnosti Državnog 
ureda za upravljanje državnom 
imovinom. 

Zadatak je 
provođen 
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Cilj 5.2.: OSIGURATI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA  

Slijedom navedenog, Ured je raspisao jedan javni 
natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora 
organizacijama civilnog društva za 2014. godinu, a 
predmet kojeg su 14 poslovnih prostora u 
vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu Ured nije 
radio distinkciju (niti je za to imao pravnu osnovu) 
posebno za dodjelu na korištenje predmetnih 
poslovnih prostora korisnicima za provedbu 
programa i aktivnosti udruga mladih i za mlade. 
U tijeku je revidiranje predmeta vezanih za 
korištenje poslovnih prostora u vlasništvu 
Republike Hrvatske od strane organizacija civilnog 
društva te njihovo predlaganje Povjerenstvu za 
dodjelu prostora organizacijama civilnog društva, a 
među kojima su prostori koje koriste udruge mladih 
i za mlade, sukladno točkama XI, XII i XIII, gore 
navedene Odluke. 
Državni ured za upravljanje državnom imovinom 
dodijelio je Ministarstvu socijalne politike i mladih 
poslovni prostor u Osijeku za potrebe Centra za 
odgoj i obrazovanje Vinko BEK, kao i stan u 
Zagrebu za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje 
„Slava Raškaj“.  
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Mjera 5.2.1. Osiguravanje uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnik u provedbi:   Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Osigurati 
administrativno-
tehničku te 
financijsku podršku 
za provedbu 
strukturiranog 
dijaloga s mladima  

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Tijekom 2014. godine Ministarstvo socijalne 
politike i mladih organiziralo je i koordiniralo 
održavanje sastanaka Nacionalne radne skupine 
za strukturirani dijalog s mladima. 
U prosincu 2014. godine, temeljem ugovora o 
suradnji i financijskoj potpori sklopljenim s 
Mrežom mladih Hrvatske, Ministarstvo 
socijalne politike i mladih osiguralo je sredstva 
za rad Nacionalne radne skupine u okviru 
programa Erasmus + za provedbu aktivnosti 
strukturiranog dijaloga s mladima u EU. 
Financijsku potporu u radu Nacionalne radne 
skupine osigurala je i Europska komisija. 
 
Također, u sklopu Poziva za prijavu projekata 
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz 
dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih 
sredstava Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2014. godinu, predviđeno je i 
prioritetno područje „Provedba strukturiranog 
dijaloga s mladima“.  

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, aktivnosti 
A558047 „Politika za mlade“, 
pozicija 3811 „Tekuće donacije 
u novcu“, u iznosu od 33.000,00 
kuna. 
Sredstva osigurana za provedbu 
Projekta Zajednice  
informativnih centara za mlade 
izražena su u mjeri 5.3.1. 

Zadatak je 
provođen 
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Temeljem ovog poziva pružena je financijska 
potpora provedbi projekta Zajednice 
informativnih centara za mlade ˝I nas se pita!˝. 

Mjera 5.2.2.  Poticanje izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/izn
os financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Provesti natječaj za 
sufinanciranje izrade 
lokalnih i područnih 
(regionalnih) programa 
za mlade 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, u svibnju 
2014. godine, objavilo je Poziv za prijavu 
projekata usmjerenih mladima za financijsku 
potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna  
Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je 
sadržavao prioritetno područje 4. Lokalni 
programi za mlade. Temeljem Odluke o raspodjeli 
financijskih sredstava za projekte jedinica lokalne 
samouprave usmjerenih na Lokalne programe za 
mlade pružena je potpora gradovima Čakovec, 
Lepoglava, Stari Grad, Kaštela, Pregrada, 
Ludbreg, Kutina, Labin, Oroslavlje, Pleternica, 
Sisak, Velika Gorica, Zaprešić, Buzet i Šibenik te 
Općini Tompojevci, u ukupnom iznosu od 
962.832,61 kuna. 
 

Sredstva Državnog proračuna 
i prihodi od igara na sreću na 
poziciji Ministarstva 
socijalne politike i mladih, 
program 4005 Socijalno 
osnaživanje obitelji, mladih i 
djece, Aktivnost A 558047, 
Politika za mlade, račun 3631 
Pomoći unutar općeg 
proračuna u iznosu od 
962.832,61 kuna. 

Zadatak je 
provođen 



48 
 

Cilj 5.3.: POVEĆATI BROJ, KVALITETU I DOSTUPNOST VOLONTERSKIH PROGRAMA ZA MLADE  
 

 
 
 
 
6.  KULTURA I MLADI 

Mjera 5.3.1.  Podržavanje projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih i za mlade koje potiču 
samoorganizaciju mladih kroz volontiranje 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih  

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Na godišnjoj osnovi 
provesti natječaj s 
ciljem podržavanja 
projekata koji 
uključuju mlade 
volontere i potiču 
samoorganiziranje 
mladih kroz 
volontiranje 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih u 
svibnju 2014. godine objavilo je Poziv za 
prijavu projekata usmjerenih mladima za 
financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na 
sreću i raspoloživih sredstava Državnog 
proračuna  Republike Hrvatske za 2014. godinu. 
Prednost u financiranju, između ostalih kriterija, 
bio je i kriterij koji je nalagao prijaviteljima 
projekata da u svoj rad uključuju volontere te 
jasno definiraju plan rada volontera tijekom 
provedbe projekta.  
Dodatno, a vezano uz prioritetno područje 
„Klubovi za mlade“, jedan od uvjeta za prijavu 
projekta iz navedenog  područja bio je da klub 
pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti 
mladih. 

Sredstva Državnog proračuna i 
prihodi od igara na sreću na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, program 4005 
Socijalno osnaživanje obitelji, 
mladih i djece, Aktivnost A 
558047, Politika za mlade i 
Aktivnost A 558053 Potpora za 
programe usmjerene djeci i 
mladima, račun 3811, u 
ukupnom iznosu od 
7.159.261,91 kuna.  

Zadatak je 
provođen 
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Cilj 6.1.: POVEĆATI BROJ KULTURNIH SADRŽAJA U OBRAZOVNOM SUSTAVU, KROZ FORMALNE I NEFORMALNE PROGRAME 
IZ SUVREMENIH KULTURNIH I UMJETNIČKIH PRAKSI, I ZA TO OSIGURATI KONTINUIRANU FINANCIJSKU POTPORU 

Mjera 6.1.1. Promicanje obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnik u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Osigurati 
kontinuiranu 
provedbu projekta 
"Ruksak (pun) 
kulture" u   
srednjim školama i 
povećati broj 
programa koji se 
kroz taj projekt 
provode 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Ministarstvo kulture je objavilo poziv za 
umjetničko-edukativne programe za Ruksak 
(pun) kulture. Odabrano je 47 umjetničko-
edukativnih programa. Nakon završenog javnog 
poziva za dječje vrtiće i škole zainteresirane za 
Program Ruksak (pun) kulture koje raspisuje 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Ministarstvo kulture je odabralo 60 škola i 40 
dječjih vrtića u kojima se održao program 
Ruksak (pun) kulture. 

U 2014. godini sredstva za 
program Ruksak (pun) kulture  
iznosila su  500.000,00 kn  
Državnog proračuna. 

Zadatak je 
proveden 

2014. i 
kontinuirano 

2. Osigurati 
provedbu većeg 
broja dopunskih 
programa iz 
suvremenih 
kulturnih i 
umjetničkih praksi 
u srednjim 
školama 

Izvješće nije dostavljeno. 

/ / 
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2014. i 
kontinuirano 

3. Provoditi 
neformalne 
edukacijske 
programe iz 
područja 
suvremenih praksi 
u kulturi i 
umjetnosti 
namijenjene 
mladima 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Među prioritetne programe, koji se sufinanciraju 
u sklopu programske djelatnosti inovativnih 
umjetničkih i kulturnih praksi, uvršteni su i 
programi/projekti koji su utemeljeni na suradnji 
više aktera te platforme za razvoj mladih 
umjetnika, kustosa, programskih voditelja, 
istraživača i organizacija u cilju afirmacije 
njihovog stvaralačkog potencijala. Osigurana je 
potpora radionicama i drugim edukativnim 
programima s područja izvaninstitucionalne 
kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj. 
Sufinancirani su programi 20 udruga u iznosu od 
440.000,00 kn (ukupno 22 programa). 
 
U području dramske, glazbene i plesne 
umjetnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma 
sufinanciraju se programi koji potiču stjecanje 
novih znanja i vještina, a odnose se isključivo na 
mladu populaciju kao nositelje budućih kulturnih 
aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Sufinancirano 
je 14 programa s 255.200,00 kuna. 

Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 695.200,00 
kn. 

Zadatak je 
provođen 

2014. i 
kontinuirano 

4. Financijski 
podržavati i 
provoditi 
edukacijske 
programe vezane 
uz  nove metode 
razvoja publike, a 
koji su 
namijenjeni 
kulturnim 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
U području kazališta i suvremenog plesa te 
kulturno-umjetničkoga amaterizma naglasak je 
na edukaciji izvođača i usavršavanju  kvalitete 
njihovih programa, sve s ciljem privlačenja nove 
publike. Riječ je o istraživačkim praksama koje 
uključuju suvremeni odnos prema primateljima 
kulture i poticanju stvaranja novih generacija 
gledatelja i slušatelja. Sufinancirano je 12 
programa sa 173.050,00 kuna. 

Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 173.050,00 
kn. 

Zadatak je 
provođen 
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Cilj 6.3.: OSIGURATI RAST FINANCIJSKE POTPORE TE POVEĆATI BROJ KULTURNIH I MEDIJSKIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI 
MLADIH I ZA MLADE 

djelatnicima i 
umjetnicima koji 
provode programe 
za mlade 

2014. i 
kontinuirano 

5. Poticati kulturne 
institucije i 
organizacije na 
uvođenje novih 
metoda i 
unapređenje 
postojećih metoda 
razvoja publike 
kroz programe 
usmjerene 
mladima 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Ministarstvo kulture u području izvedbenih 
umjetnosti djeluje savjetodavno, budući da su 
osnivači kulturnih institucija i organizacija 
odgovorni za donošenje plana svakog projekta i 
potreba njihovih ustanova/organizacija. 

/ Zadatak je 
djelomično 
provođen 

Mjera 6.3.1.  Osiguravanje financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za mlade 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnik u provedbi: Ministarstvo poduzetništva i obrta 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. U sva kulturna 
vijeća u 
djelokrugu rada 
Ministarstva 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih 
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 
44/13, 91/13) uređuje  kako pri stručnom 

Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 1.718.000,00 
kn.  

Zadatak je 
provođen 
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kulture uključiti 
prioritete koji se 
odnose na 
programe i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 

vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i 
povjerenstva primjenjuju temeljne kriterije, od 
kojih je i promicanje programa kulture mladih i 
za mlade. 
Muzejska umjetnost – 3 potpore, ukupno 
40.000,00 kn 
Vizualna umjetnost – 7 potpora, ukupno 
83.000,00 kn 
Inovativne umjetničke i kulturne prakse – 46 
potpora, ukupno 1.595.000,00 kn 
 
Među kriterijima za prihvaćanje prijedloga 
programa u području dramske umjetnosti i 
suvremenog plesa i pokreta, glazbe i glazbeno-
scenske umjetnosti  te kulturno-umjetničkog 
amaterizma  posebno su istaknuti oni koji se 
odnose na programe namijenjene mladima: 
- promicanje programa za mlade, 
- udio mladih umjetnika u kreiranju 

programskih sadržaja. 
Kulturna vijeća također vode računa o 
posebnostima pojedinih područja gdje su posebno 
istaknuta međunarodna i nacionalna natjecanja 
mladih umjetnika. 
(http://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=11443; 
http://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=11447; 
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=9791) 

2014. i 
kontinuirano 

2. Povećati broj 
financiranih 
programa i 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Budući da je iznos sredstava uređen Državnim 
proračunom, povećanje broja programa izravno 

/ / 
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aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 

ovisi o visini izdvojenih proračunskih sredstava 
kao i o programima prijavljenima na Poziv za 
predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske za 2014. godinu. 
 

2014. i 
kontinuirano 

3. Podržavati 
mobilnost mladih 
umjetnika i 
organizacija 
mladih unutar i 
izvan Hrvatske  

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
U području dramske, glazbene i plesne umjetnosti 
poseban  je naglasak stavljen upravo na 
mobilnost mladih umjetnika čiji nositelji 
programa potiču razmjenu studenata i 
interaktivnost kroz programe umjetničkih 
akademija, kroz rezidencijalne projekte, glazbena 
natjecanja te kroz snažnu mrežu kazališnih, 
koncertnih i plesnih gostovanja u Republici 
Hrvatskoj. Mladi umjetnici tako izravno u praksi 
ostvaruju model mobilnosti što im osigurava 
umjetničku kompetenciju i prostor za daljnju 
afirmaciju. Sufinancirano je 56 programa s 
1.492.650,00 kuna. 
 

Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 1.492.650,00 
kn.  

Zadatak je 
provođen 

2014. i 
kontinuirano 

4. Osigurati 
financiranje 
programa kulture 
mladih i za mlade 
u okviru javnih 
poziva za 
programe 
poduzetništva u 
kulturi 

Izvješće nije dostavljeno. 

/ / 
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Cilj 6.4.: OSIGURATI RAZNOLIKOST, RAZVOJ I STABILNOST PROSTORNIH RESURSA ZA PROVEDBU PROGRAMA I 
AKTIVNOSTI KULTURE MLADIH I ZA MLADE 

Mjera 6.3.2.  Podupirati neprofitne medijske projekte mladih za mlade   

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. – 
2015. 

1. Utvrditi kriterije 
za financiranje 
neprofitnih 
medijskih 
projekata mladih 
za mlade 

Izvješće nije dostavljeno. 

/ / 

Mjera 6.4.1.  Osiguravanje raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti 
kulture mladih i za mlade 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo kulture 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,  Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 
Zaklada "Kultura nova" 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 
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2014. i 
kontinuirano 

1. Osigurati 
odgovarajuće 
prostorne resurse 
u vlasništvu RH 
korisnicima za 
provedbu različitih 
programa i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Planirana sredstva ovise o broju i kvaliteti 
programa prijavljenih na Poziv za predlaganje 
programa javnih potreba u kulturi Republike 
Hrvatske koji se objavljuju na temelju Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne 
novine“, broj 47/90 i 38/09) i Pravilnika o izboru 
i utvrđivanju javnih potreba u kulturi („Narodne 
novine“, broj 69/12). 

/ / 

2014. i 
kontinuirano 

2. Osigurati 
održivost i razvoj 
prostornih i 
ljudskih resursa za 
provedbu 
programa i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade  

Izvješće nije dostavljeno. 

/ / 

2014. i 
kontinuirano 

3. Podržavati 
postojeće te 
poticati razvoj 
novih programa i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 
u okviru 
postojećih klubova 
i centara mladih i 
za mlade 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih u svibnju 
2014. godine objavilo je Poziv za prijavu 
projekata usmjerenih mladima za financijsku 
potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i 
raspoloživih sredstava Državnog proračuna  
Republike Hrvatske za 2014. godinu. Temeljem 
navedenog natječaja sklopljeni su ugovori o 
suradnji i financijskoj potpori sa 19 udruga koje 
provode projekte klubova za mlade. Klubovi za 
mlade su javni prostori namijenjeni organiziranju 
slobodnog vremena mladih u lokalnoj zajednici. 
Veći dio programa kluba kreiraju i provode mladi 
za mlade. Klubovi svojim aktivnostima pokrivaju 

Sredstva Državnog proračuna i 
prihodi od igara na sreću na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, izražena u 
mjeri 5.3.1. 
 
Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 810.000,00 
kn. 
 

Zadatak je 
provođen 
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različita područja interesa mladih, uključujući 
aktivnosti iz područja  kulture. 
 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Financiranjem programa inovativnih umjetničkih 
i kulturnih praksi želi se osigurati dugoročnost, 
stabilnost i kontinuitet razvoja programa, kao i 
uvođenje novih inicijativa u okviru klubova i 
centara za mlade. Kroz programsku djelatnost 
inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi 
osigurana je potpora cjelogodišnjim aktivnostima 
neprofitnih klubova i centara za mlade te su 
sufinancirani i pojedini programi tih klubova koji 
uključuju inovativne i nove formate suvremenog 
umjetničkog izraza, interakciju tehnologije, 
umjetnosti i kulturne proizvodnje, istraživačke i 
eksperimentalne programe. Sufinancirani su 
programi 6 udruga u iznosu od 810.000,00 kn 
(ukupno 18 programa). 
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7. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU 
 
Cilj 7.1.: USPOSTAVITI SUSTAV POTPORE MLADIMA ZA SUDJELOVANJE U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA NA 
EUROPSKOJ I GLOBALNOJ RAZINI  

Mjera 7.1.1. Razvijanje sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima 
donošenja odluka u tijelima UN-a 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelji mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Savjet za mlade Vlade 
Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak 

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 
zadatka 

 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 
 

1. Izraditi i provoditi 
program edukacije 
o Općoj skupštini 
UN-a i 
komisijama 
Ekonomskog i 
socijalnog vijeća 
(ECOSOC), 
osobito Komisije 
za socijalni razvoj, 
Komisije o statusu 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova 
Slijedom iskazanih interesa organizacija mladih i 
za mlade ili prema vlastitoj inicijativi, 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
sudjeluje u organizaciji događanja s ciljem 
informiranja mladih o djelovanju UN-a kao 
globalne međunarodne  organizacije, kao i o 
prioritetima i djelovanju Republike Hrvatske kao 
njegove članice. 
Tijekom 2014. godine, u okviru „Hrvatskog 
društva za UN“, djelatnici Ministarstva vanjskih i 

Zadatak se provodi u okviru 
izvornog proračuna Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova i u 
skladu s mogućnostima. Nisu 
predviđena  posebna sredstva. 

Zadatak nije 
provođen 
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žena i ostalih tijela 
po potrebi 

europskih poslova održali su predavanja. 
Također, u 2014. godini Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova bilo je domaćin te je pružilo 
potporu u organizaciji simulacije rada „Croatia 
International Model in UN (CIMUN). 

2014. i 
kontinuirano 

2. Redovito pratiti i 
raspraviti 
zaključke, odluke i 
sl. Opće skupštine 
UN-a i 
Ekonomskog i 
socijalnog vijeća 
na Savjetu za 
mlade Vlade RH  

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao 
tijelo koje obavlja stručne i administrativne 
poslove za Savjet za mlade Vlade Republike 
Hrvatske omogućava rasprave vezano uz teme 
dnevnog reda. Tijekom 2014. godine na 
sjednicama Savjeta za  mlade Vlade RH nisu 
raspravljani  zaključci, odluke i sl. Opće 
skupštine UN-a i Ekonomskog i socijalnog 
vijeća. 

Za provedbu ovog zadatka nisu 
utrošena financijska sredstva 

Zadatak nije 
provođen 

2014. i 
kontinuirano 

3. Informirati 
relevantne 
donositelje odluka 
i organizacije 
mladih i za mlade 
o aktivnostima, 
zaključcima, 
odlukama, 
programima i 
inicijativama Opće 
skupštine UN-a i 
Ekonomskog i 
socijalnog vijeća 
koje se odnose na 
mlade 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova 
Nadležne službe Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova izvješćuju relevantne 
donositelje odluka, kao i organizacije mladih i za 
mlade slijedom njihovog iskazanog  interesa ili 
sukladno vlastitoj inicijativi, o međunarodnim 
aktivnostima u okviru UN-a na području 
unapređenja i zaštite prava mladih i promicanja 
ljudskih prava, kao i djelovanju  Republike 
Hrvatske u tom području (primjerice: o 
kosponzoriranju rezolucija o mladima i ljudskim 
pravima, o sudjelovanju Republike Hrvatske u 
međunarodnim programima i inicijativama na 
području zaštite mladih i dr.). 

Zadatak se provodi u okviru 
izvornog proračuna Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova i u 
skladu s mogućnostima. Nisu 
predviđena  posebna sredstva. 

Zadatak je 
provođen 
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Mjera 7.1.2. Razvijanje sustava potpore mladima i organizacijama mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima 
donošenja odluka u tijelima UNESCO-a 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnoga društva, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1. Izraditi i provesti 
program edukacije 
mladih 
delegata/kinja pri 
Općoj konferenciji 
UNESCO-a i 
UNESCO-vom 
forumu mladih   

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
1.Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri 
Ministarstvu kulture zajedno s Ministarstvom 
znanosti,obrazovanja i sporta organizira i 
provodi seminare za učitelje na temu 
implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja 
UNESCO-ovog obrazovnog materijala Baština u 
rukama mladih u hrvatski obrazovni sustav. Do 
sada su održani seminari za Grad Zagreb te 
Zagrebačku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku 
županiju, Varaždinsku, Međimursku, 
Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku 
županiju, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-
neretvansku, Osječko-baranjsku, Vukovarsko-
srijemsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-
posavsku  i Virovitičko-podravsku županiju. 

Sukladno izvješću Ministarstva 
kulture utrošeno je 4.000,00 kn 
 
 
 

Zadatak je 
djelomično 
provođen 
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Seminari su financirani od strane Ministarstva 
kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
2. Sudjelovanje na Prvim otvorenim europskim 
delfijskim igrama za mlade od 2. do 7. svibnja 
2014. u Volgogradu, Ruska Federacija. 
Sudjelovanje su sufinancirali Ministarstvo 
kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta i Ministarstvo socijalne politike i mladih.  
3. Sudjelovanje na Međunarodnom forumu 
mladih o svjetskoj baštini u sklopu 38. zasjedanja 
Odbora za svjetsku baštinu od 4. do 15. 6. 2014. 
u Kataru. 
4. Pokroviteljstvo nad Međunarodnim 
volonterskim kampom „I care for Drežnik Grad 
2014“, Drežnik Grad, 26.6.-4.7. 
5. Pokroviteljstvo nad humanitarnim projektom 
Shaping Futures, 30.6. – 05.07., Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija,  Hrvatsko povjerenstvo za 
UNESCO i Henkel Croatia d.o.o., inicijativa koja 
socijalno ugroženoj mladeži pruža mogućnost 
izučavanja frizerske profesije i time im osigurava 
zanat, znanja i vještine za budućnost. 

2014. i 
kontinuirano 

2. Redovito pratiti i 
raspraviti 
zaključke, odluke i 
sl. Opće 
konferencije 
UNESCO-a i 
UNESCO-va 
foruma mladih na 
Savjetu za mlade 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao 
tijelo koje obavlja stručne i administrativne 
poslove za Savjet za mlade Vlade Republike 
Hrvatske omogućava rasprave vezano uz teme 
dnevnog reda. Tijekom 2014. godine na 
sjednicama Savjeta za  mlade Vlade RH nisu 

Za provedbu ovog zadatka nisu 
utrošena financijska sredstva 

Zadatak nije 
provođen 
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Vlade Republike 
Hrvatske 

raspravljani  zaključci, odluke i sl. Opće 
konferencije UNESCO-a i UNESCO-va foruma 
mladih 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO je spremno 
odazvati se pozivu za sudjelovanjem na Savjetu 
za mlade Vlade RH. Budući da je zasjedanje 
Opće skupštine UNESCO-a svake dvije godine, 
kao i Foruma mladih u sklopu iste, te predstoji 
organizacija hrvatskog sudjelovanja u 2015., 
Ministarstvo kulture je spremno za nastavak 
postojeće suradnje kako bi resorna ministarstva 
nakon poziva za sudjelovanjem koji redovito 
upućuju, dala potporu  sudjelovanju predstavnika 
iz Republike Hrvatske. 

2014. i 
kontinuirano 

3. Informirati sektor 
mladih o 
zaključcima, 
odlukama i sl. koje 
donosi Opća 
konferencija 
UNESCO-a i 
druga njegova 
tijela u području 
unapređenja 
politika za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri 
Ministarstvu kulture i Stalno predstavništvo 
Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluju u 
razmjeni svih relevantnih informacijskih 
materijala s UNESCO-om, u svrhu prijenosa i 
primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na 
području obrazovanja, znanosti, kulture i 
komunikacija i informacija, nastalih djelatnošću 
UNESCO-a, te na primjeren način upoznaju 
hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i 
djelatnošću UNESCO-a. Hrvatsko povjerenstvo 
za UNESCO, sukladno dobivenim informacijama 
i pozivima iz UNESCO-a obavještava sva 
resorna ministarstva i institucije o projektima i 

Sukladno izvješću Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova, 
zadatak se provodi u okviru 
izvornog proračuna Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova i u 
skladu s mogućnostima. Nisu 
predviđena  posebna sredstva. 

Zadatak je 
djelomično 
provođen 
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skupovima u kojima mogu sudjelovati 
predstavnici Republike Hrvatske. 
 
Izvješće dostavlja:  Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova 
Zadatak se provodi po potrebi, u suradnji s 
glavnim nositeljem mjere. 

Mjera 7.1.3.  Razvijanje sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima 
donošenja odluka u odgovarajućim tijelima Europske unije i Vijeća Europe 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi:  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj 
civilnoga društva,organizacije mladih i za mlade 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe 

zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i 
kontinuirano 

1.   Predstavnicima 
organizacija 
mladih i za mlade 
te nadležnih tijela 
državne uprave 
osigurati potrebne 
uvjete za 
sudjelovanje u 
procesima 
donošenja odluka 
od važnosti za 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Tijekom 2014. godine Ministarstvo socijalne 
politike i mladih osiguralo je administrativno-
tehničku te financijsku podršku za provedbu 
strukturiranog dijaloga s mladima. Podaci su 
izraženi u mjeri 5.2.1. 
 
Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih 
osiguralo je sudjelovanje predstavnika Mreže 
mladih Hrvatske/predsjednika Savjeta za mlade 

Sredstva Državnog proračuna i 
prihodi od igara na sreću na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, izražena u 
mjeri 5.2.1. 
 
Za sudjelovanje predstavnika 
Mreže Mladih Hrvatske na  
globalnom forumu u Baku 
izdvojeno je 5.627,00 kuna na 
poziciji Ministarstva socijalne 

Zadatak je 
provođen 
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mlade na razini 
EU i Vijeća 
Europe 

Vlade Republike Hrvatske, na globalnom 
forumu na temu politika za mlade, održanom u 
Bakuu, Republika Azerbajdžan, od 28. do 30. 
listopada 2014. godine.  
 
Ujedno, Ministarstvo socijalne politike i mladih 
putem svoje predstavnice redovito sudjeluje u 
radu Radne skupine za mlade pri Vijeću 
Europske unije. Radna skupina za mlade Vijeća 
EU (K02)  je stalna radna skupina Vijeća koja 
priprema predmete za raspravu i odlučivanje 
ministrima nadležnim za mlade EU. 
Ministarstvo socijalne politike i mladih putem 
svoje predstavnice redovito sudjeluje i u radu 
Upravnog odbora za mlade Vijeća Europe 
(CDEJ). 
 
Izvješće dostavlja:  Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova 
Zadatak se provodi po potrebi, u suradnji s 
glavnim nositeljem mjere. 

politike i mladih,  aktivnost A 
788007 „Međunarodna suradnja 
i poslovi EU“, račun 3211 
„Službena putovanja“. 
 
Za sudjelovanje predstavnica 
Ministarstva socijalne politike i 
mladih na sastancima tijela 
Europske unije i Vijeća Europe 
osiguravaju se sredstva redovne 
djelatnosti,  na aktivnosti A 
788007 „Međunarodna suradnja 
i poslovi EU“, računu 3211 
„Službena putovanja“. 
 

2014. i 
kontinuirano 

2. Uspostaviti 
elektronski sustav 
informiranja 
relevantnih 
dionika sektora 
mladih o 
zaključcima, 
odlukama i sl. EU 
i Vijeća Europe 
koji se odnose na 
mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Informiranje  relevantnih dionika sektora mladih 
o zaključcima, odlukama i sl. EU i Vijeća 
Europe koji se odnose na mlade će se ostvarivati 
putem posebne info rubrike web stranice 
Ministarstva socijalne politike i mladih, koja se 
planira uspostaviti u narednom razdoblju. 
 
Izvješće dostavlja:  Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova 

/ 
 

/ 
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Cilj 7.2.: POVEĆATI OBRAZOVNU, KULTURNU I TURISTIČKU MOBILNOST MLADIH NA NACIONALNOJ, EUROPSKOJ I 
GLOBALNOJ RAZINI 

Zadatak se provodi po potrebi, u suradnji s 
glavnim nositeljem mjere. 

2014. i 
kontinuirano 

3. Redovito pratiti i 
raspraviti 
zaključke, odluke i 
sl. koje donose 
tijela EU i Vijeća 
Europe o mladima 
na Savjetu za 
mlade Vlade 
Republike 
Hrvatske 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao 
tijelo koje obavlja stručne i administrativne 
poslove za Savjet za mlade Vlade Republike 
Hrvatske omogućava rasprave vezano uz teme 
dnevnog reda. Tijekom 2014. godine na 
sjednicama Savjeta za  mlade Vlade RH nije bilo 
potrebe za  raspravom zaključaka, odluka i sl.  
koje donose tijela EU i Vijeća Europe o 
mladima, obzirom da u navedenom razdoblju 
nisu donošeni predmetni dokumenti. 

/ 
 

/ 

Mjera 7.2.2. Unapređenje sustava korištenja Europske iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj 

Provedba 
mjere/zadatka 

Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski ferijalni i hostelski savez 

Rok 
provedbe Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2014. i  
kontinuirano 

1.   Osigurati 
podršku 
razvoju 
Europske 
iskaznice za 

Izvješće dostavlja:  Ministarstvo socijalne 
politike i mladih 
Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2014. 
godini  temeljem ugovora o suradnji i financijskoj 
potpori sklopljenim s Hrvatskih ferijalnim i 

Sredstva Državnog proračuna na 
poziciji Ministarstva socijalne 
politike i mladih, program 4005 
Socijalno osnaživanje obitelji, 
mladih i djece, Aktivnost A 

Zadatak je 
provođen 
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mlade u 
Republici 
Hrvatskoj 

hostelskim savezom osiguralo razvoj europske 
iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj. Sredstva 
su osigurana za tisak  europske iskaznice za mlade. 
Također, Ministarstvo socijalne politike i mladih je 
u 2014. godini podržalo  provedbu tridesete 
„European Youth Card Association“ konferencije , 
koja je održana od 15. do 17. svibnja 2014. godine, 
u organizaciji  Hrvatskog ferijalnog i hostelskog 
saveza.  
Ciljevi Konferencije bili su:  
- godišnje okupljanje predstavnika nacionalnih 

europskih asocijacija i institucija koje provode u 
svojim državama projekt Europske iskaznice za 
mlade kako bi se osnažila platforma suradnje 
između nacionalnih asocijacija i mladih,  

- razvoj mobilnosti mladih i njihove aktivne 
participacije u društvu, 

- jačanje suradnje između krovne organizacije 
European Youth Card Association i drugih 
krovnih europskih organizacija koje su aktivne 
na području mobilnosti mladih i 

- jačanje suradnje nacionalnih asocijacija s 
državnim institucijama odgovornima za politiku 
prema mladima. 

558047 „Politika za mlade“, 
račun 3811 – Tekuće donacije u 
novcu, u iznosu od 29.875,00 
kuna. 
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4.2. ANALIZA PROVEDBE MJERA I PREPORUKA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
 

 
Savjet mladih Brodsko-posavske županije donio je program rada za 2014. godinu koji je usvojila Županijska skupština. 
 
Izdvojena sredstva: 5.000,00 kuna  
 

Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih 
                       i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Brodsko-posavska županija opremila je za potrebe Studentskog zbora Veleučilišta Slavonski Brod prostoriju u sklopu Veleučilišta. 
Općina Sikirevci daje na korištenje prostore u općinskoj zgradi i društvenom domu u Jarugama. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa mladih 
                          na svojem području 

 
Brodsko-posavska županija je s ciljem organiziranja i unapređenja cjelokupnog sporta i sportske rekreacije osnovala Sportsku udrugu studenata 
Veleučilišta u Slavonskom Brodu. 
Općina Oriovac je u 2014. godini financirala dvije škole nogometa i tri kulturno umjetnička društva na području Općine. 
 
Izdvojena sredstva: 108.600,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u 
                          društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Savjet mladih Brodsko-posavske županije je u suradnji s Bebrinskom udrugom mladih i Savjetom mladih Slavonskog Broda, organizirao besplatne 
pripreme za državnu maturu. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Brodsko-posavska županija je omogućila mladima sudjelovanje na Proljetnoj školi poduzetništva pod nazivom Osnaživanje i umrežavanje mladih 
u lokalnim zajednicama i sudjelovanje na forumu U srcu Europe, koji je za cilj imao ukazati na nužnost participacije građana u različitim 
segmentima političkog procesa donošenja odluka kako bi dali svoj doprinos u rješavanju za njih relevantnih pitanja. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  
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Na poziv Savjeta mladih Brodsko-posavske županije održana je 1. Sjednica svih savjeta mladih s područja županije. Osim međusobnog 
upoznavanja dogovorene su buduće zajedničke aktivnosti te su predstavljene aktivnosti osnovanih gradskih i općinskih savjeta mladih. 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Brodsko-posavska županija je sudjelovala u pripremi projekta koji ima za cilj povezivanje Grassroots organizacije i škola u suradnji s 
predstavnicima Slavonije i Dalmacije Grassroots Europe. 
 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Brodsko-posavske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 113.600,00 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

 
Bjelovarsko-bilogorska županija usvojila je Socijalni plan županije od 2014. do 2016. godine sa programom pod nazivom Djeca i mladi. Akcijski 
plan socijalnih usluga Županije za 2014. i 2015. godinu ima 4 operativna cilja i 12 aktivnosti. Županija, gradovi i općine pružaju skrb i podršku 
djeci i mladima u vidu različitih olakšica kao što su sufinanciranje prijevoza do škole i natrag, sufinanciranje obroka i školskih knjiga za djecu iz 
obitelji s niskim primanjima, stipendije, smještaj u đačkim domovima i slično. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, 
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Bjelovarsko-bilogorska županija je financirala izgradnju učeničkog doma u Bjelovaru i sufinancira rad sportskih udruga na području županije.  
 
Grad Bjelovar kroz financiranje Sportske zajednice Grada omogućuje mladima bavljenje sportom. Bjelovarsko kazalište i foto klub Bjelovar 
smješteni su u prostoru koji se nalazi u vlasništvu Grada te su stavljeni na raspolaganje djeci i mladima. Za prostore koji se nalaze u  vlasništvu 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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Grada, a koriste ih udruge mladih, izdvajaju se pored navedenih financijskih sredstava za programe i sredstva za podmirenje režijskih troškova. 
Visoka tehnička škola Bjelovar koristi prostor u vlasništvu Grada i za njezin rad se izdvajaju sredstva. Grad Bjelovar financira Dan maturanata i 
aktivnosti Glazbene mladeži. Grad također subvencionira cijenu smještaja i prijevoza sportskih udruga, čiji su članovi većinom mladi, u Dječjem 
odmaralištu u Novom Vinodolskom, koje se nalazi u vlasništvu Grada.  
 
U suradnji s općinom Đulovac osiguran je prostor stare općine kao mjesto za druženje s mladima. 
 
Općina Ivanska je za provođenje aktivnosti Nezavisne udruge mladih osigurala prostor, a za kulturne sadržaje koje udruga mladih organizira koristi 
se Dom kulture Ivanska i javne površine Općine Ivanska. 
 
U skladu sa  mogućnostima Općina Kapela pomaže sportske udruge i aktivnosti mladih kroz 3 nogometna kluba, jedno streljačko društvo, tri 
udruge lovaca i pet udruga žena te druge udruge koje djeluju na području Općine. 
 
Izdvojena sredstva: 9.037.575,00 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 

 
U Gradu Bjelovaru podupire se osnivanje i rad udruga mladih te provedba projekata i programa. Neke od udruga u kulturi, čiji su članovi većinom 
mladi, a imaju potporu Grada su HORKUD „GOLUB“, KUD češka obec, KUD klub Bjelovar, Jazz klub Bjelovar, Plesni klub H8, Zajednica 
Mađara, Bjelovarsko kazalište, Udruga Zvrk Bjelovar, DŠR Mali Olimpijac Bjelovar, Udruga skauta sv. Juraj Bjelovar. Grad Bjelovar, također 
financira programe Zajednice tehničke kulture. 
 
U Općini Kapela osnovana je Udruga „Bilogorska sela“ koja okuplja sve dobne skupine, a naročito mlade sa cijelog područja Općine. 
 
U Općini Ivanskoj je tijekom 2014. godine Nezavisna Udruga mladih u suradnji s Općinom organizirala SKINI (san kazališne ivanjske noći 
Ivanska) i NRF-2014 (numi rock fest). 
 
Izdvojena sredstva: 146.000,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
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                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 
 
U Gradu Bjelovaru djeluje gradski Savjet mladih, Društvo naša djeca i Dječje gradsko vijeće, a zajedno provode projekt ''Grad prijatelj djece''. 
Općina Ivanska sufinancira redovni rad Nezavisne udruge mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 10.000,00 kuna 
 
 
 
 
 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije uključuje mlade u donošenje odluka koje ih se tiču.  
Savjet mladih Grada Bjelovara i Dječje gradsko vijeće zastupaju prava i interese mladih i djece u odlukama koje ih se neposredno tiču. 
 
Općina Đulovac u suradnji s mjesnim odborima i mladeži HDZ-a osigurava realizaciju interesa mladih na području Općine, kroz donošenje odluka 
u općinskom vijeću. 
 
Preporuka 3.4.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                           Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Comenius Regio je partnerstvo i sufinanciranje projekata osnovnih i srednjih škola na području Županije. 
 

Izdvojena sredstva: 140.123,00 kuna 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                          za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Grad Bjelovar realizira projekt susreta i razmjene mladih, na relaciji Bjelovar – Ogulin. 
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 9.333.698,00 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAD ZAGREB 
 

 
U lipnju 2014. godine oformljeno je Povjerenstvo za izradu Programa za mlade Grada Zagreba za razdoblje od 2015.-2018. godine. Obzirom da je 
u međuvremenu objavljen Nacrt novog Nacionalnog programa za mlade, Povjerenstvo za izradu Programa za mlade Grada Zagreba, donijelo je 
zaključak da se ponovi on-line anketa o realnim potrebama, problemima i mišljenjima mladih. Anketa je provedena u suradnji sa Udrugom Zamisli 
preko Info-centra Zagreb, te je bila objavljena na službenim stranicama Grada. Ispitano je ukupno 667 mladih u dobi između 15-30 godina. Rezultati 
ankete uvršteni su u Prijedlog programa za mlade Grada Zagreba 2015.-2018. godine. U cilju okončanja izrade navedenog dokumenta održani su 
i konzultacijski sastanci s predstavnicima Savjeta mladih Grada Zagreba i drugim gradskim upravnim tijelima kako bi se u okviru definiranih 
rokova za izradu teksta, preoblikovale mjere i nadogradila uvodna poglavlja radnog teksta. 
 
U listopadu 2013. godine potpisana je Inicijativa predsjednika Vijeća Gradske četvrti Črnomerec – Zagreb za izradu projektnog prijedloga „Črnkas 
– Klub za zapošljavanje“. U travnju 2014. godine podnesena je puna prijava projektne ideje ugovornom tijelu te su dodijeljena bespovratna sredstva 
u maksimalnom iznosu od 70.000,00 EUR.  
 
Grad Zagreb, u okviru programa za cjeloživotno učenje LLP –Leonardo da Vinci - Mobilnost provodi projekt „Uči – radi – upoznaj“ sa ciljem 
poboljšanja postojećih i stjecanja dodatnih stručnih kompetencija za mlade osobe na tržištu rada, a u svrhu lakšeg zapošljavanja. Za program 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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mobilnosti u izabranim tvrtkama u Njemačkoj, u trajanju od 8 tjedana, prijavilo se 154 mladih iz svih krajeva Hrvatske, a u programu je sudjelovalo 
25 mladih različitih zanimanja. 
 
Izdvojena sredstva: 490.811,92 kuna  
 
Preporuka 2.  Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, 
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Temeljem ugovora o civilno-javnom partnerstvu u Gradu Zagrebu djeluje POGON, Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade koji kao 
ustanova koja osigurava prostor i promidžbu programa za mlade, pruža usluge informiranja i savjetovanja za potrebe mladih, koordinira i provodi 
programe gostovanja i boravka domaćih i stranih umjetnika, volontera i drugih te provodi ostale srodne sadržaje. Grad Zagreb kao partner osigurava 
prostor te kontinuiranu financijsku podršku za rad Centra. 
Prostor i uvjete za provedbu programa za mlade Grad Zagreb osigurava i putem klubova / centara za kulturu koji provode programe kojima se 
potiče i razvija stvaralaštvo djece i mladih. Centri za kulturu produkt su ideje o decentralizaciji kulture u gradu Zagrebu, odnosno želje da se 
kulturni sadržaji približe i učine dostupnima mladima u okruženju u kojemu ona žive (Centar za kulturu i informacije Maksimir, Centar za kulturu 
Novi Zagreb, Centra za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu i film „August Cesarec“, Centar za djecu i mlade Ribnjak, Narodno sveučilište 
Dubrava).   
 
U Gradu Zagrebu postoji također aktivna suradnja između škola, sportskih saveza i klubova u cilju osiguravanja kvalitetnih sportskih programa za 
djecu i mlade te organizacije njihovog slobodnog vremena kao oblika prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja. Sportski savezi i klubovi 
osiguravaju potrebne stručnjake i programe, a škole ustupaju prostore svojih dvorana bez financijske naknade za provedbu programa  u kojima 
sudjeluju njihovi učenici.  
 
Grad Zagreb kontinuirano dodjeljuje stipendije Grada Zagreba učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola te uspješnim studentima viših 
godina na zagrebačkim fakultetima. Iako je visoko školstvo izvan dosega lokalne zajednice, Grad Zagreb temeljem suradnje sa Sveučilištem u 
Zagrebu na ovaj način iskazuje interes i za prosperitet visokog školstva i znanosti. Sukladno programu koji se realizira od 1996. godine, a na 
temelju kriterija koje je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, Grad Zagreb pruža također pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu te provodi program stipendiranja učenika koji se upisuju u trogodišnje strukovne programe za deficitarna zanimanja u cilju 
razvoja i unapređivanja hrvatskog obrtništva. U 2014. godini dodijeljene su stipendije za učenike i studente s invaliditetom i pripadnike romske 
nacionalne manjine. 
 

Izdvojena sredstva: 29.625.866,79 kn 
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Preporuka 3.1.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                           mladih na svojem području 

 
U 2014. godini Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba pružio je temeljem Natječaja za predlaganje  programa ili projekata 
udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2014. godinu financijsku potporu provedbi raznovrsnih projekata udruga mladih ili udruga za 
mlade u Gradu Zagrebu. Natječaj je obuhvatio 8 područja definiranih Gradskim programom djelovanja za mlade: 

❖ obrazovanje i informatizacija mladih 
❖ zapošljavanje i poduzetništvo mladih 
❖ socijalna politika prema mladima 
❖ zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje mladih 
❖ aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
❖ izgradnja civilnog društva i volonterski rad 
❖ kultura mladih i slobodno vrijeme 
❖ mobilnost, informiranje i savjetovanje mladih  

 
Financijska je potpora dodijeljena onim projektima koji su, sukladno mišljenju stručnog povjerenstva, u pojedinačnome području ocjenjeni kao 
najkvalitetniji. Od ukupno pristiglih 284 programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade, 177 ostvarilo je pravo na financijsku podršku. 
 
Izdvojena sredstva: 3.367.820,00 kn  
 
Preporuka 3.2.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                           u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2014. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji potiču 
aktivno sudjelovanje mladih u procesima društva, kao i njihovo informiranje i edukacija o navedenoj problematici. 
 
Izdvojena sredstva: 432.000,00 kn 
 
Preporuka 3.3.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 
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U postupku donošenja odluka i drugih akata od izravnog interesa za mlade najizravnije sudjeluje Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradske 
skupštine Grada Zagreba. Savjet mladih kao posredničko tijelo između populacije mladih i tijela gradske uprave prikuplja ideje, prijedloge i 
mišljenja mladih vezano za situaciju u Gradu Zagrebu te zatim ukazuje nadležnim tijelima na potrebe i probleme mladih ljudi. Savjet mladih 
aktivno surađuje s Gradskom skupštinom Grada Zagreba, dajući prijedloge i mišljenja o pitanjima iz djelokruga mladih, ali i s gradskim upravnim 
tijelima u čijoj se nadležnosti nalazi rješavanje problematike mladih u Gradu Zagrebu. Predstavnici Savjeta mladih uključeni su također u izradu i 
praćenje Programa za mlade Grada Zagreba. 
 
Izdvojena sredstva: 128.122,57 kn 
 
 
 
 
Preporuka 3.4.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                           Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2014. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji svi 
načelno pridonose ciljevima Nacionalnog i lokalnog programa za mlade jer se uvjeti natječaja sadržajno oslanjaju na smjernice Nacionalnog 
programa za mlade i Gradskog programa za mlade. Na temelju provedenog Javnog natječaja i Zaključka o odabiru programa/projekata, 24. veljače 
2014. utvrđeno je sufinanciranje programa/ projekata od socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom 
za 2014. godinu. 
 
U okviru navedenih programa/projekata ukupno 5 ih se odnosilo na sufinanciranje programa i projekata mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog programa za mlade, a kako slijedi: 
 
1. Hrvatska verbotonalna udruga, program/projekt Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge (mladi s teškoćama sluha i/ili govora), 10.000,00 

kn 
2. Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom  - SUMSI, "Iskustvom i znanjem do jednakosti", 10.000,00 kn 
3. Udruga roditelja "Korak po korak", Prevencija nasilja nad i među djecom s teškoćama i mladih s invaliditetom primjenom CAP programa, 

15.000,00 kn 
4. Udruga za promicanje sporta osoba s invaliditetom – HRAST, Razvoj poduzetničkih kompetencija mladih i osoba s invaliditetom sa svrhom 

povećanja njihove zapošljivosti i jačanja tržišta rada, 15.000,00 kn 
5. Udruga Zamisli, Centar podrške studentima s invaliditetom, 30.000,00 kn 
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Za navedene programe ukupno je u 2014. utrošeno 80.000,00 kn.  
 
Grad Zagreb kao metropola suočava se s problemima različitih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih. Populacija mladih 
predstavlja dio stanovništva s najvećim potencijalima jer su relativno najobrazovaniji, a sigurno najkreativniji i s najvećom količinom radne životne 
energije. Stoga je Grad Zagreb poduzeo i poduzima mjere prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, koje se temelje na 
poduzimanju raznih socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije. Programi i projekti prevencije neprihvatljivog ponašanja 
usmjereni su na sljedeća područja: 

❖ programi i projekti kulture 
❖ programi i projekti tehničke kulture 
❖ sportski programi i projekti 
❖ socijalno-pedagoški programi i projekti 

 
Za sufinanciranje programa/projekata za područje prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih za 2014. ugovoreno je ukupno 144 
programa/projekata u ukupnom iznosu od 2.999.300,00 kuna. 
 
Izdvojena sredstva: 3.367.820,00 kn 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                          za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
S proračunske pozicije Međugradske i međunarodne suradnje financirani su različiti projekti udruga koji su bili usmjereni na razvoj suradnje s 
organizacijama civilnog društva i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu. 
 
Izdvojena sredstva: 7.894.000,00 kn 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2014. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva namijenjenih 
izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade (projekti sljedećih udruga: Udruga Iskorak, Klub mladih Roma Hrvatske, UDD – Udruga 
za demokratsko društvo, Udruga roditelja „Korak po korak“, Klub mladih tehničara „Gornji grad“, Medijski informativni centar i SUMSI – 
Hrvatski savez udruga mladih studenata). 
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Izdvojena sredstva: 100.000,00 kn 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Grad Zagreb je sufinancirao dva programa i projekta udruga koja su obuhvaćala osnivanje i djelovanje Klubova mladih na lokalnoj razini, Info – 
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, Multifunkcijskih centara za mlade u makroregionalnim središtima te Savjetovališta za mlade u 
sveučilišnim centrima u suradnji sa sveučilištima i veleučilištima sukladno mjerama i aktivnostima Nacionalnog programa za mlade (Hrvatska 
verbotonalna udruga, program/projekt Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge - mladi s teškoćama sluha i/ili govora i Udruga Zamisli, Centar 
podrške studentima s invaliditetom). 
 
Izdvojena sredstva: Izražena u preporuci 3.4. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Grada Zagreba, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 45.406.441,28 kn i sredstva redovne 
djelatnosti. 
 
 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

 
Savjet mladih Karlovačke županije je za 2014. godinu imao Program rada, kojeg je usvojila i Županijska skupština. 
 
Udruga za mlade Agora s područja Grada Duge Rese i Savjet mladih Grada Duge Rese su u 2014. godini zajedničkom suradnjom izradili 
informativni vodič za mlade. Također, Savjet mladih Grada Duge Rese svake godine sukladno zakonskim obvezama, a uvažavajući potrebe mladih 
na području Grada donosi godišnji program rada i o svom radu odnosno o provedbi programa podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada 
Duge Rese. 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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U 2014. godini nastavljena je izrada novog Gradskog programa za mlade grada Karlovca započeta u 2013. godini. Na temelju Programa razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva, putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata mladih poduzetnika početnika u 2014. godini, a prema Prijedlogu 
Povjerenstva za provedbu sufinanciranja projekata, sufinancirano je 9 projekata mladih poduzetnika početnika. 
 
Općina Rakovica ima osnovan Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća. Isto tako postoji i Udruga mladih koja provodi akcije i 
programe za mlade.  
 
Izdvojena sredstva: 148.100,00 kuna 
 
 
 
 
Preporuka 2.  Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Savjet mladih Grada Duge Rese za svoje potrebe i aktivnosti koristi gradsku vijećnica Grada Duge Rese i novouređeni prostor Pučkog učilišta 
Duga Resa tzv. Demokratski rasadnik. Udruga za mlade Agora, za svoje aktivnosti može, bez naknade koristiti navedeni prostor Pučkog učilišta 
Duga Resa koji je pogodan za kulturne, obrazovne, sportske i slične aktivnosti. 
 
Grad Karlovac oživio je Malu scenu Hrvatskog doma kao prostor za razvitak i rad nezavisne scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu. 
Provedena je rekonstrukcija i uređenje Male scene Hrvatskog doma te su pokrenute aktivnosti i događanja, sastavljeno je Programsko vijeće i 
prostor je prijavljen na nekoliko natječaja. Centar za mlade u Grabriku okuplja udruge mladih i za mlade, Savjet mladih grada Karlovca, inicijative 
mladih ali i ostale udruge i pojedince. U Centru za mlade Grabrik nalazi se i Info centar za mlade kojeg vodi udruga Carpe Diem, a  otvoren je 
radnim danom od 11 do 16 sati. Centar za mlade je mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih i razvoja civilnog društva te je u 2014. godini 
organizirao događanja kojima su aktualizirana pitanja mladih, održane su izložbe, radionice, predavanja, okrugli stolovi, projekcije, osnovan je 
Volonterski centar te Klub mladih nezaposlenih. Centar ima godišnje oko 6.500 korisnika od čega su većina mladi. 
 
Grad Ogulin redovito kada je u mogućnosti osigurava prostor za rad udruga. 
 
Grad Slunj je ustupio raspoložive prostore bez naknade, za rad Savjeta mladih, udruga, klubova i dr., kako za sportske programe, tako i za kulturne, 
obrazovne i sl. programe. 
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Općina Barilović u sklopu domova DVD Barilović, Siča i Belajske Poljice osigurava besplatno korištenje istih za potrebe mladih i udruga. 
 
Mladi su uključeni u aktivnosti KUD-a Frankopan, sportskih i vatrogasnih društava na području Općine Bosiljevo te koriste prostore navedenih 
udruga i društava. 
 
Savjet mladih Općine Draganić je u fazi osnivanja. Mladima je omogućeno provođenje brojnih aktivnosti u prostorijama Kulturnog centra Draganić 
i nogometnog igrališta kroz program zadovoljenja potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić za 
2014.g. 
 
Općina Generalski stol osigurava prostor za kulturne i sportske sadržaje udruga koje djeluju na njenom području. 
 
Općina Kamanje za provođenje aktivnosti mladih osigurava Društveni dom u Kamanju koji se mladima daje na korištenje bez naknade. Ujedno, 
mladima su na raspolaganju prostorije općinske uprave te informatička oprema i besplatna wireless mreža.  
 
Općina Krnjak je osigurala sljedeće prostore za druženje mladih: stadion i prostorije NK Krnjak, prostorije u Donjem Budačkom (Udruga Breza), 
prostorije DKD Prosvjeta – pododbor Krnjak. 
 
Općina Lasinja daje na korištenje prostor u općinskoj zgradi u Lasinji, Trg hrvatskih branitelja 1. 
 
Udruga mladih Općine Rakovica i KUD Izvor imaju uređen uredski prostor u vatrogasnom domu u Rakovici,  ali kao i druge Udruge za svoj rad i 
djelatnosti koriste i druge prostore kao što su sportska dvorana, igralište u OŠ Eugena Kvaternika, prostor vatrogasnog doma u Drežnik gradu te 
druge adekvatne prostorije. 
 
Općina Tounj osigurava prostor u prostorijama KUD-a Tounjčica i plaća sve režijske troškove istih te daje potporu KUD-u za rad i odlazak na 
smotre folklora i sl. 
 
Svim udrugama s područja Općine Žakanje dostupne su besplatne prostorije u vlasništvu općine, osnovne škole, vatrogasni i društveni domovi. 
 
Izdvojena sredstva: 346.686,10 kuna 
 
 
Preporuka 3.1.     Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
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                             mladih na svojem području 
 
Karlovačka županija je organizirala 1. Konferenciju savjeta mladih Karlovačke županije te sufinancira programe udruga mladih preko Programa 
javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu (potpore organizaciji i sudjelovanja na sportskim natjecanjima, nabavci sportske opreme 
i sl., te sudjelovanja na smotrama folklora, orkestara, vokalnih skupina, te gostovanja u zemlji i inozemstvu). 
 
U 2014. godini na području Grada Duge Rese osnovana je Udruga za mlade Agora koja svojim djelovanjem potiče mlade na proaktivnost u 
rješavanju problema mladih na vlastitom području. U 2014. godini Grad Duga Resa je sufinancirao projekt udruge za mlade Agora, "Budi vani, 
budi aktivan, budi primjer". 
 
Grad Karlovac je objavio Javni poziv za sufinanciranje programa udruga civilnog društva za financiranje projekata za mlade te je tijekom 2014. 
godine financirano 12 projekata udruga mladih i za mlade. 
 
Općina Rakovica financira udruge koje okupljanju mlade, poput Taekwondo kluba, Kuglačkog kluba, KUD-a Izvor, ekološke udruge, speleološke 
udruge i druge. 
 
Grad Ogulin podupire osnivanje i rad udruga mladih a pogotovo: Društva „Naša djeca“ Ogulin, Udruge Oda prijateljstvu, Dječjeg pjevačkog zbora 
„Klinci Ogulinci“, Odreda izviđača Frankopan, Udruge Ogulinski festival bajke, KUD-a „Klek“, KUD-a „Sveti Juraj“ Zagorje Ogulinsko, 
SKUDD-a „Đurđevdan“ Drežnica, SKD-a „Prosvjeta“ Ogulin, Glumačke družine „Đula“, Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin i Križarskog društva 
„Dragutin Kukalj“. 
 
Na području Grada Slunja djeluje 11 sportskih udruga u sklopu Zajednice sportskih udruga Grada Slunja, od kojih su članovi mlade osobe. 
 
Općina Žakanje kroz sufinanciranje redovnog rada udruga na području Općine, sufinancira aktivnosti za mlade (SD Bubnjarci, SD Pravutina, MK 
Beskintos, NK Croatia '78, KUD Žakanje). 
 
Izdvojena sredstva: 792.600,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 
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Savjet mladih Karlovačke županije je u suradnji s udrugom LAG Vallis Colapis iz Ozlja, organizirao kratko predavanje o volonterskim knjižicama, 
radu Volonterskog centra Kupa iz Ozlja, te općenito o volontiranju u Hrvatskoj. 
 
Udruga za mlade Agora iz Duge Rese svojim djelovanjem potiče mlade na proaktivnost u rješavanju problema mladih na vlastitom području. 
 
Centar za mlade Grada Karlovca u suradnji s udrugama mladih i za mlade provodi Klub nezaposlenih, treninge socijalnih vještina, pomoć u učenju 
i ostale programe. Mlade informiraju izdavanjem mjesečnog info vodiča, čiju je izradu, pripremu i distribuciju vodila udruga mladih Poluga kao 
jedan od voditelja Centra za mlade u Grabriku. Info vodič se distribuirao na preko 20 lokacija po Karlovcu: od srednjih škola i Centara za mlade, 
ostalih mjesta za boravak mladih do mjesta za izlaske. Mjesečni info vodič za mlade je od 2014. godine prebačen u web format (www.ka-
vodic.info). 
 
Mladi na području Općine Krnjak djeluju i rade kroz udruge kao što su: NK Krnjak, MNK „Kordun“ Krnjak, SKD „Prosvjeta“, Pododbor Krnjak, 
KUD „Kordun“ Krnjak i Udruga Breza Krnjak. 
 
Općina Saborsko je donirala sredstva OŠ Plaški za organiziranje maškara, za proslavu dana škole, te za uređenje knjižnice. Općina je također 
donirala sredstva za HNK Plaški i sufinancirala DVD Saborsko. 
 
Općina Žakanje je u 2014. godini sufinancirala projekte udruga koje vode i osmišljavaju aktivnosti za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 166.223,51 kuna  
 
 
Preporuka 3.3.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                           (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Županijski savjet mladih uključen je u rad Županijske skupštine, posebice pri donošenju odluka vezanih uz mlade i za mlade. Županijsko vijeće 
mladih sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća učenika. Savjeti mladih na područjima jedinica lokalne samouprave (tamo gdje su osnovani), uključeni 
su uglavnom u rad gradskih i općinskih vijeća pri donošenju odluka vezanih za mlade. 
 
Savjet mladih Grada Duge Rese odaziva se ponekad sjednicama Gradskog vijeća Grada Duge Rese pa su tako u 2014. godini dali inicijativu za 
dodatno sufinanciranje prijevoza učenika, što je podržano te je odluka donesena na Gradskom vijeću. Također, Savjet i Udruga u svom radu imaju 
podršku radnih upravnih tijela koja su im na raspolaganju u rješavanju i organiziranju njihovih aktivnosti. 

http://www.ka-vodic.info/
http://www.ka-vodic.info/
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Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Karlovca, donesena je 23. rujna 2014. te je pokrenut postupak izbora Savjeta mladih grada Karlovca.  
 
Savjet mladih Grada Ogulina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća se tijekom 2014. godine, brojnim aktivnostima uključio u rad s mladima i 
za mlade te pridonio boljoj povezanosti mladih i lokalne samouprave. 
 
Mladi Grada Slunja sudjeluju u donošenju odluka koje ih se tiču preko Savjeta mladih Grada Slunja. 
 
Savjet mladih Općine Lasinja sudjeluje u donošenju odluka koje ih se tiču. 
 
Savjet mladih Općine Rakovica koordinira između udruga koje okupljaju mlade te njihove želje, potrebe, sugestije i planove prenose Općinskom 
vijeću i čelništvu Općine radi moguće provedbe. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 
 
 
Preporuka 3.4.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                           Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Županija je pružila potporu organizaciji „Maturijade“ za učenike završnih razreda srednjih škola. Tijekom 2014. Županijski savjet mladih 
organizirao je i pokrio naknadu za korištenje dvorane radi predstavljanja Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora u Gradskoj knjižnici Ivan 
Goran Kovačić. 
 
Savjet mladih Grada Duge Rese redovito svake godine provodi projekt Vesele čitaonice u Gradskoj knjižnici i čitaonici, jedan je od glavnih 
organizatora Božićnog sajma, kao i drugih aktivnosti na kojima se okupljaju mladi. Tako je i snimljen film sa MC BIT „Na dveh stranah Kolpe“. 
 
Grad Karlovac je organizator kulturno-glazbene manifestacije Kabina čiji je cilj promocija hrvatskih mladih i (ne)afirmiranih umjetnika 
karlovačkoj publici kroz kulturno-umjetničke večeri. Mladi za jesen u gradu, projekt je osmišljen kao trodnevni niz događanja, interaktivnih 
radionica, glazbenih i scenskih nastupa, filmskih projekcija, kulturno-umjetničkih, sportskih i plesnih prezentacija koje će izvoditi i voditi mladi 
Karlovčani, a koje su namijenjene mladima grada Karlovca, paralelno se održavao Sajam udruga. Filmski festival za mlade trajao je četiri dana i 
na njemu je sudjelovalo više od 150 srednjoškolaca, ne samo s područja Hrvatske ili regije, već iz cijelog svijeta. Osim mnoštva dobrih filmova 



82 
 

(što u službenoj konkurenciji, što u popratnom programu) održane su filmske radionice, izleti na neke od atraktivnih lokacija u okolici, nastupi 
karlovačkih bendova i mnogo dobre zabave. 
 
Grad Slunj podržava program udruge „Društvo naša djeca Slunj“, koja djeluje za djecu i mlade, programe Udruge Most; programe Pučkog 
otvorenog učilišta Slunj koji su usmjereni na djecu i mlade (likovne i kreativne radionice, škola break dancea, rad dramske skupine BABE, Slunjske 
mažoretkinje i dr.); programe za mlade koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Slunj (mladi u pružanju prve pomoći, radionice), program za 
mlade KUD-a “Korana” Slunj, programi OŠ Slunj i SŠ Slunj te ostali sportski programi. 
 
Općina Rakovica sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi program Zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i u 2014. godini su bile 
zaposlene 3 mlade osobe. 
 
Udruge s područja Općine Žakanje do sada su realizirale nekoliko EU projekata koje je financijski poduprla i Općina. 
 
Izdvojena sredstva: 205.648,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Županija je sufinancirala sudjelovanje na konferenciji u organizaciji Regionalne mreže mladih (Youth Regional Network) okupljene pri Vijeću 
europskih regija u Švedskoj (svibanj) – kupnjom zrakoplovne karte Zagreb-Copenhagen, sudjelovanje na konferenciji u organizaciji Regionalne 
mreže mladih (Youth Regional Network) u Turskoj u studenom – kupnjom zrakoplovne karte Zagreb-Istanbul, sudjelovanje na međunarodnom 
susretu mladih u Kamanju u organizaciji Kulturnog društva REUNION Kamanje s predstavnicima iz Slovenije, Mladinskim centrom BIT iz 
Črnomlja, kojom prigodom su organizirani i radni - studijski posjeti Ljubljani i Celju te studijski posjet organizacijama mladih u Sloveniji – Celje 
i Šentjur, sudjelovanje na Konferenciji hrvatskih predstavnika u YRN - Lepoglava u organizaciji Nezavisne udruge mladih (kolovoz) – 
financiranjem troškova kotizacije i smještaja. Županija je pružila potporu udruzi Carpe Diem iz Karlovca u okviru projekta „Demokracija-što je 
to?“, unutar kojeg su održane radionice: Aktivno građanstvo i osvješćivanje vlastitih sposobnosti i motivacija koje nas određuju, Uloga Savjeta 
mladih u kreiranju lokalnih politika za mlade, Procesi lobiranja i približavanje mladima u lokalnoj zajednici. 
 
Savjet mladih Grada Duga Resa redovito surađuje sa MC (Mladinski centar ) BIT iz Črnomlja pa su tako u 2014. godini završili zajednički projekt 
za mlade koji je rezultirao dvodnevnim događanjem za mlade pod nazivom „Feel and dream Duga Resa“. 
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Grad Slunj podupirao je i inicirao projekte i programe kojim se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih. 
 
Općina Tounj je sudjelovala u organizaciji i sufinanciranju organizacija malonogometnog turnira u nogometu i odlazak malonogometaša na slične 
turnire. 
 
Općina Žakanje članica je lokalne akcijske grupe Vallis Colapis te u okviru toga potiče i razvija projekte i programe za mlade 
 
Izdvojena sredstva: 24.052,00 kuna 
 
 
 
Preporuka 3.7.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                          centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Info centar za mlade Grada Karlovca pruža informacije o događanjima, obrazovanju (formalnom i neformalnom), natječajima, zdravlju, pravima, 
Europskoj uniji, daje podršku u realizaciji inicijativa i ideja, osigurava stručno pravno i psihološko savjetovanje, daje informacije o radu pojedinih 
udruga kroz izložene promotivne materijale i njihove prezentacije, te se po želji mladi mogu uključiti u njihove aktivnosti ili samo sudjelovati u 
događanjima, pruža stručnu literaturu te nudi besplatno korištenje računala i interneta. 
 
Potpisana je povelja o suradnji i partnerstvu između Grada Ogulina i Udruge Carpe Diem iz Karlovca, nositelja aktivnosti Info-centra za mlade u 
Karlovačkoj županiji. Educirani su voditelji Info-centra za mlade Ogulin za dežurstva u Info-centru koji se nalazi u prostoru Gradske knjižnice i 
čitaonice Ogulin. 
 
Grad Slunj podupire djelovanje Info-centra za mlade na županijskoj i lokalnoj razini čime se unaprjeđuje djelovanje mladih na području grada 
Slunja. 
 
Izdvojena sredstva: sredstva redovne djelatnosti 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Karlovačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.683.309,61kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
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KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

 
Županijski Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije je u travnju 2014. godine sastavio prvi prijedlog Županijskog programa za mlade 
Koprivničko-križevačke županije, koji je predstavljen na radionici vezanoj uz izradu Županijskog programa za mlade. Na radionicu su bili pozvani 
svi pročelnici ureda Koprivničko-križevačke županije, jedinice lokalne samouprave, ravnatelji škola na području Županije, ustanove, udruge mladih 
i za mlade s područja Županije i drugi.  
 
Savjet mladih Grada Koprivnice stupio je u kontakt sa Županijskim savjetom mladih Koprivničko-križevačke županije te je u planu donošenje 
regionalnog programa za mlade i to u kontinuiranoj suradnji s udrugama mladih i za mlade. 
 
Provedbom istraživanja potreba i interesa mladih na području Grada Križevaca stvoren je temelj za početak izrade Gradskog programa za mlade. 
Savjet mladih Grada Križevaca čeka donošenje županijskog programa za mlade koji treba biti usvojen početkom svibnja 2015. kako bi lokalni 
program uskladili s regionalnim.   
 
Izdvojena sredstva: 5.295,11 kn i sredstva redovne djelatnosti 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Preporuka 2.    Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                          obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije redovito održava sjednice u prostorijama Županije. Koprivničko-križevačka županija 
kontinuirano potiče osnovne i srednje škole kojima je osnivač na podupiranje rada udruga mladih i za mlade ustupanjem besplatnog prostora za 
mlade. 
 
Udrugama mladih sa području Grada Koprivnice osiguran je prostor Doma mladih Koprivnica, prostor u Ulici A. Starčevića 20, sportske dvorane 
i tereni osnovnih i srednjih škola te dvorane u vlasništvu Grada, za provođenje aktivnosti. 
 
U Gradu Križevcima udruge imaju na raspolaganju bez naknade sljedeće prostore: Veliku i Malu gradsku vijećnicu, Multimedijalni centar, Veliku 
i Podrumsku dvoranu hrvatskog doma, Klub kulture Križevci, dvoranu Turističkog informativnog centra. Udruge kojima je Grad ustupio prostore 
na korištenje su: Udruga KVARK, Tamburaški orkestar, KUD Križevci, KUD Prigorje, KUD Veliki Raven, Plesni centar Ritam, Odred izviđača 
Kalnik, Zajednica tehničke kulture i Zajednica sportskih udruga.    
 
Općina Ferdinandovac osigurava za korištenje nogometno, rukometno i košarkaško igralište, teniski teren, društveni dom Ferdinandovac, Društveni 
dom Pavljanci, Vatrogasni dom Brodić, sportsku dvoranu Osnovne škole Ferdinandovac i prostor Narodne knjižnice i čitaonice. 
 
Općina Gornja Rijeka ustupila je Udruzi Potkalnički plemenitaši poslovni prostor na besplatno korištenje.  
 
Općina Hlebine dodijelila je NK Lipa Hlebine i Udruzi hlebinskih slikara i kipara naive, na korištenje objekte u vlasništvu Općine, za provođenje 
sportskih i kulturnih aktivnosti te programa za mlade. 
 
Općina Kalinovac investirala je u izgradnju školsko-sportske dvorane. 
 
Općina Legrad je udrugama koje djeluju na njenom području osigurala prostor za provođenje njihovih aktivnosti, a financira i održavanje te režije 
svih objekata i prostora. 
 
Općina Molve omogućava korištenje prostorija Općine Savjetu mladih. 
 
Općina Novigrad Podravski pokriva troškove sportske dvorane za Malu sportsku školu i Školu hrvanja. 
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Općina Peteranec osigurava bez naknade prostorije u vlasništvu Općine Udruzi mladih Peteranec. 
 
Općina Rasinja dodijelila je na korištenje prostoriju za aktivnosti i programe Udruzi mladih „RUM“. 
 
Općina Sveti Ivan Žabno osigurava odgovarajuće prostore za provođenje sportskih, kulturnih i obrazovnih programa. 
 
Općina Virje osigurava prostor u sportskoj dvorani i društvenom domu za provođenje sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti.  
 
Izdvojena sredstva: 5.000.867,18 kuna 
 
 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                         mladih na svojem području 

 
Koprivničko-križevačka županija svake godine objavljuje poziv za financiranje programa i projekata županijskih udruga građana. Udrugama 
mladih i za mlade namijenjena su sredstva osigurana u Proračunu Županije koja se raspoređuju temeljem ocjene kvalitete prijavljenih programa i 
projekata.   
 
Grad Koprivnica podupire rad i sufinancira programe i projekte udruga mladih i za mlade sa području Grada. 
 
Grad Križevci podržava projekte udruga koji uključuju mlade volontere te udruge mladih i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz 
volontiranje. Grad također potiče organiziranje radionica kroz koje mladi uče osnovne pojmove vezane za rad udruga, razlike između privatnog, 
javnog i civilnog sektora. 
 
Općina Gola izdvaja sredstva iz proračuna za financiranje Klubova mladih Otočka, RODA Gola i Novačka.   
 
Općina Gornja Rijeka sufinancira rad Udruge Potkalnički plemenitaši, NK Gornja Rijeka, sportskog rekreacijskog društva Josip Žganec Pofuki, 
sportskog društva Plava krv Dropkovec, paraglaiding kluba Feniks, društva sportske rekreacije Vukšinec Riječki, društva sportske rekreacije Capin 
Gornja Rijeka i društva sportske rekreacije Donja Rijeka. 
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Općina Kloštar Podravski sufinancira rad Udruge mladih Prugovac.  
 
Općina Koprivnički Ivanec sufinancira rad udruga mladih s područja Općine. 
 
Općina Molve sufinancira i potiče rad udruga na svom području. 
 
Općina Peteranec sufinancira rad Udruge mladih Peteranec.  
 
Općina Sveti Petar Orehovec sufinancira i podržava rad i aktivnost nogometnih klubova i Društva za sportsku rekreaciju. 
 
Općina Rasinja sufinancira i pomaže oko organizacije projekata Udruzi mladih „RUM“. 
 
Općina Virje kontinuirano kroz donacije financira udruge koje djeluju na njenom području. 
 
Izdvojena sredstva: 1.967.709,96 kn 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                         u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Koprivničko-križevačka županija je tijekom 2014. godine financirala slijedeće udruge i njihove projekte ili programe :  

❖ Udruga za pomoć djeci i mladeži "Prijatelj" Koprivnica - Projekt za darovite "5+"; Male kreativne socijalizacijske skupine, Integracija 
romske djece u školsku sredinu";  

❖ Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija (P.O.I.N.T.) 10. - Sajam studija; 10. Culture Shock Festival; 3. 
Pinklecfest  

❖ Dječji klub Tratinčica Koprivnica - Prevencija nepravilnog držanja i ravnog stopala kod djece predškolskog uzrasta  
❖ Udruga "Terra Podraviana" -  Priča, bajka, slikovnica - kroz ilustracije „Ptice nebeske, ptice zemaljske“ te Izložba slika i multimedijski 

projekt "MIXICO CITY"  
❖ Likovno-kreativni centar Koprivnica - Stručno usavršavanje djece i mladih na području likovne umjetnosti; Razvijanje ekološke svijesti 

djece i mladih kroz radionice recikliranja otpadnog materijala  
❖ Glas mladih Križevci - Sretna djeca - prevencija teškoća u učenju  
❖ Udruga za promicanje kulture i umjetnosti maMUZE - REBUS (Reagiraj - Budi aktivan – Stvaraj) 
❖ Rasinjska udruga mladih - Besplatne instrukcije za mlade; Rasinjske igre mladih 
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❖ Udruga za promicanje kulture Koprivnički Krug -  KC FASHION - projekt okrenut vizualnoj kulturi, modi i fotografiji  
❖ Francuski krug Koprivnice - Francuski kaleidoskop 
❖ Glazbena mladež Koprivnica  - Glazbena kutija 
❖ Kulturno umjetnički centar Koprivnica - Akrobatsko - plesni seminar "CHEER&DANCE"; "Plesodrom 2014."; "ŠALJI DALJE, 

HRVATSKA/PAY IT FORWARD, CROATIA" 
❖ Udruga roditelja KORAK PO KORAK - CAP program  
❖ Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije - Zborovanje Saveza izviđača Hrvatske; Izvaninstitucionalno obrazovanje kadrova; 

Jesensko okupljanje izviđača na Kalniku 
 
Grad Križevci financira rad udruge KVARK. 
 
Općina Ferdinandovac financira rad male sportske škole i školskih aktivnosti u Osnovnoj školi Ferdinandovac, školski sportski klub „SOKOL“, 
Udrugu mladih Ferdinandovac, bratovštinu Sv. Ferdinanda, konjički klub Ferdinandovac i nogometni klub Ferdinandovac.  
 
Općina Legrad sufinancira redovnu djelatnost, sve aktivnosti i projekte udruga u čijem radu sudjeluju mladi. 
 
Općina Virje kontinuirano sufinancira prijevoz i smještaj učenika u mjestu obrazovanja te stipendiranje učenika i studenata.  
 
Izdvojena sredstva: 440.197,82 kn 
 
 
Preporuka 3.3.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Mladi su uključeni u rad Županije putem Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. Članovi Županijskog savjeta mladih 
redovito se pozivaju na sjednice Županijske skupštine. Putem izvješća o radu, kojeg su obvezni podnositi jedanput godišnje, upoznaju članove 
Županijske skupštine s aktivnostima iz prethodne godine. Župan, njegovi zamjenici i predsjednik Županijske skupštine svaka tri mjeseca održavaju 
zajednički sastanak sa Savjetom. Svi materijali koji idu na Županijsku skupštinu dostavljaju se i Savjetu. 
 
Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Grada Koprivnice, a osnovano je s ciljem sudjelovanja mladih ljudi u odlučivanju o 
upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u 
Gradu Koprivnici. 
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Grad Križevci unapređuje rad s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka. Mladi su uključeni u proces donošenja 
odluka, osnivanjem Savjeta mladih Grada Križevaca.   
 
Općina Ferdinandovac osnivač je općinskog savjeta mladih. 
 
Općina Gornja Rijeka uključuje savjet mladih Općine Gornja Rijeka u raspravu i donošenje odluka koje se ih neposredno tiču. 
 
Savjet mladih općine Sveti Petar Orehovec uključen je u rad Općinskog vijeća. 
 
Izdvojena sredstva: 4.500,00 kn 
 
 
Preporuka 3.4.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                           Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Grad Koprivnica je tijekom 2014. godine podupirao i sufinancirao udruge mladih s područja Grada.  
 
Grad Križevci financira rad udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom i osigurava programske potpore udrugama koje pružaju usluge 
volonterskog servisa. 
 
Općina Legrad sufinancira projekt „Showderica“. 
 
Izdvojena sredstva: 2.744.493,00 kn 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
U prosincu 2014. godine Savjet mladih Grada Križevaca je organizirao predavanje o volontiranju u suradnji s Volonterskim centrom „Link“ 
Križevci. Cilj predavanja bio je upoznati prisutne sa Zakonom o volonterstvu, konkretno što znači volontirati, koje su dobrobiti volontiranja za 
pojedinca i društvo, koje se mogućnosti pružaju na području Županije, zašto je volonterski servis potreban udrugama/institucijama/organizacijama 
civilnog društva. 
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Grad Koprivnica podupire i sufinancira programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u zemlji i inozemstvu. 
 
Grad Križevci je sufinancirao edukaciju za članove savjeta mladih u suradnji s Udrugom gradova. 
 
Izdvojena sredstva: 37.000,00 kn 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Križevci financira i podupire neprofitne medijske projekte mladih za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 1.500,00 kn 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Na području Grada Koprivnice se provodi program JAKO, koji pruža savjetovanje i informiranje organizacijama civilnog društva putem Info-
točke koja se nalazi u Domu mladih Koprivnica. 
 
Grad Križevci financira Klub kulture – multimedijalni centar, koji osigurava programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za mlade, 
podupire razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih i potiče osnivanje lokalnog informativnog centra za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 25.500,00 kn sredstva redovne djelatnosti 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 10.227.063,07 kuna 
i sredstva redovne djelatnosti. 
 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
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Grad Zabok je 18. prosinca 2014. godine oformio Savjet mladih Grada Zaboka. Grad Zabok također pomaže u nabavi udžbenika i subvencionira 
prijevoz učenika srednjih i osnovnih škola te stipendira studente s 500,00 kn mjesečno. 
 
Na području Općine Gornja Stubica osnovan je 30. svibnja 2014. godine Savjet mladih, ali konkretni programi za mlade još nisu doneseni.    
 
Grad Pregrada donio je Gradski program za mlade Grada Pregrade, a nacrt programa je prezentiran 13. ožujka 2015. godine na javnoj tribini u 
Pregradi, u okviru projekta „Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade“. 
 
Savjet mladih grada Krapine donio je program svog rada koji uključuje i suradnju sa drugim udrugama mladih sa područja županije. 
 
Izdvojena sredstva: 545.912,87 kn 
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, 
                       obrazovnih  i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Općina Mače ima mogućnost osigurati mladima odgovarajući grijani prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih bez naknade i to: 
obnovljeni prostor Doma kulture, prostorije u općinskoj zgradi, prostorije udruga i igraonice. U sklopu nogometnog igrališta uređeno je dječje 
igralište koje koriste svi mladi. Za svoje potrebe mladi koriste i sportsku dvoranu čiju je izgradnju Općina sufinancirala sa 20% od cjelokupne 
vrijednosti investicije.  
 
Općina Krapinske Toplice je za rad udruga osigurala prostor u Domu kulture u Krapinskim Toplicama i društvenim domovima u naseljima Selno 
i Mala Erpenja. 
 
Općina Lobor je sudjelovala u financiranju gradnje višenamjenske školske sportske dvorane te osigurava korištenje prostora društvenih domova u 
Loboru, Markušbrijegu, Petrovoj Gori te igrališta. 
 
Grad Zabok osigurava udrugama besplatno korištenje društvenih domova.  
 
Općina Jesenje je 2014. godine izgradila i opremila dječje igralište u Cerju Jesenjskom. 
 

Preporuka 1.   Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                        Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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Općina Stubičke Toplice pruža besplatno korištenje prostorija Općine, za MK Stubaki plaća najam sportske dvorane u Osnovnoj školi Oroslavlje, 
a stolnoteniski klub Stubaki koristi besplatno Mjesni dom Pila za treninge. 
 
Općina Gornja Stubica ustupa zgradu sportsko rekreacijskog centra mladima na korištenje.  
 
Općina Zagorska Sela uređuje i održava prostor Kulturnog centra u Zagorskim Selima kojim se koriste sportske i kulturne udruge mladih za 
provođenje svojih aktivnosti.  
 
Općina Veliko Trgovišće uređuje, održava i podmiruje režijske troškove Doma kulture i Sportskog centra u Velikom Trgovišću te Sportskog doma 
Dubrovčan, čijim prostorima se koriste udruge mladih.  
 
Općina Mihovljan osigurala je odgovarajuće prostorije za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih 
programa u Društvenom domu Mihovljan i Općinskoj zgradi. U Društvenom domu mladi imaju osiguran prostor za obavljanje proba te raznih 
aktivnosti poput djelovanja KUD-a i sličnih programa, dok u Općinskoj zgradi imaju osigurani prostor za sportske aktivnosti, obrazovne aktivnosti, 
udruge mladih i slično. 
 
Općina Đurmanec financira izgradnju školske sportske dvorane u Đurmancu te sufinancira projekt izgradnje i uređenja dječjih igrališta (u tijeku je 
izgradnja igrališta u Goričanovcu, nastavak uređenja igrališta u Hlevnici, postava rasvjete i druge opreme po igralištima). Pred završetkom je 
uređenje prostora u centru Đurmanca za potrebe udruga i mladih. 
 
Grad Pregrada je dodijelio prostor Savjetu mladih, dok je u okviru projekta „Otvoreni grad“ uređen prostor u Društvenom domu u Pregradi te je 
jedna prostorija dodijeljena udruzi mladih CUG i Društvu naša djeca Pregrada. Ujedno je uređena i opremljena multifunkcionalna dvorana sa 100 
mjesta, koju mogu koristiti svi zainteresirani građani i udruge. 
 
Općina SV. Križ Začretje osigurava i snosi troškove električne energije, vode te troškove grijanja za prostore koje koriste brojne udruge i sportska 
društva s područja Općine.    
 
Grad Krapina osigurava adekvatne prostorije za rad udruga mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 2.655.984,16 kn 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
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                          mladih na svojem području 
 
Općina Mače sufinancira i financijski podupire provedbu raznovrsnih projekata udruga i mladih koji djeluju na području Općine: KUD Ljudevit 
Gaj, Udruge Društvo naša djeca Mače, ŽVG Kajda, Mačanske mažoretkinje, Nogometni klub Gaj Mače, Šahovski klub Gaj Mače i Kickboxing 
klub Mače. 
 
Općina Krapinske Toplice sufinancira rad Udruge mladih VITA i sportskih udruga (Nogometni klub Toplice, Društvo sportskih igara učenika 
Krapina, Županijski školski sportski savez KZŽ) koje imaju sjedište na području Općine kao i udruga u kulturi (KUD Zlatko Baloković), te ostalih. 
 
Na području Općine Lobor djeluje veliki broj udruga i to sportskih, kulturnih, ekoloških, humanitarnih (ŠD Lobor, ŠD Vihor, ŠRD Pastrva, OFF 
road, Mažoretkinje, Planinarsko društvo, Ekološko društvo, Pčelari, Vinari, Lovci, Kuburaši, Udruga žena i Udruga Sveta Ana) i sve one okupljaju 
velik broj mladih koji aktivno djeluju na svim područjima od interesa za zajednicu. 
 
Grad Zabok financira djelovanje Društva naša djeca, Udruge Mraz, Regenerator i Hrvatski glazbeni festival. 
 
Općina Jesenje financira rad sportskih udruga sa svojeg područja. 
 
Općina Stubičke Toplice sufinancira rad Društva Naša djeca Stubičke Toplice, Malonogometnog kluba Stubaki, Stolnoteniskog kluba Stubaki, 
Taekwondo kluba Kapelščak, Auto-moto kluba Stubaki, Sportsko-ribolovnog društva Stubaki i Biciklističkog kluba Stubaki. 
 
Općina Gornja Stubica financijski podupire rad raznih kulturnih i sportskih udruga na svom području, poput KUD-a, nogometnog kluba, triatlon 
kluba, atletskog kluba, Puhačkog orkestra VZO itd. 
 
Općina Veliko Trgovišće osigurava financijska sredstva za redovnu djelatnost i poticajna sredstva za natprosječne rezultate udruga.  
 
Općina Mihovljan sufinancira te pruža tehničku i stručnu podršku DVD-u Mihovljan, NK-u „Rudar“ i KUD-u Mihovljan.  
 
Općina Desinić sufinancira rad udruga u kojima većinski broj članova čine mladi i to: Desinićke mažoretkinje, Limena glazba Karlo Lugarić, KUD 
Horvatska, NK Desinić i Hokej klub. 
 
Općina Đurmanec sufinancira općinsku malonogometnu ligu i rad Školskog sportskog kluba Đurmanec. Također pruža tehničku, stručnu i 
financijsku podršku novim i postojećim udrugama, u realizaciji njihovih programa i aktivnosti, a prvenstveno se radi o sportskim udrugama mladih. 



94 
 

 
Grad Pregrada je u 2014. godini osnovao udrugu mladih CUG Pregrada i Pregrada.info te je također objavio natječaj za financiranje udruga i 
sportskih klubova. 
 
Općina Sv. Križ Začretje iz svog proračuna redovito svake godine sufinancira rad udruga koje djeluju na njezinom području. Također, iznimno, 
sufinancira se i rad udruga koje djeluju van područja Općine. 
 
Izdvojena sredstva: 2.065.321,37 kn 
 
 
 
Preporuka 3.2.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Općina Mače dostavila je podatke o intenzivnom radu na poticanju mladih na uključivanje u organiziranje civilnog društva, te poticanje mladih na 
obrazovanje i informiranje u tom području. Potpora je pružena Lovačkom društvu Fazan, Udruzi pčelara, HCK Zlatar, Limenoj glazbi i DVD-u 
Mače.  
Grad Pregrada osnovao je udrugu Pregrada.info. 
 
Izdvojena sredstva: 102.950,78 kn 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Grad Krapina organizira razna sportska natjecanja i kulturne događaje za mlade. 
Grad Pregrada putem javnih savjetovanja prije donošenja odluka na Gradskom vijeću, potiče sve građane pa tako i mlade da se uključe sa svojim 
prijedlozima i primjedbama. 
Grad Zabok financira svoj Savjet mladih i Dječje gradsko vijeće pri Društvu naša djeca. 
 
Općina Mače dostavila je podatke o održavanju zajedničkih sastanaka sa predsjednicima udruga. 
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Općina Gornja Stubica je u 2014. godini osnovala Savjet mladih kao tijelo čiji su članovi mladi, koji su istovremeno predstavnici raznih udruga 
koje djeluju na području općine.  
 
Općina Đurmanec potiče održavanje sastanaka, foruma na webu, intenzivno radi na poticanju mladih na osnivanje udruga koje okupljaju mlade i 
promiču njihove interese. 
 
U Općini Sv. Križ Začretje u tijeku je osnivanje Savjeta mladih Općine. Kroz suradnju izabranih članova savjeta mladih sa stručnim službama 
Jedinstvenog upravnog odjela općine, općinskog načelnika te predsjednika Općinskog vijeća, osigurat će se mladima uključivanje u donošenje svih 
odluka koje ih se neposredno tiču. 
 
Izdvojena sredstva: 142.000,00 kn. 
 
Preporuka 3.4.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Krapinsko-zagorska županija je vezano za mjeru 2.1.5. „Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje 
dugotrajno nezaposlenih mladih“ iz Nacionalnog Programa za mlade 2014.-2017., u rujnu 2014. g. započela s provedbom projekta Baltazar, tj. 
osiguravanje ukupno 69 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, u županijskim osnovnim i srednjim školama. Riječ je o projektu 
koji je prijavljen na natječaj MZOS-a „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-
obrazovnim ustanovama“, a jedan od ciljeva natječaja je i smanjenje broja mladih nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a do 29. godina starosti. 
Angažmanom u Baltazaru, zaposlenje je pronašlo 69 pomoćnika u nastavi, sukladno spomenutom kriteriju. Iz Europskog socijalnog fonda Županija 
je ostvarila pravo korištenja bespovratnih sredstva u iznosu od 1.825.788,89 kn, za troškove rada 51 pomoćnika u nastavi. Krapinsko-zagorska 
županija financira projekte koji obuhvaćaju provođenje Županijskog programa za mlade. 
 
Općina Jesenje financira rad sportskih udruga sa svojeg područja. 
 
Općina Đurmanec financijski pomaže u nabavi sportske opreme, sredstva za rad i redovnim aktivnostima udruga mladih te sufinancira sportska 
natjecanja djece i mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 664.445,00 kn. 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
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                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 
 
Općina Mače dostavila je podatke o financijskoj pomoći (novčana pomoć, davanje prostora za održavanje manifestacija, podmirenje troškova el. 
energije, troškova domjenka i sl.) različitim projektima udruga koji su bili usmjereni na razvoj suradnje s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i 
inozemstvu. 
 
Općina Lobor sudjeluje u sufinanciranju sportskih natjecanja, nastupa KUD-a (tamburaškog, folklornog, dramskog i recitatorskog) u Hrvatskoj i 
Sloveniji te nastupa Kuburaša u zemlji i u Mađarskoj. 
 
KUD Mihovljan, DVD Mihovljan i NK „RUDAR“ Mihovljan ostvaruju programe i zajedničku suradnju sa ostalim udrugama u RH. 
 
Općina Đurmanec sufinancira malonogometnu ligu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudjeluje u organizaciji međuopćinskog 
druženja mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 5.600,00 kn. 
 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Pregrada je osnivač časopisa Pregrada.info. 
 
Općine Mače održava web stranicu koja služi za objavljivanje natječaja, objavu svih akata, odluka i sl., te informiranje i praćenje rada svih udruga 
s područja Općine koje na stranici objavljuju svoje uspješne rezultate uz objavu fotografija i teksta. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Krapinsko-zagorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno je 6.182.214,18 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
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Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, 
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Na području Grada Gospića djeluje Društvo naša djeca, Savjet mladih, Dječje gradsko vijeće i Mladi tehničari. 
 
Grad Otočac financira školsku sportsku dvoranu dok se za rad udruga koriste i prostori Gackog pučkog otvorenog učilišta. 
 
Općina Brinje sufinancira održavanje školske sportske dvorane. 
 
Izdvojena sredstva: 35.000,00 kn. 
 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 

 
Grad Otočac je financirao rad novoosnovane udruge „Studentski zbor Gacke“.  
 
Općina Brinje je tijekom 2014. godine financirala Školu taekwondo-a i nogometni turnir. 
 
Izdvojena sredstva: 40.500,00 kuna 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Ličko-senjska županija je tijekom 2014. godine imenovala nove članove Savjeta mladih. 
 
Grad Gospić ima osnovan gradski Savjet mladih i Dječje gradsko vijeće. 
 
Grad Otočac ima osnovani gradski Savjet mladih koji će donošenjem Programa rada imati mogućnost više sudjelovati u donošenju odluka na 
lokalnoj razini. 
 
Grad Novalja ima osnovani Savjet mladih koji je tijekom 2014. godine bio financiran iz gradskog proračuna. 
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Općina Vrhovina ima osnovan općinski Savjet mladih. 
 
Općina Karlobag financira rad općinskog Savjeta mladih i Hrvatskih katoličkih skauta „Sveti Karlo Boromerski“. 
 
Izdvojena sredstva: 15.767,85 kuna 
 
 
 
 
 
 
Preporuka 3.6.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Gospić je tijekom 2014. godine financirao glasila „Gimgos“, „Vrutak“ i „Marta“. 
 
Izdvojena sredstva: 15.455,50 kuna 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Ličko-senjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno je 106.723,35 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

 
Savjet mladih Osječko-baranjske županije je za 2014. godinu donio Program rada i financijski plan.  
 
Savjet mladih Grada Osijeka izradio je Prijedlog Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. U suradnji s Proni centrom i 
Regionalnim info centrom Osijek, 4. travnja 2014. održana je javna rasprava, koja je omogućila sudjelovanje šire populacije mladih u stvaranju 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Nacrta Programa za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017. Nakon javne rasprave, uslijedio je sastanak radnih skupina 17. travnja 2014., na 
kojem su sudjelovali predstavnici udruga mladih, Grada Osijeka i stručnjaka iz određenih područja, a potom je Nacrt Programa od 8. svibnja – 8. 
lipnja na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka, kao i u sredstvima javnog priopćavanja, bio otvoren za digitalnu javnu raspravu. Prijedlog 
Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. usvojilo je Gradsko vijeću 30. lipnja 2014. godine. 
 
Gradsko vijeće Belog Manistira donijelo je Gradski program djelovanja za mlade Grada Belog Manistira. 
 
Općina Bilje podržava i sufinancira Program rada općinskog Savjeta mladih. 
 
Općina Koška donosi svake godine program financiranja udruga u kojima mladi čine većinu. Na žalost nije osnovan savjet mladih, no i bez njega 
mlade se nastoji uključiti u sve aktivnosti i društvene događaje na području Općine, primjerice sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja za mlade, organiziranje događaja za mlade povodom Dana Općine i dr. 
 
Općina Semeljci je u 2013. godini donijela Program financiranja udruga mladih, udruga roditelja i humanitarnih udruga za 2014. godini.  
 
Izdvojena sredstva: 102.301,92 kuna  
 
 

Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Osječko-baranjska županija podupire rad Udruge za rad s mladima Breza, koja je osnovala stambenu zajednicu za djevojke (od 13. do 21. godine) 
bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju. Tijekom 2014. godine Stambena zajednica osigurala je smještaj za 10 djevojaka. 
 
Općina Antunovac osigurava bez naknade prostor u Hrvatskim domovima u Antunovcu i Ivanovcu udrugama mladih „Dvorište“ i „Alfa“. Također 
se za potrebe korištenja teretane osiguravaju prostori DVD-a u Antunovcu i Ivanovcu. 
  
Grad Beli Manastir osigurava uvjete za provođenje sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive, 
osiguravajući prostor za rad Umjetničkoj školi, Centru za kulturu i gradskoj knjižnici omogućavanjem korištenja nastavno-sportske dvorane bez 
naknade raznim sportskim klubovima koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Belog Manastira, te osiguravanjem prostora za rad kulturno 
umjetničkih društava. 
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Općina Bilje bez naknade osigurava svim udrugama prostor za rad u prostorijama domova kulture i sportskim objektima. 
  
Općina Jagodnjak osigurava korištenje sportske dvorane Osnovne škole Jagodnjak radi poticanja sportskih aktivnosti klubova i pojedinaca. 
 
Općina Kneževi Vinogradi osigurava financijska sredstva u proračunu Općine na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana udruga, a 
prostor koji se dodjeljuje je u vlasništvu Općine.   
 
Općina Koška daje neograničeno korištenje prostora u vlasništvu Općine za aktivnosti udruga mladih. 
 
Općina Levanjska Varoš daje domove kulture na korištenje raznim udrugama koje djeluju na području Općine. 
 
Modelom korištenja sportskih školskih dvorana na području grada Osijeka (20 dvorana) osiguravaju se termini za organizirani rad s mlađim dobnim 
kategorijama. Prostor Doma tehnike koriste udruge tehničke kulture Grada Osijeka. Udruge imaju svoje društvene prostorije, kabinete, a koriste i 
dvorane Grada Osijeka (malu i veliku) za sjednice. Pola troškova održavanja Doma tehnike ostvaruje se iz Proračuna Grada. Ove udruge okupljaju 
djecu i mlade koja imaju sklonosti i sposobnosti unutar određene grane tehnike. Cilj je radom na više projekata ostvariti bitan utjecaj na korisno 
provođenje slobodnog vremena mladih te otkriti i poticati razvoj. 
 
U četiri naselja Općine Semeljci postoje posebni prostori za udruge mladih, a kada postoji potreba istih udruga, za svoje potrebe i za različite 
programe mogu koristiti i prostore Općine Semeljci, po naseljima. 
 
Izdvojena sredstva: 520.848,63 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                         mladih na svojem području 

 
Aktivnosti mladih su se financirale kroz njihovu uključenost u različite programske aktivnosti udruga koje financijski podupire Upravni odjel za 
poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, kao što su: KUD-ovi, sportsko-ribolovna društva, DVD-ovi, lovačka društva i udruge 
poljoprivrednih proizvođača. Osječko-baranjska županija je financirala projekt izviđačkog kluba Javor „Šuma je izvor života“. Projekt je zamišljen 
kao splet radionica, prezentacija, predavanja, izleta i igara u kojima djeca i mladi upoznaju važnost i potrebu očuvanja šuma te o negativnim 
utjecajima čovjeka na okoliš. Županija je također financirala projekt Kluba roditelja i djece s teškim invaliditetom „NOVI DAN“ Osijek pod 
nazivom „I mi smo tu“ u Briješću; rad Psihorehabilitacijskog centra za mlade –Promo Vita; projekt „Neću drogu-glazbom protiv ovisnosti 2014“ 
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i 5. Osječki festival zdravlja – protiv ovisnosti. Dio projekta „I mi smo tu“ – radionice za djecu i mlade Rome provodio je Centar za dijete – Osijek 
u Belom Manastiru.   
 
Općina Antunovac sufinancirala je udruge mladih „Dvorište“ Ivanovac i „Alfa“ Antunovac, KUD „Klasje Slavonije“ i Udrugu „Prijatelji novog 
naselja“. 
 
Općina Jagodnjak je financirala rad udruga mladih Bolman i Jagodnjak. 
 
Općina Kneževi Vinogradi je financirala rad Udruge mladih „ZANTO“ Karanac, Udruge mladih „Jožef Atila“ Kotlina i Udruge mladih 
„Hercegszollosi Mihaly“ Kneževi Vinogradi.  
 
Općina Koška je financirala sedam udruga mladih koje djeluju na njenom području. 
 
Grad Osijek je raspisao Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2014. godini. 
 
U općini Semeljci osnovane su četiri udruge mladih u četiri, od pet naselja koja se nalaze na području Općine. 
 
Izdvojena sredstva: 487.687,40 kuna  
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Grad Beli Manastir podržao je sudjelovanje članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira na VI. Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba na 
temu Centri za mlade. Grad je podržao i sudjelovanje člana Savjeta mladih na Regionalnoj javnoj raspravi povodom konzultacija o Zakonu o 
savjetima mladih u Osijeku. 
 
Općina Petrijevci je financirala izgradnju bežične WIFI mreže na području Općine. 
  
Općina Semeljci je uključila devet mladih ljudi u programu rada bez zasnivanja radnog odnosa. Trenutno je na taj način u Općini zaposleno troje 
mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 12.100,00 kuna 
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Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Mladi u Belom Manastiru uključeni su u djelovanje jedinica lokalne samouprave putem Savjeta mladih Grada Belog Manastira koje je savjetodavno 
tijelo Gradskog vijeća, a članovi Savjeta također su članovi drugih radnih tijela kao Vijeća za prevenciju i Povjerenstva za dodjelu stipendija, te su 
na taj način uključeni u rješavanje problema koji ih se izravno tiču. 
 
Član Savjeta mladih Općine Bilje je i vijećnik Općinskog vijeća čije su sjednice otvorene za sve udruge, a materijal sa sjednica je dostupan Savjetu 
mladih. 
 
Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi sudjeluje na redovnim sjednicama na kojima se donose Odluke koje ih se neposredno tiču. 
 
U radu Općinskog vijeća Koške sudjeluju tri mlade osobe. 
 
Mladi sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci. 
 
Mladi Grada Osijeka su uključeni u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču putem gradskog Savjeta mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 11.102,58 kuna 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Grad Beli Manastir podržava projekte Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i Gradskog 
programa djelovanja za mlade Grada Belog Manastira, kao što su organizacija tribina i predavanja kojima se mlade želi informirati o otvaranju 
Europskih mogućnosti mladima, zdravoj prehrani, zaštiti okoliša i slično. Grad sufinancira ili podržava projekte ustanova i udruga s područja Grada 
s kojima surađuje i Savjet mladih u sklopu Belomanastirskog ljeta mladih i to kulturne programe (Kino na otvorenom, predstave, večer poezije, 
povijesna predavanja), kao i programe vezane za tjelesnu aktivnost mladih (sportski dan, zumba party i slično). 
 
Općina Bilje sufinancira rad i program mladih pripadnika nacionalne manjine, Zajednice mladih Mađara i Udruge mladih Mađara. 
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Grad Osijek je putem Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2014. godini i planom 
rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2014., financirao programe i projekte mladih i za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 161.536,44 kuna 
 
 
 
 
 
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Grad Beli Manastir podržao je sudjelovanje članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira na VI. Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba na 
temu Centri za mlade. Grad je podržao i sudjelovanje člana Savjeta mladih na Regionalnoj javnoj raspravi povodom konzultacija o Zakonu o 
savjetima mladih u Osijeku.  
 
Grad Osijek je financirao projekt „MOST- MObilnost STudenata“, Udruge IAESTE. 
 
Izdvojena sredstva: 7.600,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Mladi sudjeluju u pisanju i kreiranju Glasnika Općine Semeljci. 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Općina Koška financira rad Kluba mladih i nogometne akademije Niza. 
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Općina Vuka sufinancira rad Udruge mladih. 
 
Grad Osijek je financirao projekt "iMOS - INFORMIRANJE MLADIH OSIJEK" u organizaciji Regionalnog info centra Osijek i Proni centra za 
socijalno podučavanje. 
 
Izdvojena sredstva: 17.500,00 kn. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Osječko-baranjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.320.676,97 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
 

 
Savjet mladih Požeško-slavonske županije donio je Program rada, čiji glavni ciljevi obuhvaćaju pomoć mladima pri pronalasku posla, suzbijanje 
nasilja, razvijanje tolerancije, borbu protiv ovisnosti i slično. 
 
Izdvojena sredstva: 34.000,00 kn.  
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,         
                      obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Požeško-slavonska županija ustupila je Županijsku vijećnicu za održavanje sjednica županijskog Savjeta mladih. 
 
Grad Pakrac osigurava prostor udruzi mladih Mali most. 
 
Grad Požega ustupa Gradsku vijećnicu za održavanje sjednica i sastanaka Savjeta mladih Grada Požege. 
 
Grad Kutjevo ustupa gradski prostor za održavanje sportskih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti i programa. 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Grad Lipik osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih u Sportskom domu i Multikulturalnom centru u Lipiku te 
oprema i održava sportske i rekreativne terene u pojedinim naseljima. 
 
Izdvojena sredstva: 12.722,04 kn. 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                         mladih na svojem području 

 
Grad Pakrac je tijekom 2014. godine sufinancirao rad Udruge mladih Mali most. 
 
Grad Pleternica financira rad s mladima kroz sport i kulturu te inicira osnivanje, djelovanje i sufinancira rad udruga mladih koje djeluju na području 
Grada.  
 
Grad Kutjevo daje potporu, potiče osnivanje i sufinancira udruge čije je djelovanje usmjereno na kulturu i sport. 
 
Grad Lipik sufinancira rad svih udruga mladih i za mlade koje djeluju na području Grada. 
 
Općina Kaptol sufinancira rad Udruge mladih Općine. 
 
Izdvojena sredstva: 5.977.725,00 kn. 
 
Preporuka 3.2.   Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                           u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Grad Požega financira udrugu Puma, koja kao organizacija civilnog društva i inicijativa mladih, svojim djelovanjem potiče sudjelovanje mladih u 
društvenom životu Grada. 
 
Izdvojena sredstva: 35.000,00 kn. 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 
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Predstavnik Savjeta mladih Grada Pakraca redovito sudjeluje na sjednicama radnih tijela i Gradskog vijeća.  
 
Grad Požega uključuje mlade u svoje djelovanje kroz gradski Savjet mladih. 
 
Grad Pleternica ima ustrojen Savjet mladih. 
 
Grad Lipik ističe kako se, unatoč nepostojanju gradskog Savjeta mladih, prijedlozi mladih uvažavaju i usklađuju pri donošenju nekih odluka. 
 
Izdvojena sredstva: 1.500,00 kuna 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Požeško-slavonska županija je u 2014. godini stipendirala 60 studenata. 
 
Grad Lipik već godinama dodjeljuje stipendije svim studentima koji se jave na natječaj za stipendiranje. 
 
Izdvojena sredstva: 759.800,00 kuna  
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Grad Lipik ima sporazume o bratimljenju i prijateljstvu s nekoliko gradova diljem Europe pa tako mladima omogućuje sudjelovanje u razmjeni i 
posjetima na kulturnom, sportskom i obrazovnom području. 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Lipik izdaje svoj časopis pod nazivom Compas u kojem se veliki dio prostora posvećuje mladima, njihovim aktivnosti i postignućima. 
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Požeško-slavonske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.820.747,04 kune i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 
Djelovanje Savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave i Savjeta mladih Primorsko-goranske županije očituje se kroz provođenje aktivnosti 
koje proizlaze iz Programa rada za 2014. godinu poput prezentacija, skupova, naknada, druženja, sajmova, edukacija, tribina, različitih programa i 
akcija.  
 
Izdvojena sredstva: 172.209,00 kuna  

 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Grad Opatija daje besplatno na korištenje svoje prostore udrugama koje ostvaruju sredstva iz gradskog proračuna. Grad također financira troškove 
sportskih objekata poput dvorane Marino Cvetković i opremu sportskih klubova. 
 
Grad Delnice udrugama mladih i za mlade daje na raspolaganje prostor  u vlasništvu Grada za potrebe druženja, organizacije raznih radionica i 
predavanja. 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Općina Kostrena financira korištenje sportskih objekata (sportska dvorana „Kostrena“ i dvorana NK „Pomorac“) sportskim klubovima na području 
Općine. 
 
Grad Kraljevica izdvaja sredstva za Dom sporta Kraljevica i ostale sportske objekte te financira izvannastavne aktivnosti u OŠ Kraljevica. 
 
Općina Ravna Gora je sufinancirala izgradnju školske sportske dvorane u Ravnoj Gori te osigurava prostor za rad i provođenje aktivnosti udruga 
mladih i za mlade te sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa (Dom kulture Ravna Gora, Upravno-poslovna zgrada u Ravnoj Gori, 
Društveni dom „Goranka“, prostori u kojima djeluju Sportsko društvo Kupjak, Stara Sušica i Stari Laz, SPC Goranka itd.). 
 
Grad Rijeka daje sve sportske objekte u vlasništvu na raspolaganje riječkim sportskim udrugama za provedbu treninga i utakmica bez plaćanja 
naknade. Kroz natječaj je ponuđena infrastruktura kluba Palach, dva kata zgrade Filodrammatice i prostor Marganova u Harteri. Upravljanje bez 
naknade preuzeli su udruga Molekula i Studentski kulturni centar. 
 
Općina Viškovo je sufinancirala izgradnju i uređenje školskih objekata te projektnu dokumentaciju za Dom Marinići i NK Halubjan. 
 
Općina Fužine je financirala materijalne troškove vezane uz prostor i aktivnosti NK Omladinca i Puhačkog orkestra Fužine. 
 
Savjet mladih i Udruga mladih Grada Kastva koriste sve raspoložive prostore Grada. 
 
Općina Čavle daje na korištenje sve raspoložive prostore, kako kulturne tako i sportske, za aktivnosti mladih. 
 
Općina Skrad Udruzi mladih „Initium“ osigurava adekvatan prostor u vlasništvu Općine bez plaćanja naknade. 
 
Grad Vrbovsko osigurava prostor u stambenoj zgradi u Moravicama za Forum mladih Moravice. 
  
Izdvojena sredstva: 51.228.800,00 kuna 
 
 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 
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Općina Skrad financijski podupire rad Udruge mladih „Initium“ te također sufinancira rad sljedećih udruga: Skradska žena, Planinarsko društvo 
„Skradski vrh“, KUD „Zeleni vir“, Savjet mladih Općine Skrad, kuglačkih klubova „Skrad“ i „Polet“, Nogometni klub „Polet“, Skijaški klub 
„Polet“, Biatlonski klub „Skrad“ i Šahovski klub „Goranka“. 
 
Grad Opatija sufinancira rad udruga u programu javnih potreba koje imaju programe za mlade poput udruga u sportu, kulturi, raznih manifestacija 
koje organiziraju mladi.  
 
Grad Delnice je sufinancirao programe Udruge mladih Re-volt koja je ujedno jedina aktivna udruga mladih na području Grada. 
 
Općina Ravna Gora je sufinancirala rad udruga na temelju Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u prosvjeti, 
kulturi i sportu, kao i programe udruga građana koje djeluju na području Općine. 
 
Grad Rijeka je sufinancirao programe sportskih udruga unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke, udruga tehničke kulture te mlade 
neafirmirane sudionike riječke kulturne scene, a uz odobrena sredstva IPA i Creative Start up – jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih 
industrija.  
 
Općina Brod Moravice sufinancira rad udruge Forum mladih Moravice, te brojne udruge koje se bave mladima na području sporta, kulture i brige 
o djeci (TSK „Budućnost“, KUD „Lipica“ i Društvo Naša djeca Brod Moravice). 
 
Općina Viškovo je sufinancirala Udrugu Halubajke, halubajske mažoretkinje i kiparsku udrugu Mato Tijardović. 
 
Općina Fužine je sufinancirala rad Glazbene škole, rad plivačkog kluba SRD „Viševica“ i Udrugu Društvo naša djeca. 
 
Izdvojena sredstva: 10.820.461,00 kuna 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                         u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Grad Opatija proveo je i financirao projekt „Mislim globalno, djelujem lokalno“, Udruge Delta. 
 
Grad Kastav je kroz programe Savjeta mladih proveo programe poticanja sudjelovanja mladih u društvenom odlučivanju. 
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Grad Delnice ostvaruje redovitu suradnju s Regionalnim info centrom za mlade Rijeka – UMKI u provedbi anketiranja, sudjelovanju na 
radionicama i tečajevima. 
 
Izdvojena sredstva: 33.726,00 kuna 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Sve jedinice lokalne samouprave na području županije koje imaju konstituirane Savjete mladih, uključuju mlade u donošenje bitnih odluka koje se 
tiču mladih. Na području Županije potiče se suradnja Savjeta mladih s udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima. Mladi su informirani 
putem Internet stranica Savjeta mladih. 
 
U sklopu projekta pod nazivom MLADI U EUROPI  osnovana je Europska komisija za mlade koju sačinjavaju učenici srednjih škola i članovi 
udruga koji se bave mladima i aktivnostima mladih.  
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Grad Opatija osigurao je dodatnu edukaciju i prekvalifikaciju za mlade nezaposlene osobe, poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba s 
invaliditetom, poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, mogućnost stručnog osposobljavanja u gradskoj upravi i ustanovama, 
prednost mladim osobama pri davanju stanova u najam, sufinanciranje rada udruga osoba s invaliditetom. Također je dana potpora mladima za 
edukaciju iz područja njihovog obrazovanja u domeni rada s mladima, a proveden je i projekt „Mladi u zajednici bez barijera“, kojeg su provodili 
Savjet mladih Grada Opatije, Savjet mladih Grada Crikvenice, Občina Ajdovščina (SLO) i Občina Kidričevo (SLO). 
 
Grad Kastav sufinancira programe gradskog Savjeta mladih te programe Udruge Centar mladih Grada Kastva. 
 
Grad Rijeka prati i financira programe Centra za mlade – Savjetovalište otvorenih vrata Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
županije, Udruge za zaštitu obitelji – Rijeka, Udruge Terra, Udruge za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka, Udruge DELTA, Udruge SMART, Udruge 
„Za bolji svijet“ Volonteri u akciji – pozitivne promjene u našoj okolini, Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka, Odred izviđača Primorje i Udruge 
3. Zmaj. 
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U sklopu Škole demokracije 2014. u Labinu, predstavnici Grada Rijeke su aktivno uključili i mlade sa invaliditetom, čime je započeta suradnja sa 
srednjim školama koje uključuju učenike s teškoćama u razvoju. 
  
Izdvojena sredstva: 1.493.959,00 kuna 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih 
                         i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Općina Fužine je sufinancirala aktivnosti splitskog skautskog centra Rakov jarak. 
 
Član Savjeta mladih primorsko-goranske županije sudjelovao je na drugom međunarodnom susretu mladih koji se održao u okviru projekta „Prema 
aktivnijem sudjelovanju mladih“ u Konyi, Turska. 
 
Grad Opatija proveo je projekt „Mladi u zajednici bez barijera“ kojeg su provodili Savjet mladih Grada Opatije, Savjet mladih Grada Crikvenice, 
Občina Ajdovščina (SLO) i Občina Kidričevo (SLO). Cilj projekta je bio unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno uključiti mlade i potaknuti 
sudjelovanje mladih u javnom životu zajednice, a posebno u procesima donošenja odluka. Projekt je sufinanciran sredstvima Agencije za mobilnost 
i programe EU. 
 
Članovi nekih Savjeta mladih sa područja županije su sudjelovali na 6. Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba ma temu „Savjeti za Centre za 
mlade“. 
  
Izdvojena sredstva: 21.692,00 kuna 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Općina Brod Moravice je sufinancirala izdavanje školskog lista OŠ Brod Moravice pod nazivom „Lipica“. 
 
Savjet mladih Grada Kastva redovito objavljuje članke o radu Savjeta u kastavskom glasilu. 
 
Izdvojena sredstva: 2.000,00 kuna 
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 
 

 
Grad Rijeka omogućava besplatno korištenje usluga individualnog i grupnog savjetovanja koje pruža Sveučilišni savjetodavni centar Rijeka, 
Psihološko savjetovalište pri Sveučilištu u Rijeci. 
 
Izdvojena sredstva: 96.250,00 kuna sredstva redovne djelatnosti 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Primorsko-goranske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 63.869.097,00 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
 

 
Gradovi Petrinja i Kutina usvojili su programe za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 611.000,00 kuna  
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,                 
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Sisačko-moslavačka županija osigurava prostor u vidu korištenja prostora raznih sportskih, kulturnih i drugih saveza i ustanova u nadležnosti 
županije.  
 
Gradovi Kutina i Petrinja imaju puno namjenskih prostora za aktivnosti mladih. 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 

 
Sisačko-moslavačka županija, gradovi Kutina i Petrinja te općine Gvozd, Sunja, Kukuruzari i Dvor podupiru udruge koje provode aktivnosti za 
mlade i s mladima. 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Sisačko-moslavačka županija, gradovi Kutina i Petrinja te općine Gvozd, Sunja, Kukuruzari i Dvor uključuju svoje savjete mladih i vijećnike iz 
političkih stranaka u donošenje odluka koje se tiču mladih. 
 
Savjet mladih Općine Topusko je uključen u rad Općinskog vijeća. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Sisačko-moslavačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 611.000,00 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

 
Savjet mladih Grada Šibenika osnovan je 09. rujna 2014. godine. U tijeku je provedba projekta „Lokalni programi za mlade grada Šibenika“ kojeg 
sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih. 
 
Grad Drniš financira gradski Savjet mladih. 
 
Savjet mladih Grada Vodica je tijekom 2014. godine održavao redovite sjednice na kojima su se donosili važni zaključci za boljitak i budućnost 
mladih u Gradu. U suradnji s raznim udrugama, Savjet mladih Grada Vodice je sudjelovao na tribinama i radionicama na kojima se ostvarivala i 
suradnja sa udrugama i savjetima mladih sa područja cijele Hrvatske.  
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Izdvojena sredstva: 70.000,00 kuna  
 

Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,   
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Grad Šibenik je 29. listopada 2014. godine objavio javni poziv udrugama mladih za prikupljanje prijava za dodjelu prostora u zgradi kat.čest.br. 
685/29 K.O. (tzv. „narančasta zgrada“). Zgrada se namjenjuje za potrebe udruga mladih i za mlade u cilju jačanja i poticanja pozitivne društvene 
afirmacije udruga mladih, posebice u kulturi i sportu. Povjerenstvo je odlučivalo o odabiru korisnika prostora.  
 
Grad Drniš je ustupio odgovarajući prostor za aktivnosti Savjeta mladih i daje prostor na korištenje sportskim i udrugama u kulturi. Grad je također 
zakupio sportsku dvoranu za potrebe sportskih udruga. 
 
Grad Vodice u suradnji s Državnom agencijom za upravljanje državnom imovinom daje nekretninu u Ulici hrvatskih boraca 34 u Vodicama na 
korištenje bez naknade, zainteresiranim udrugama koje djeluju na području grada. 
 
Općina Ružić daje na korištenje novouređene prostore Društvenog doma Gradec udrugama koje djeluju na njenom području. Općina je financirala 
uređenje svlačionica na malonogometnom igralištu Kljaci. 
 
Općina Pirovac je uložila sredstva u uređenje Društvenog doma u naselju Putičanje. 
 
Općina Kistanje osigurava, bez naknade, prostor za rad Udruge mladih „Atlas“ u Domu kulture u Kistanju. 
 
Općina Tribunj financira troškove korištenja prostorija Kulturnog centra za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade.  
 
Izdvojena sredstva: 567.433,41 kuna 
 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 
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Raspisivanjem natječaja za dodjelu prostora u „narančastoj zgradi“ Grad Šibenik je omogućio inicijativu za formiranje Saveza udruga stanara 
„narančaste zgrade“, kojeg čine predstavnici udruga mladih i za mlade. U siječnju 2014. Savez udruga stanara „narančaste zgrade“ održao je 
konstituirajuću sjednicu upravljačkog tijela na kojoj je predloženo formiranje Saveza udruga mladih Grada Šibenika. 
 
Grad Vodice je davanjem prostora na korištenje udrugama bez naknade, dao potporu u cilju jačanja i poticanja pozitivne društvene afirmacije 
udruga mladih i za mlade, posebice u kulturi i sportu. 
 
Grad Skradin sufinancira školu nogometa za najmlađe uzraste i Skradinski omladinski sportski klub. 
 
Općina Tribunj u kontinuitetu sufinancira udruge i neformalne skupine koje djeluju na njenom području. 
 
Izdvojena sredstva: 221.000,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u 
                         društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Grad Šibenik je tijekom 2014. godine financirao Program javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja, kulture, sporta, tehničke kulture i 
udruga građana na području Grada. 
 
Grad Vodice je kroz javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Vodice za 2014. godinu financirao programe u području sporta, 
kulturne i društvene djelatnosti, te je omogućio stipendiranje redovitih studenata. 
 
Izdvojena sredstva: 8.487.000,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                          (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
U gradu Šibeniku djeluje Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih Grada Šibenika. 
 
U Gradu Vodice djeluje Dječje gradsko vijeće. 
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U Općini Tribunj djeluje Savjet mladih općine.  
 
Izdvojena sredstva: 86.000,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                           za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Grad Šibenik provodi program „Grad Šibenik-prijatelj djece“. 
 
Grad Vodice provodi program „Grad Vodice-prijatelj djece“. 
 
Izdvojena sredstva: 30.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Šibenik financira osnovnoškolske i srednjoškolske časopise. 
 
Izdvojena sredstva: 5.000,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Grad Šibenik sufinancira rad Klubova mladih. 
 
Grad Vodice sufinancira udruge na svom području u kojima djeluju mladi. 
 
Izdvojena sredstva: 2.459.000,00 kuna sredstva redovne djelatnosti 
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Šibensko-kninske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 11.925.433,41 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

 
Savjet mladih Varaždinske županije pokrenuo je postupak izrade novog Županijskog programa djelovanja za mlade. Tijekom izrade Prijedloga 
programa, anketirano je 500 mladih osoba na čitavom području Varaždinske županije, nakon čega je održano nekoliko fokus grupa. Savjet mladih 
Varaždinske županije će Prijedlog novog Županijskog programa djelovanja za mlade, nakon konzultacija s relevantnim institucijama i 
organizacijama iz područja obrazovanja, zdravstva, kulture, policije i slično, predložiti Županijskoj skupštini na usvajanje za razdoblje od 2015. 
do 2018. godine.  
 
Savjet mladih Grada Novog Marofa donio je plan programa i projekata. 
 
Općina Trnovec Bartolovečki kroz potprogram rada općinskog Savjeta mladih, nastoji mladima osigurati: prava i dužnosti sudjelovanja u lokalnim 
tijelima, osposobljavanje za vođenje lokalne zajednice i mogućnosti ostvarivanja boljeg položaja mladih. Program je namijenjen mladima s 
područja Općine u dobi od 15 do 29 godina, a čije se aktivnosti realiziraju provedbom samostalno utvrđenih programa ove interesne skupine 
stanovništva. 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području.  
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Udruga mladih Grada Zlatara i savjet mladih Grada Ivanca, proveli su tijekom 2014. godine program „Ivančica za bolje sutra“. 
 
Savjet mladih Općine Ljubešćica donio je Poslovnik o radu te Plan i program rada koji provodi u suradnji s Udrugom mladih Ljubešćica. 
 
Gradsko vijeće Grada Varaždina usvojilo je Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014. do 2020. godine. 
 
Grad Lepoglava je tijekom 2014. godine financirao Festival za mlade, program „Budi inteligentan, ostani konkurentan“, program „VolonTIram!“, 
te pojedinačne edukativne aktivnosti i sportske aktivnosti za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 771.183,36 kuna  
 
 
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive. 

 
Grad Novi Marof osigurao je prostorije za aktivnosti gradskih udruga u domovima kulture u Ključu i Remetincu, vatrogasnom centru, sportskoj 
dvorani, Kulturnom centru „Ivan Rabuzin“, Centru za društvene aktivnosti i desetak društvenih domova koji djeluju na području Grada. 
 
Svim udrugama (KUD „Voća“, Dobrovoljno vatrogasno društvo, NK Vindija, LD „Trčka“ i Udruga „Stara brv“) koje djeluju na području Općine 
Ljubešćica osiguran je odgovarajući prostor. 
 
Općina Maruševec osigurava odgovarajući prostor u školsko-sportskoj dvorani, domu kulture, društvenim domovima i vatrogasnim domovima, 
svim udrugama koje postoje na njenom području. 
 
Udrugama koje djeluju na području Općine Beretinec, osiguran je prostor za djelovanje. 
 
Udrugama koje djeluju na području Općine Sveti Đurđ osiguran je odgovarajući prostor u školsko-sportskoj dvorani, vatrogasnom i društvenom 
domu. 
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Općina Trnovec Bartolovečki raspolaže s većim brojem prostora od kojih je većina dana na korištenje udrugama civilnog društva za održavanje 
sastanaka kao i za realizaciju programa rada. Prostori su dostupni i ostalim korisnicima, kao i mladima za provođenje svojih programa. 
 
Grad Ivanec kroz Program javnih potreba u sportu financira najam sportskih dvorana, održavanje sportskih terena, izgradnju sportskih infrastruktura 
i manifestacija u sportu. 
 
Općina Breznica osigurava odgovarajući prostor malonogometnim klubovima, dobrovoljnim vatrogasnim i lovačkim društvima koja djeluju na 
njenom području. 
 
Mladi na području Općine Veliki Bukovec, za svoj društveni rad koriste prostorije u vlasništvu Općine, dok za sportske aktivnosti koriste sportske 
terene sportskih udruga i sportsku dvoranu Osnovne škole. Općina financira korištenje navedenih prostora tekućim donacijama udrugama iz svojih 
proračunskih sredstava. 
 
Općina Cestica daje na korištenje udrugama sportsku dvoranu Osnovne škole Cestica i šest društvenih domova. 
Općina Bednja pokriva troškove najma prostorija Osnovne škole za provođenje aktivnosti mladih. 
 
Tijekom 2014. godine Grad Varaždin je osigurao sredstva za uređenje prostorija i nabavu potrebne opreme za rad Centra za mlade. 
 
Općina Petrijanec u svakom svom naselju u sklopu društvenih domova, osigurava i podmiruje troškove prostora koji koriste mladi. Općina također 
osigurava prostor i opremu za četiri nogometna kluba. 
 
Općina Sveti Ilija osigurava odgovarajući prostor u školskoj sportskoj dvorani, vatrogasnim domovima, prostorijama NK Obreš i prostorijama 
općinske vijećnice, za rad udruga koje djeluju na njenom području. 
 
Općina Vidovec pomaže u radu svim udrugama sa područja Općine, uključujući i Udrugu mladih Općine Vidovec. 
 
Grad Varaždinske Toplice osigurava prostor za rad Savjetu mladih, Topličkoj udruzi mladih i Zajednici sportskih udruga. 
 
Izdvojena sredstva: 692.225,29 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 
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Grad Ludbreg pruža administrativnu, financijsku i stručnu pomoć u radu svim udrugama koje djeluju na njegovom području. Grad Ludbreg 
dodjeljuje financijska sredstva sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima.  
 
Grad Novi Marof podržava osnivanje novih i rad pet udruga mladih koje djeluju na njegovom području. 
 
Općina Ljubešćica financira djelovanje KUD-a „Voće“, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i NK Vindija te pomaže u radu svim udrugama koje 
djeluju na njenom području. 
 
Općine Maruševec,  Beretinec i Sveti Đurđ izdvajaju sredstva za udruge koje djeluju na  području općina. 
 
Savjetu mladih Općine Trnovec Bartolovečki i svim udrugama koje djeluju na području Općine, pruža se pomoć pri radu te se sufinanciraju u 
skladu s Programom rada. Sredstva za rad udruga i Savjeta mladih osigurana su kroz Programe javnih potreba u 2014. godini. 
 
Općina Sračinec pomaže pri radu sve udruge s područja općine te sufinancira rad Udruge mladih Sračinec i Udruge mladih Svibovac. 
 
Grad Ivanec financira rad Kulturno umjetničkih društava i sportskih udruga koje u svom sastavu imaju organizirani rad s mladima. 
 
Općina Martijanec sufinancira rad Udruge Sveti Martin i Sportsko rekreacijske udruge Sudovčina. 
 
Općina Veliki Bukovec sufinancira rad Udruge mladih „Tri rijeke“. 
 
Općina Bednja sufinancira rad bednjanske udruge za nove tehnologije – BUNT. 
 
Općina Sveti Ilija financijski pomaže svim udrugama s njenog područja. 
 
Općina Visoko sufinancira rad Društva Naša djeca Visoko i kulturno umjetničkog društva Braća Radić Visoko. 
 
Grad Varaždin je sudjelovao u organizaciji nekoliko predavanja Udruge mladih V.U.K. i u organizaciji lokalne konferencije udruge AISEC 
Varaždin. 
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Grad Varaždinske Toplice sudjeluje u poticanju osnivanja novih udruga mladih te također potiče mlade na području Grada kroz financijske pomoći 
za provođenje određenih ideja ili aktivnosti. 
 
Izdvojena sredstva: 3.668.702,88 kuna 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Općina Beretinec je uključena u rad udruge BUM, kojoj je pružena pomoć za prijavu na natječaj u okviru Europskog socijalnog fonda s projektom 
„Volontiraj! Pokreni sebe, pokreni ljude oko sebe“. 
 
Općina Ljubešćica uključena je u program JAKO – Program rada regionalne mreže za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na lokalnoj 
i regionalnoj razini za sjeverozapadnu Hrvatsku. 
 
Grad Varaždin je tijekom 2014. godine proveo istraživanje o potrebama, interesima i potencijalima mladih i organizirao je nekoliko različitih 
tribina s temama koje obuhvaćaju aktualne probleme mladih.  
 
Grad Varaždinske Toplice u suradnji sa Savjetom mladih i udrugama mladih sudjelovao je u  organiziranju radionica, izradi i realizaciji projekata 
i programa koji uključuju mlade. Grad je također sudjelovao u organizaciji i provođenju dobrovoljnih i dobrotvornih akcija s ciljem poboljšanja 
životnih uvjeta i društvenog života u Gradu te je poticao informiranje mladih o društveno važnim temama. 
 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Grad Ludbreg je u prosincu 2014. godine donio rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ludbrega. U provedbu i 
implementaciju pojedinih aktivnosti projekta „Mladi na području Grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno i politički odgovorni akteri“ 
uključena je udruga Lumen, ludbreška udruga mladih. 
 
Grad Novi Marof ima osnovan savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća po pitanju mladih. Za njihov rad te programe i projekte 
udruga mladih, grad iz proračuna osigurava određena financijska sredstva te daje kadrovsku podršku.  
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U Općini Maruševec, mladi su uključeni kroz svoje udruge u djelovanje jedinice lokalne samouprave i u pripremu prijedloga odluka koje se ih 
neposredno tiču. 
 
U rad općinskog vijeća Općine Beretinec uključeni su predstavnici udruga KUD Ježek, udruga mladih BUM, malonogometni klub Črešnjevo, 
udruga vinogradara i voćara VIV-BER i DVD Beretinec. 
 
Savjet mladih Općine Trnovec Bartolovečki aktivno sudjeluje i prisustvuje na sjednicama Općinskog vijeća. Sjednice Općinskog vijeća su javne, 
a pozivi o održavanju sjednica objavljeni su na internetskim stranicama Općine. 
 
Općina Sračinec uključuje mlade u rad Mjesnih odbora. 
 
Predstavnik Savjeta mladih Grada Ivanca prisustvuje na sjednicama Gradskog vijeća Ivanec. 
 
U Općinskom vijeću Općine Breznica, mladi imaju svog predstavnika kao ravnopravnog člana. 
 
U Općinsko vijeće Općine Ljubešćica uključena je jedna predstavnica mladih, općinski savjet mladih i jedna predstavnica mladih koja obavlja 
dužnost zamjenice općinskog načelnika.  
 
Mladi Općine Veliki Bukovec su uključeni u rad Općinskog vijeća u kojem imaju svoja tri predstavnika koji su ujedno i članovi Udruge mladih. 
 
Predsjednik Savjeta mladih Općine Petrijanec poziva se na sjednice predstavničkog tijela, kada su na dnevnom redu teme vezane uz mlade. Općinski 
načelnik se također konzultira sa Savjetom mladih Općine Petrijanec. 
 
Savjet mladih grada Lepoglave sudjeluje na sjednicama gradskog vijeća, uključen je u Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Povjerenstvo za dodjelu 
stipendija. 
 
Predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica, udruge mladih i ostalih udruga koje surađuju s mladima, sudjelovali su u radu 
predstavničkog tijela prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području 
Grada. Davanjem mišljenja i prijedloga, te sudjelovanjem u izradi i provedbi programa za mlade, doprinose razvoju, otklanjanju određenih 
problema i poboljšavaju položaja mladih u sredini. 
 
Savjet mladih Grada Varaždina dobiva sve pozive i materijale sa sjednica Gradskog vijeća. 
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                         Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Varaždinska županija je u 2014. godini sufinancirala program „Reci da (neformalnom) učenju“, Udruge srednjoškolaca Vukovar. 
 
Grad Ludbreg je od Ministarstva socijalne politike i mladih dobio bespovratna sredstva za provedbu projekta „Mladi na području Grada Ludbrega 
kao aktivni, informirani, društveno i politički odgovorni akteri“. Projektom se mlade osobe potiče da na temelju stečenih znanja, informacija i 
vještina ravnopravno sudjeluju i prate tok razvoja određene problematike koja se odnosi na njih te sudjeluju u davanju potencijalnih rješenja preko 
razvijenih metodika. 
 
Grad Novi Marof podupire rad gradskog Savjeta mladih te mu pruža svu potrebnu pomoć. 
 
U Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika volontera bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine tijekom 
2014. godine bile su uključene 54 osobe. 
 
Općina Ljubešćica podupire rad općinskog Savjeta mladih te mu pruža svu potrebnu stručnu i administrativnu pomoć.  
 
Općina Bednja podupire program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poticanje obrazovanja i zapošljavanja mladih. 
 
Grad Varaždin je organizirao tribinu pod nazivom „Uspostava jače suradnje među savjetima mladih Sjeverozapadne Hrvatske“ u okviru programa 
JAKO. 
 
Grad Varaždinske Toplice je sudjelovao u organizaciji zabavnih, kulturnih, ekoloških, sportskih natjecanja, aktivnosti i drugih skupova, tribina, 
priredbi i manifestacija od interesa za mlade i građane na području Grada. Grad je također sudjelovao u organizaciji manifestacija pod nazivom 
„Vikend mladosti“, Toplička biciklijada „Lajk za bajk“, Noć crtića, Zelene Toplice – uništavanje ambrozije, danima grada „Lovrečevo“, tribini 
„Naše Toplice“ i Kajkavijada. 
 
Izdvojena sredstva: 18.722,5 kuna 
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih 
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                          i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 
 
Varaždinska županija je tijekom 2014. godine sufinancirala projekt „Young Entrepreneurs in Croatia“, udruge AIESEC Varaždin i sudjelovanje 
članova iste udruge na međunarodnoj ljetnoj konferenciji u Vinkovcima. Također, Varaždinska županija je članica Skupštine europskih regija u 
sklopu koje djeluje Regionalna mreža mladih koja organizira redovite sastanke i aktivnosti. 
 
Udruge mladih s područja Općine Maruševec ostvaruju stalnu suradnju s udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu kroz uzajamne posjete, 
nastupe, gostovanja i slično. 
 
Udruga BUM s područja općine Beretinec je dobila znatna sredstva za svoje djelovanje u okviru Europskog socijalnog fonda s projektom 
„Volontiraj! Pokreni sebe, pokreni ljude oko sebe“. 
 
Savjet mladih Općine Trnovec Bartolovečki ostvaruje suradnju sa Savjetom mladih Varaždinske županije. 
 
Savjet mladih Općine Ljubišćica radi na ostvarenju suradnje s ostalim Savjetima mladih s područja Varaždinske županije i šire. 
 
Općina Bednja financira Školu nogometa i Klub mladih filatelista, koji surađuju sa sličnim udrugama diljem Hrvatske. 
 
Grad Lepoglava podupire sudjelovanje Nezavisne udruge mladih u međunarodnim projektima (Erasmus+) i projektima na nacionalnoj razini. 
 
Grad Varaždin je tijekom 2014. godine financirao europsku turneju grupe „COLD SNAP“, VAFI - internacionalni festival animiranog filma djece 
i mladih, Mandolina Imota – Centar tradicijske kulture, Dane suvremenog plesa u Varaždinu i Daruvarsku klapsku večer – klapa Lucerne. 
 
Izdvojena sredstva: 152.030,00 kuna 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Na službenim stranicama Općine Maruševec objavljuju se i informacije svih udruga i sve informacije koje se tiču mladih.   
 
Općina Trnovec Bartolovečki izdaje svoj list „Naše novine“ u kojem se između ostalog objavljuju informacije o radu i djelovanju predškolskih i 
osnovnoškolskih ustanova, vjerskih zajednica, udruga građana iz različitih područja djelovanja, vijeća mjesnih odbora i Savjeta mladih. 
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Udruga mladih Grada Zlatara i savjet mladih Grada Ivanca, proveli su tijekom 2014. godine program „Ivančica za bolje sutra“.   
 
Izdvojena sredstva: 13.446,25 kuna 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info centara 
za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 
                           

 
Na području Grada Lepoglave pokrenut je Klub mladih Lepoglava, Info točka za mlade i Volonterski ured Lepoglava. 
 
Grad Varaždin je u suradnji sa Savjetom mladih inicirao formalizaciju krovne udruge pod nazivom Centar za mlade grada Varaždina. Ona će 
preuzeti upravljanje prostorom Centra za mlade te uključiti 5 aktivnih udruga mladih i za mlade koje djeluju na području grada Varaždina, a to su: 
V.U.K., Era slobodnih ruku, Hrvatsko društvo Crvenog Križa, VuDu i Aiesec Varaždin. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Varaždinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 5.316.310,28 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 
 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
 

 
Savjet mladih Grada Slatine ima donesen Program rada, a u planu za ovu godinu je formiranje radne skupine za izradu nacrta Gradskog programa 
djelovanja za mlade na području Grada Slatine.  
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                       obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Općina Gradina je sufinancirala izgradnju sportskog objekta u Rušanima. 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                      savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Općina Crnac uređuje i održava sportske prostorije u Crncu i Velikom Rastovcu te lovačke prostorije u Malom Rastovcu. 
 
Grad Suhopolje financira održavanje stadiona Parka, kojeg koriste NK "Suhopolje" i KK "Mladost", streljane, koju koristi  SK "Mladost" i 
Hrvatskog Doma, čije prostorije koristi KUU "Suhopolje". 
 
Grad Slatina je osnivač Centra nevladinih organizacija kojeg koriste udruge građana, a u Centru se također okupljaju i druže djeca, mladi i starije 
osobe s područja Grada Slatine, prigradskih naselja, ali i susjednih općina. Grad Slatina je Udruzi mladih „KRIK“ Slatina, za provođenje aktivnosti 
mladih i za mlade, dodijelio na korištenje dio prostora bivše vojarne. Klub urbane kulture Slatina je tijekom 2014. godine, nastavio s uređenjem 
tzv. slatinskog Vidikovca, koji sada u punoj funkciji služi provođenju slobodnog vremena mladih, organizaciji i provedbi različitih kulturnih 
događanja vezanih uz razvoj urbane kulture mladih na području Grada Slatine. 
 
Općina Mikleuš je osigurala prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih, to su prostori sportskog kluba NK Mikleuš u Mikleušu i prostor 
sportskog kluba NK Dinamo Četekovac u Četekovcu. Sportska dvorana pri OŠ Mikleuš je prostor u kojem mladi iz nogometnih klubova, te 
rukometnog kluba Mikleuš provode svoje sportske programe. 
 
Općina Čađavica osigurava prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih, npr. mjesni dom Čađavica za rad KUD-a Podravina Čađavica, 
nogometna igrališta s popratnim sadržajem za rad NK Mladost Čađavica i NK Zrinski Noskovci. Općina osigurava prostor za rad Moto-kluba 
„Zvijeri“ Čađavica. 
 
Grad Orahovica daje na korištenje poslovne prostore i javne površine u svom vlasništvu udrugama na području grada, a osobito onima koje se bave 
mladima, za provođenje njihovih programa i aktivnosti, te podržava provođenje sportskih, kulturnih, obrazovnih i drugih aktivnosti udruga mladih. 
 
Grad Virovitica daje na korištenje prostor za rad udruga na području bivše vojarne u Virovitici. 
 
Općina Nova Bukovica, osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti mladih i izdvaja dio sredstava za rad udruga, sportskih, 
obrazovnih i kulturnih aktivnosti.  
 
Općina Čačinci za potrebe okupljanja mladih, ustupa bez naknade svoje vlastite prostore, te prostore DVD-a Čačinci. 
 
Općina Voćin osigurava prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih, kao što su: Hrvatski dom „Voćin“ za rad KUU-a Voćin, nogometno 
igralište „Livadak“ s popratnim sadržajem za NK Voćin i NK Ćeralije i osiguranje prostora za rad srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta“. 
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Izdvojena sredstva: 594.270,43 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 

 
Općina Crnac sufinancira udruge na području Općine u koje su uključeni mladi. 
 
Grad Slatina je sufinancirao „Slatina Laud Fest-a“ u organizaciji Udruge mladih KRIK.  
 
Općina Čađavica sufinancira rad udruga na području Općine u koje su uključeni mladi. 
 
Grad Orahovica sufinancira rad i aktivnosti svih udruga na svom području, a osobito onih koje se bave mladima, na temelju podnesenih programa 
rada, sukladno Javnom pozivu koji se objavljuje na Internet stranicama grada i lokalnim glasilima. 
 
Općina Čačinci je bila pokrovitelj održavanju 6. festivala urbane glazbe, Čačinci Urban Fest, ČUF i rada udruge. 
 
Općina Voćin sufinancira rad svih udruga na svom području. 
 
Općina Zdenci sufinancira sve udruge na području Općine u koje su uključeni mladi. 
 
Izdvojena sredstva: 1.306.467,30 kuna  
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                         u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Grad Virovitica financira i podupire rad sljedećih udruga: Udruga za pomoć mladima „Veranda“, Udruga „Prvi znak“, „Plesni centar Virovitica“ i 
Udruga prirodoslovaca „Omega 7“. 
 
Izdvojena sredstva: 10.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 



128 
 

 
Aktualni Županijski savjet mladih Virovitičko-podravske županije konstituiran je 06.02.2013. godine, a njihove ovlasti i zadaci utvrđeni su 
Odlukom o osnivanju te Zakonom o savjetima mladima. Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Ured župana.  
 
Savjet mladih Grada Slatine konstituiran je 10. srpnja 2014. godine, a osnovan je kako bi se svojim radom kao savjetodavno tijelo predstavničkog 
tijela osigurao utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje njihovih problema i bolji položaj u lokalnoj zajednici. Savjet svojim 
djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a 
time i bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih. 
 
Gradski savjet mladih Grada Virovitice osnovan je Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada 
Virovitice“ br. 12/07.). Nakon donošenja novog Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) donesena je nova Odluka o osnivanju 
savjeta mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.5/14.). Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice 
određeno je da Gradski savjet mladih broji devet članova koji su izabrani putem javnog poziva i imenovani od Gradskog vijeća Grada Virovitice 
na mandat od tri godine.   
 
Grad Suhopolje uključuje mlade u svoj rad kroz gradski Savjet mladih. 
 
Općina Lukač uključuje mlade u svoj rad kroz općinski Savjet mladih. 
 
Sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica su javne, sazivi se objavljuju na web stranici Općine te je mladima dostupno uključivanje u rad i 
iznošenje prijedloga koji ih se neposredno tiču. 
 
Grad Orahovica uključuje mlade u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču putem Gradskog Vijeća grada Orahovice, te Savjeta mladih grada 
Orahovice. 
 
Sjednice Općinskog vijeća Općine Voćin su javne, a sazivi se objavljuju na web stranici Općine Voćin te je mladima dostupno uključivanje u rad 
i iznošenje prijedloga koji ih se neposredno tiču. 
 
Izdvojena sredstva: 19.500,00 kuna 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                          Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  
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Virovitičko-podravska županija je financijski pomogla u realizaciji mjuzikla „Mikeshky Blues“ (Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica) i 
sufinancirala je hrvatski festival alternativne glazbe u Orahovici ''Ferragosto JAM''. Županija je također financirala 8. natjecanje umreženih računala 
LAN Party Udruge za informatiku i naprednu tehnologiju ''INFOR'', sufinancirala je i glazbenu manifestaciju festivalskog karaktera pod nazivom 
''Čačinci urban fest – ČUF 6'', pomogla u podmirivanju troškova održavanja dječjeg festivala „Djeca smo“ te sufinancirala Klub za sport i 
ekspedicionizam (projekti „1001 milja“ i „Virov'tički đir 2014.“) i Klub urbane kulture (Lakestock 2014. - dvodnevni kulturno-umjetnički festival) 
 
Općina Crnac sufinancira kulturne manifestacije u koje su uključeni mladi. 
 
Udruga mladih KRIK Slatina u 2014. godini nastavlja s projektom Y-DEMO (iz 2013. godine) kojem je cilj ponuditi adekvatna rješenja koja bi u 
konačnici trebala poslužiti za izradu novog Gradskog programa djelovanja za mlade. 
Općina Čađavica je financirala Smotru folklora u sklopu proslave Dana Općine s ostalim sadržajima u kojima su aktivno sudjelovali mladi. 
 
Grad Orahovica podupire i podržava aktivnosti i projekte mladih, koji se implementiraju u sklopu programa rada udruga koje se bave mladima, a 
koji su u skladu s Nacionalnim programom za mlade. 
 
Općina Zdenci sufinancira kulturne manifestacije u koje su uključeni mladi. 
 
Izdvojena sredstva: 287.349.90 kuna 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i 
                         za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Virovitičko-podravska županija sufinancira projekt ''Y–DEMO'' koji obuhvaća radionice za mlade u sklopu projekta Sudjelovanje mladih u 
demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi. Županija sufinancira putovanja predstavnika Slatine na simulaciju plenarne sjednice Europskog 
parlamenta. Podršku Županije imale su dvije javne tribine održane u suradnji s Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 
(„Lobiranje i zagovaranje“) i održani trening za savjete mladih "Snažan glas mladih u lokalnim zajednicama". 
 
Općina Čađavica podupire rad KUD-a „Podravina“ Čađavica koji je tijekom 2014. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim KUD-ovima na 
području Hrvatske i inozemstvu (Mađarska, BiH). 
 
Grad Orahovica sufinancira programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu. 
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Općina Voćin podupire rad KUD-a „Voćin“ koji je tijekom 2014. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim KUD-ovima na području Hrvatske i 
inozemstvu. 
 
Izdvojena sredstva: 72.500,00 kuna 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Virovitičko-podravska županija sufinancira tiskanja školskog lista „Preradović“ OŠ P. Preradovića, Pitomača. 
 
Izdvojena sredstva: 5.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info centara 
za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 
                          

 
Mladi se na području Općine Mikleuš okupljaju u dva nogometna kluba, NK Mikleuš i NK Dinamo Četekovac, te rukometnom klubu Mikleuš, čiji 
članovi svoje vrijeme provode trenirajući u sportskoj dvorani OŠ Mikleuš. Općina Mikleuš je financirala redovan rad tih sportskih klubova u 2014. 
godini.   
 

Izdvojena sredstva: 125.740,00 kuna sredstva redovne djelatnosti 
 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Virovitičko-podravske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.420.827,63 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 
 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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Vukovarsko-srijemska županija je usvojila Program rada i financijski plan savjeta mladih za 2014. godinu. Rad županijskog savjeta mladih je 
financiran kroz županijski proračun. 
 
Općina Bogdanovci ima aktivan općinski savjet mladih sa donesenim programom rada. 
 
Izdvojena sredstva: 5.800,00 kn  
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                      obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 

Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije, za potrebe predavanja i koordinacije sa savjetima mladih jedinica lokalne samouprave i potrebe 
provedbe pojedinih projekata koristi prostor županijskih vijećnica u Vinkovcima i Vukovaru. 
 
Grad Ilok osigurava korištenje prostora sportske dvorane Srednje škole. 
 
Grad Otok osigurava korištenje Doma kulture, gradske knjižnice i sportsko-rekreacijskog centra. 
 
Grad Vukovar bez nadoknade osigurava svoje kapacitete za provedbu aktivnosti Gradskog savjeta mladih grada Vukovara, udruga mladih i za 
mlade kao i zainteresiranih mladih. Osim javnih površina i prostora, Grad Vukovar osigurava i prostore ustanova – Javne ustanove u kulturi 
Hrvatskog doma Vukovar, Ružičkine kuće, Gradskog muzeja grada Vukovara i Gradske knjižnice Vukovar. 
 
Općina Andrijaševci daje na korištenje Udruzi mladih Academus, prostor općinske vijećnice za održavanje sastanaka, a u sklopu Zajednice 
sportskih udruga Općine Andrijaševci djeluju i sekcije mladih nogometaša, atletičara, tenisača itd. koje koriste sportske terene na općinskim 
igralištima čije održavanje financira Općina. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju prostorija za djelovanje sportskih klubova i udruga 
na igralištu NK Frankopan. 
 
Općina Borovo kontinuirano osigurava prostor u zgradi općine za potrebe mladih. 
 
Općina Gradište financira provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice 
u kojoj mladi žive. 
 
Općina Jarmina daje na korištenje prostorije u Domu Talijanskog prijateljstva Općine Jarmina i prostorije Doma kulture. 
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Općina Lovas daje na korištenje svoje prostore Kulturno umjetničkom društvu, nogometnim klubovima s područja Općine, Udrugama mladih, 
Savjetu mladih i Udruzi navijača "Uvijek vjerni" Lovas. 
 
Općina Negoslavci osigurava prostor za rad udruga koje djeluju na njenom području. 
 
Općina Stari Jankovci daje na korištenje prostorije Mjesnog odbora i plaća režije Udruzi mladih Fenix, Udruzi mladih Srijemske Laze i Mladi 
Orolik. 
 
Općina Stari Mikanovci osigurava prostore za rad općinskih udruga. 
 
Općina Tovarnik osigurava bez naknade prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih u Vili Tovarnik i Hrvatskom domu Ilača. 
 
Općina Vrbanja daje na korištenje bez naknade prostor u vlasništvu Općine za provođenje aktivnosti udruga mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 964.920,00 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                         mladih na svojem području 

 
Vukovarsko-srijemska županija je sufinancirala programe udruga mladih putem Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u 
sportu te putem dodjele financijske potpore projektima udruga koje djeluju na području Županije, sukladno Povelji o suradnji Županije i nevladinog 
neprofitnog sektora. U programima za sport, kulturu i tehničku kulturu kao i potporama Projektima udruga uglavnom nemaju programe predviđene 
isključivo za mlade nego samo pojedine aktivnosti unutar programa (kao što su sportske igre mladih, olimpijski dani i slično), a iz programa se 
sufinanciraju sportski klubovi (u koje su uključeni mladi sportaši-kao što su stolni tenis, karate, odbojka i slično) u kulturi npr. financira se 
manifestacija lutkarsko proljeće, a sufinanciraju se i KUD-ovi mladih, Bibliobus i slično.  
 
Grad Vinkovci je tijekom 2014. godine financirao Sajam sporta i plesa, Hrvatski olimpijski dan, Olimpijski festival osnovnih škola, Odaberi sport, 
malonogometni turnir MNK Vinkovci, malonogometni turnir RK Spačva Vinkovci i  udrugu Mladi protiv gladi koja okuplja mlade ljude koji 
organiziraju humanitarne projekte prikupljanja hrane te higijenskih potrepština za socijalno ugrožene obitelji. 
 
Grad Ilok sufinancira rad udruga na području grada Iloka. 
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Općina Borovo sufinancira Borovsku udrugu mladih koja je nositelj rekreativnog zabavnog projekta turnira u stolnom tenisu i odbojci na pijesku. 
 
Grad Vukovar održava konzultacije s pojedincima koji žele osnovati udrugu te im pomaže u ispunjavanju obrazaca kao i kod osnivačkih skupština. 
S druge strane povezuje udruge i pojedince. 
 
Općina Ivankovo financira aktivnosti mladih u sportu i rekreaciji kroz udruge građana. 
 
Općina Lovas financira i podupire rad Udruge mladih Općine Lovas. 
 
Općina Stari Mikanovci financira rad udruga na svom području. 
 
Općina Tovarnik financira Udrugu mladih „Optimus“, čiji se program sastoji od raznih sportskih i kulturnih manifestacija. 
 
Izdvojena sredstva: 5.228.774,00 kuna 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Temeljem natječaja za projekte udruga Vukovarsko-srijemske županije, u 2014. godini financirani su: Udruga mladih „PRONI“ (informiranje, 
savjetovanje i mobilnost mladih, umrežavanje i razmjena informacija), Konjički klubovi-terapijsko jahanje, edukacije u prirodi „Eohippus“ “Satir“ 
i „Dunavski raj“, „Palčić“-radionice s djecom, „Golubovi“-Korak u samostalnost-radionice i edukacije mladih s invaliditetom, „Bolji svijet“-
edukacije za zapošljavanje.   
 
Grad Vukovar je tijekom 2014. godine potpisao na desetke partnerstva kroz projekte EU s udrugama mladih i za mlade vezano za unaprjeđenje 
položaja mladih u gradu Vukovaru kroz različite projekte. 
 
Općina Jarmina sufinancira rad Udruge katoličkih izviđača Jarmina (UKIJ), Ekološke udruge Izvor i KUD-a „Zvonko Ban“. 
 
Općina Stari Jankovci sufinancira Udrugu "Digitalna Budućnost Društva", koja radi na informatizaciji, te na održavanju web stranice Općine na 
kojoj zatim sve Udruge s područja Općine mogu objaviti informacije o svojim aktivnostima. 
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Općina Tompojevci sufinancira rad Kluba mladih Općine Tompojevci, KUD „Zrinski“ Berak, KUD „Petefi Šandor“ Čakovci, KUD „Joakim 
Govlja“ Mikluševci, KUD „Mladost“ Tompojevci, „ŠK Tompojevci“, NK „Tompojevci“,ŠNK „Sokol“ Berak. 
 
Izdvojena sredstva: 102.042,00 kuna 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije je uključen u rad Županijske skupštine kao savjetodavno tijelo i članovi redovno prisustvuju 
sjednicama Županijske skupštine, daju prijedloge i mišljenja o temama iz djelokruga mladih, a surađuju i sa županom, njegovim zamjenicima i 
upravnim tijelima u čijoj se nadležnosti nalazi rješavanje problematike mladih. 
 
Savjet mladih Grada Vinkovaca uključen je u različite društvene procese. 
 
Grad Vukovar kontinuirano surađuje s predstavnicima udruga mladih i za mlade te predstavnicima učenika srednjih škola. Osnivanjem Gradskog 
savjeta mladih i Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru pojedinci i udruge mladih i za mlade dobili su mogućnost izravnog sudjelovanja u 
odlučivanju o položaju mladih u gradu Vukovaru te su uključeni u različite društvene procese. 
 
U općini Bogdanovci, mladi sudjeluju na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Savjet mladih Općine Jarmina uključen je u rad Općinskog vijeća.  
 
Savjet mladih Općine Stari Jankovci sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
U radu predstavničkog tijela Općine Borovo mladi sudjeluju putem svog predstavnika. 
 
Savjet mladih Općine Tompojevci uključen je u rad općinskog vijeća. 
 
Izdvojena sredstva: 30.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
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                         Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  
 
Vukovarsko-srijemska županija podupire projekte Savjeta mladih te udruga mladih. Županija također osigurava provođenje projekata Sportske 
igre mladih, prevencije ovisnosti i sličnih programa i projekata.  
 
Savjet mladih Grada Vinkovaca u suradnji sa Agencijom za razvoj i investicije, Tehnološkim parkom i Informacijskom službom Europe direct, 
organizirao je u studenom 2014. godine, tribinu na temu „Mladi i EU fondovi“. Radionica je bila namijenjena mladima koji žele postaviti kvalitetne 
temelje za daljnje usavršavanje znanja i vještina u području pisanja projekata. Zainteresirani mladi su upoznati s primjerima dobre prakse te su im 
pružene informacije o natječajima i projektima. 
 
Grad Vukovar je pozivom za predlaganje programa javnih potreba u Gradu, za 2014. godinu, sufinancirao programe i projekte mladih i za mlade. 
 
Općina Stari Jankovci u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, podupire Moto susrete, kojima se obilježava ravnopravnost spolova, borba 
protiv nasilja i svih oblika ovisnosti. 
 
Izdvojena sredstva: 10.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih 
                          i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Vukovarsko-srijemska županija je ostvarila suradnju sa Savjetima mladih na nacionalnoj razini (sudjelovanje u radu Konferencije savjeta mladih i 
koordinacije županijskih savjeta mladih). 
 
Grad Vukovar kroz partnerske projekte s udrugama mladih i za mlade iz Grada podupire i sufinancira projekte i programe kojima se ostvaruje 
suradnja. 
 
Općina Jarmina sufinancira UKIJ- međunarodni skautski kamp sa Talijanskim izviđačima. 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Grad Otok financira glasilo Otočki list. 
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Općina Stari Jankovci u Općinskom glasilu Klas daje mogućnost mladima da istaknu svoje planove i provedene aktivnosti. 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 
                          

 
Grad Vukovar financira na godišnjoj osnovi Info centar za mlade i Klub mladih Mirovne grupe mladih Dunav. 
 
Općina Andrijaševci financira djelovanje klubova i udruga mladih na području Općine koji nisu u sklopu Zajednice sportskih udruga, a to su: 
Academus, MNK Goričice, Korona, MMA Predator, MMA Valents, Ma6ko i Wira. 
 
Općina Negoslavci osnovala je projektni centar IPA za prekograničnu suradnju. 
 
Izdvojena sredstva: 72.120,00 kn 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.413.656,00 kuna i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 2.    Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                         obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Gotovo svih 65 klubova koji djeluju na području Zadarske županije koriste sportske terene i dvorane u vlasništvu županije ili pojedinih škola. 
 
Na području Općine Stankovci aktivnosti mladih se provode kroz aktivnosti u kulturi (Kulturno umjetničko društvo Vinac, Glazbeno društvo 
Stankovci i Udruga Melodija) i kroz sportske klubove. 
 
Općina Preko osigurava prostor u mjestu Preku (magazin) za sportske aktivnosti poput košarke i drugih sportova. 
 
Izdvojena sredstva: 160.000,00 kuna 
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa  
                          mladih na svojem području 

 
Na području Zadarske županije registrirano je 161 kulturno-umjetničko društvo, plesni klubovi i ansambli, strukovne, literarne, likovne, kazališne 
i glazbene udruge, muške i ženske klape, zborovi i orkestri, te filmski i foto klubovi. 
Općina Preko financira djelovanje Udruge mladih Preko i Udruge mladih Pojonsko srce.                                                              
 
Izdvojena sredstva: 649.621,71 kuna 
 
 
 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                          u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Zadarska županija potiče kontinuirano osnivanje kulturnih, sportskih udruga i klubova. 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                           (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Mladi Općine Stankovci su aktivno uključili preko Liste mladih u rad Općinskog vijeća. 
 
Izdvojena sredstva: 4.000,00 kuna 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih 
                          i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Jedinice lokalne samouprave Zadarske županije njeguju prijateljske veze i suradnju s nizom europskih i izvaneuropskih gradova. 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  

 
Aktivnosti studenata Zadarske županije rezultiraju objavljivanjem studentskih glasila. 
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info 
                         centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade  

 
Na području Grada Zadra u planu je izgradnja Centra za mlade, odnosno mjesta za djelovanje udruga i kvalitetno provođenje slobodnog vremena 
mladih. Na području Zadarske županije velikom broju učenika u srednjim školama i studentima na Sveučilištu u Zadru u informatičkim učionicama 
dostupno je slobodno korištenje računala i Internet usluga, kako tijekom tako i poslije nastave. U suradnji s Carnetom unapređuju se tehničke 
mogućnosti i povezivanje Sveučilišta u Zadru na postojeće sustave. Provodi se stalna oprema računalima i drugom opremom, inventarom, 
namještajem i pomagalima sveučilišnih odjela i službi. 
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zadarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 813.621,71 kuna i sredstva 
redovne djelatnosti. 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 
Zagrebačka županija ima aktivan županijski Savjet mladih s izrađenim Programom rada. 
 
Grad Jastrebarsko ima aktivan Savjet mladih s aktualnim programom rada. 
 
Grad Dugo Selo ima razvijen program za mlade, koji je donio gradski Savjet mladih. 
 
Program Grada Samobora za mlade donosi svake godine gradski Savjet mladih. 
 
U gradu Svetoj Nedjelji djeluje gradski Savjet mladih i Udruga mladih Zelina. 
 
Grad Zaprešić ima aktivan gradski Savjet mladih i u suradnji s partnerskim organizacijama provodi projekt „Lokalni plan djelovanja za mlade 
grada Zaprešića“. 
 
Grad Velika Gorica je u razvoju lokalnog programa za mlade Grada Velike Gorice pod nazivom „Mladi u fokusu“, koji će od 2016. godine ponuditi 
nove aktivnosti, mjere i određenu bolju perspektivu za mlade u Gradu.  

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te 
                       savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području 
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Općina Gradec ima aktivan općinski Savjet mladih, koji između ostalog provodi projekt „ZaVoli Gradec“. 
 
Općina Kravarsko kod donošenja programa za mlade surađuje s udrugama, OŠ Slavko Kolar Kravarsko i Centrom za socijalnu skrb. Općinski 
Savjet mladih je osnovan, ali nije aktivan. 
 
Općina Kloštar Ivanić ima aktivan Savjet mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 303.786,61 kuna  
 
 
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  
                      obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive 

 
Županijskom Savjetu mladih osiguran je prostor za održavanje sjednica u prostorijama Zagrebačke županije. Zagrebačka županija je sufinancirala 
izgradnju dvorane OŠ Luka, dogradnju OŠ Ljudevita Gaja, dogradnju školskog prostora za strukovnu školu Samobor. Sufinanciranjem navedenih 
objekata stvaraju se nove mogućnosti za aktivnosti cijele lokalne zajednice, ponajviše udruga mladih i sportskih udruga te se mladima osiguravaju 
uvjeti za razvoj osobnih potencijala.   
 
Grad Jastrebarsko mladima osigurava prostor za bavljenje sportom i kulturnim sadržajima. 
 
Grad Dugo Selo osigurava odgovarajući prostor bez naknade za provođenje sportskih i ostalih programa udruga mladih i za mlade. Gradski prostor 
koristi Plesni klub Lana, Plesni klub Nika, Dugoselske mažoretkinje, Udruga izviđača, Foto klub te Moto klub Dugo selo.  
 
Grad Samobor osigurava prostor za djelovanje Savjeta mladih i udruga mladih. 
 
Grad Sveta Nedjelja je u postupku legalizacije i renoviranja 6 od 10 Društvenih domova za kulturne, sportske i političke udruge mladih. Grad 
također osigurava dostupnost Gradske vijećnice i Sportske dvorane. 
 
Prostori u vlasništvu Grada Zaprešića daju se na korištenje udrugama koje su uvrštene u Proračun Grada. 
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Općina Bistra osigurava, bez naknade, prostor za rad svih udruga koje djeluju na njenom području. Općina također financira i najam školske 
sportske dvorane za sportske udruge s  njena područja. 
 
Općina Brckovljani osigurava dostupnost prostorija Društvenog doma u Brckovljanima i Lupoglavu za održavanje redovitih proba KUD-a „August 
Cesarec“ i „Ogranak seljačka sloga“ Lupoglav. 
 
Općina Dubrava osigurava prostore „Dolarevo“ Općinske vijećnice, sportske školske dvorane i prostor u tzv. „Robnom centru“, za potrebe mladih. 
 
Općina Gradec osigurava prostor Općinske dvorane u Gradecu za druženja mladih i održavanje sjednica općinskog Savjeta mladih, kao i održavanje 
humanitarnih organizacija i ostalih društvenih manifestacija. 
 
Općina Farkaševac osigurava korištenje bez naknade tri prostora na području općine za djecu i mlade. 
Općina Jakovlje osigurava prostor kino dvorane, vatrogasnog doma i prostor bivše ljekarne za djelovanje mladih. 
 
Općina Rakovec sufinancira uključivanje mladih u sportske aktivnosti. 
 
Općina Stupnik osigurava dvoranu i prostorije u zgradi Općine. 
 
Izdvojena sredstva:13.086.523,12 kuna 
 
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih grupa 
                          mladih na svojem području 

 
Grad Samobor financira programe udruga mladih te ih aktivno uključuje, kroz Savjet mladih, u društveno odlučivanje. 
 
Grad Sveta Nedjelja je osnivač Gradskog folklornog ansambla i Gradskog tamburaškog orkestra. 
 
Grad Zaprešić financira projekte i programe Centra za mladež Zaprešić, Knjižnice Ante Kovačića, AUKU Autsajder, Zaprešićke zajednice tehničke 
kulture, Zaprešićke mažoretkinje, Plemićke mladeži, KUD-ove koji djeluju na području Grada, Zajednicu sportskih udruga Grada Zaprešića, 
Školski sportski savez i ostale udruge koje djeluju na području Grada, u čiji su rad uključeni mladi i djeca. 
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Grad Velika Gorica je izvijestio kako je tijekom 2014. godine financirao programe sljedećih udruga: Udruga GAS, Udruga Izlaz, Udruga Gordan 
Likić, Udruga Mozaik, Turopoljska udruga mladih, Akrobatski Rock’n’Roll Klub Vega, Planinarski klub Horizont, Paintball klub, Centar za razvoj 
emocionalne inteligencije, Sportsko društvo Vukomeričke gorice, Udruga korisnik Linuxa i Udruga Volim Podotočje. 
 
Općina Bistra sufinancira troškove prijevoza udruga, NK Bistru, Skijaški klub Bistru, Hrvački klub Bistra, ŽRK Bistra, taeqwondo klub, 
malonogometni klubovi i ostale sportske udruge. 
 
Općina Brckovljani financira karate klub Brckovljani, RK Polet Stančić, Odbojkaški klub Brcko, Sportsko ribolovnu udrugu „Klen“, HBT racing 
Brckovljani, NK Brdsko i Sportsko društvo Lupoglav. 
 
Općina Kravarsko financira sljedeće udruge u kojima djeluju mladi: Lovačka društva „KUNA“ i „VEPAR“, vatrogasno društvo, sportsko društvo 
Vukomeričke gorice Donji Hruševec, sportska društva Kravarsko i Gornji Hruševec.  
 
Izdvojena sredstva: 5.710.473,00 kuna 
 
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih 
                         u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 

 
Zagrebačka županije u suradnji s Forumom za slobodu odgoja provodi projekt Pokreni promjenu, čiji je glavni cilj implementirati novi koncept 
suradnje civilnog društva i javnih ustanova koje brinu o djeci i mladima. 
 
Grad Dugo Selo osigurava sredstva za stipendije i školarine te sufinancira cijenu prijevoza učenika. 
 
Grad Samobor podupire rad Udruge Pozitiva Samobor, udruge Nova škola, KSS, KUIS i Zakladu Friderich Ebert. 
 
Grad Sveta Nedjelja je financirao radionicu govorništva u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedjelji. 
 
Grad Zaprešić podupire rad Centra za mladež Zaprešić. 
 
Grad Velika Gorica financira projekt VeGetacija Udruge Mozaik i projekt Mladi u zajednici Udruge Volim Podotočje. 
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Općina Gradec izdvaja sljedeće programe, projekte i inicijative koje je financirala tijekom 2014. godine: Program rada Savjeta mladih; ljetno kino 
u Gradecu; akcija skupljanja starog papira; biciklijada za Dan Općine; koncert pod nazivom „Dobre volje“; tečaj gitare i bubnjeva; sudjelovanje 
Savjeta mladih općine Gradec na 6. Konferenciji Savjeta mladih Grada Zagreba i na susretima Savjeta mladih Zagrebačke županije. 
 
Općina Stupnik sufinancira Informativnu udrugu Stupnik. 
 
Izdvojena sredstva: 1.246.642,00 kuna 
 
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne 
                         (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču 

 
Savjet mladih Zagrebačke županije se redovito saziva i raspravlja na svojim sjednicama o svim pitanjima koja su od važnosti i interesa za mlade, 
a o kojima odluku donosi Županijska skupština Zagrebačke županije. 
 
Grad Jastrebarsko uključuje mlade u svoje djelovanje kroz gradski Savjet mladih. 
 
Sukladno Zakonu o osnivanju savjeta mladih, članovi Savjeta mladih Grada Samobora aktivno sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču mladih 
te sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća, redovito se sastaju s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća. 
 
Grad Zaprešić uključuje mlade u svoj rad kroz gradski Savjet mladih. 
 
Grad Velika Gorica uključio je udruge Gas i Mozaik u djelovanje jedinice lokalne samouprave kroz partnerstvo na projektu Mladi u fokusu. 
Navedenim projektom, Velika Gorica njeguje uspješan strukturirani dijalog između mladih i lokalne vlasti. Velika Gorica također ima aktivan 
gradski Savjet mladih koji između ostalih aktivnosti, u suradnji s udrugama mladih, svake godine organizira Dane mladih.  
 
Općina Bistra uključuje mlade u svoj rad kroz aktivnosti udruge mladih i općinski Savjet mladih. 
 
Općina Dubrava uključuje mlade u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču kroz rad udruga, koje djeluju na području Općine. 
 
Općina Gradec osnovala je u lipnju 2014. godine općinski Savjet mladih. Savjet se redovito i neposredno uključuje u rad upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave glede svih organizacija i poslova oko humanitarnih akcija i sudjelovanja udruga u manifestacijama na području Općine. 
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Općina Kloštar Ivanić ima aktivan općinski Savjet mladih koji surađuje s predstavnicima škola i udruga. 
 
Izdvojena sredstva: 236.900,00 kuna 
 
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima 
                         Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade  

 
Zagrebačka županija financira realiziranje programa rada županijskog Savjeta mladih. Županija također financira udruge Dođi i daj pet, Tetra 
Samobor i Nova škola te redovno i sustavno stipendira učenike i studente sa svog područja. 
 
Grad Samobor je izvijestio kako je tijekom 2014. godine podupirao sljedeće programe i projekte: Dan otvorenih vrata te ankete i tribine Savjeta 
mladih Grada Samobora o njihovom djelovanju, rad na ERASMUS+ projektima, program „Dojdi osmaš“, seminar „Uloga mladih u lokalnom i 
regionalnom razvoju“, pokretanje Volonterskog centra, plesne tečajeve, suradnju s drugim savjetima mladih, itd. 
 
Grad Sveta Nedjelja je financirao dan fotografije u Sv. Nedjelji, pod nazivom „FotOOko“. 
 
Grad Zaprešić sufinancira projekte „Nismo Vas zaboravili“, „VOZI“, „To sam ja super ja“ i „MPPI“. 
 
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica pruža mladima mogućnosti učenja stranih jezika te uključivanje u razne kulturne radionice. Također, u 
Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, mladi mogu pogledati kvalitetne kazališne predstave. U prostorijama Centra tehničke kulture mladi i 
starije osobe mogu učiti i baviti se različitim aktivnostima iz područja tehničke kulture i informatike. Muzej Turopolja u suradnji s udrugama 
mladih osigurava prostor za provođenje programa udruga mladih. Gradska knjižnica Grada Velike Gorice pruža mladima pregršt zanimljive 
literature i organizira gostovanja zanimljivih autora knjiga te organizira različite radionice. U prostorijama FA Turopolja mladi sudjeluju u radu 
ansambla te uče o kulturnoj baštini Turopolja. Sportske udruge na području grada u kojima sudjeluju i mladi koriste gradsku sportsku dvoranu za 
svoje aktivnosti. Prostorije Udruge Suncokret i Sportskog društva osoba s tjelesnim invaliditetom „Uspon“ mogu koristiti mlade osobe s 
invaliditetom. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica djeluje Savjetovalište za ovisnike koje nudi stručnu pomoć mladima 
koji imaju problema s ovisnostima o raznim opijatima. Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica je gradska ustanova unutar koje se provode 
razni programi za djecu, mlade i obitelj koji su usmjereni na prevenciju društveno nepoželjnih ponašanja djece i mladih te pomoć obiteljima u 
riziku. Unutar Centra djeluje i Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj unutar kojeg mladi mogu dobiti stručnu savjetodavnu pomoć. Pri Centru za 
odgoj i obrazovanje Velika Gorica osnovano je Savjetovalište za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koje također mogu koristiti 
mlade osobe s invaliditetom. Unutar svih društvenih domova na području Grada Velike Gorice, mladi mogu razvijati svoje inicijative, aktivnosti i 
ideje. Sudjelovanjem u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Kulturno umjetničkim društvima u Gradu Velikoj Gorici, mladi također mogu 
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kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme. Ipak, problem je ponajviše u tome što udruge mladih nemaju prostor za redovno obavljanje svojih 
poslova, održavanje sastanaka i skupština. Intencija je kroz projekt „Mladi u fokusu“ zagovarati potrebu za prostorom za mlade u Gradu Velikoj 
Gorici – multifunkcionalnom prostoru za mlade – koji bi osigurao mladima adekvatan prostor za razvijanje raznovrsnih programa (kulturnih, 
glazbenih, edukativnih i dr.), aktivnosti i sadržaja za mlade.  
 
Općina Gradec ima u planu izradu projekata povezanih s djelovanjem Kluba mladih, a Savjet mladih je u suradnji s Udrugom IRRE prijavljen na 
natječaj „Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici“.   
 
Izdvojena sredstva: 2.290.447,00 kuna 
 
 
 
 
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih 
                          i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Zagrebačka županija je tijekom 2014. godine u suradnji s Maticom hrvatskom provodila projekt Mala škola hrvatskog jezika.  
 
Grad Jastrebarsko sufinancira sportska natjecanja i kulturne manifestacije na regionalnoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. 
 
Grad Samobor podupire suradnju savjeta mladih na razini Hrvatske. 
 
Grad Velika Gorica kroz projekt Mladi u fokusu i putem dobre suradnje s Volonterskim centrom Zagreb, promovira i potiče mlade za suradnju s 
udrugama izvan granica Hrvatske i na međunarodno volontiranje. 
 
Savjet mladih Općine Gradec surađuje sa Savjetom mladih Grada Zagreba i Zagrebačke županije. 
 
Izdvojena sredstva: 395.810.00 kuna 
 
 
 
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini  
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Grad Velika Gorica, kao nositelj projekta Mladi u fokusu, objavljuje informacije za mlade na službenim stranicama projekta i na web stranici 
Grada. 
 
Savjet mladih Općine Gradec ima svoju facebook stranicu. 
 
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info centara 
za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade 

 
Grad Samobor sufinancira rad Kluba samoborskih studenata i Klub učenika i studenata Grada Samobora. 
 
Grad Zaprešić financira djelovanje klubova za mlade FKVK i Modelarski klub Zaprešić. Pučko otvoreno učilište Zaprešić provodi program 
Kazalište za djecu i mladež. 
 
Grad Velika Gorica je pokrenuo osnivanje Multifunkcionalnog centra za mlade koji bi kao bazu svog djelovanja imao provedbu novog programa 
djelovanja za mlade u Gradu. 
 
Izdvojena sredstva: 111.886,00 kuna  
 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zagrebačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 23.382.467,73 kuna i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 
 
Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuka: 195.946.887,26 kuna i sredstva redovne djelatnosti. 
 
 


