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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 

posebne 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, centara za mlade i dr. 
 

Ministarstvo nadležno za mlade dužno je 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 MJERA NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE 
ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017. GODINE, ZA 2017. 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, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je da se temeljem Odluke o donošenju 
programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za 
osnovne i srednje škole (Narodne novine, broj 104/14) sadržaji i teme građanskog odgoja i 
obrazovanja provode u okviru međupredmetne provedbe u osnovnim i srednjim školama. 
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14) i 
pokretanjem Cjelovite kurikularne reforme za rani predškolski, osnovnoškolski i 
srednjoškolski odgoj i obrazovanje planirano je da se u osnovnim i srednjim školama 
građanski odgoj i obrazovanje provodi kroz međupredmetnu provedbu s jasno definiranim 
ishodima i ciljevima, a koji se odnose na razvijanje građanske kompetencije koja učenicima, 
kao informiranim, aktivnim i odgovornim članovima društvene zajednice, omogućuje 
učinkovito obavljanje građanske uloge, usvajanje znanja o ljudskim pravima, dužnostima i 
odgovornostima građanina, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima te 
obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u njezinom političkom i 
društvenom životu, promicanje demokratskih načela u zajednici unutar i izvan školskoga 
života, razvijanje kritičkog mišljenja i vještina argumentiranja te komunikacijskih vještina 
potrebnih za društveno i političko sudjelovanje oblikovanjem cjelovitog iskustva aktivnoga 
građanstva te razvijanje odgovornosti, uvažavanje različitosti i solidarnost kao temeljne 
vrijednosti u sklopu demokratskoga školskog ozračja i šire zajednice. 
Hrvatska obrazovna politika promovira i unaprjeđuje građanski odgoj i obrazovanje kroz tri 
dominantne aktivnosti: organizaciju stručnih skupova (za učitelje/nastavnike, stručne 
suradnike i ravnatelje u okviru programa kontinuiranog profesionalnog razvoja) u cilju 
unapređivanja profesionalnih kompetencija za uključivanje i provedbu univerzalnih 
općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava u nastavne sadržaje u okviru nastavnog plana i 
programa/kurikuluma i kroz međupredmetne teme; uključivanje učenika u projekte vezane za 
provedbu univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava te potpore/financiranje 
projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 
mladih u području univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava. 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. 
U okviru programa Erasmus+ Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i 
programe EU, u okviru promotivnih aktivnosti i info dana, posebnu pažnju posvećuju 
aktivnostima u cilju promoviranja uključivanja škola u teme vezane za odgoj i obrazovanje o 
univerzalnim i općeprihvaćenim vrijednostima i ljudskim pravima. 
U svrhu jačanja kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog 
nasilja (cyberbulling-a), a temeljem sporazuma o razvojnoj suradnji kroz programske 
podrške u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih između 
Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva dodijelila je financijska sredstva za provedbu 
35 projekata udruga u školskoj godini 2017./2018. 
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Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u travnju 2017. godine 
objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i 
mladima u 2017. godini. Natječaj je sadržavao prioritetna područja: Prevencija nasilja među 
mladima, Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima, Prevencija elektroničkog 
nasilja nad i među djecom i mladima, Prevencija nasilja nad djecom te Prevencija nasilja 
među djecom. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte u području 
prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurana su sredstva za 
provedbu 41 projekta udruga.  
 
 
 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo 
 
U svrhu osiguravanja uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu, Hrvatski zavod za 
zapošljavanje redovno mjesečno prati aktivnosti uključivanja nezaposlenih osoba u mjere 
Aktivne politike zapošljavanja. Mjere je u 2017. godini ukupno koristilo 39.407 mladih osoba 
(15-29), od čega je njih 19.279 uključeno u mjere tijekom te godine. U mjeru Stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 2017. godine uključeno je 9.873 
osoba. Također, kao oblik učenja na radnom mjestu od 2017. redovito se provodi i mjera 
Osposobljavanje na radnom mjestu u koju su tijekom 2017. godine uključene 144 mlade 
osobe. Mjera je provođena u 2016. godini kao pilot projekt u sektoru turizma. Hrvatski zavod 
za zapošljavanje i dalje redovito provodi ocjenjivanje mentora i polaznika uključenih u mjeru 
stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Mjere se prate i putem radnih 
tijela Ministarstva rada i mirovinskoga sustava - putem Savjeta za provedbu Plana 
implementacije Garancije za mlade te Radne skupine za praćenje mjera aktivne politike 
zapošljavanja, osnovane 2017. godine radi praćenja provedbe važećih Smjernica za razvoj i 
provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. Budući da se navedene mjere 
provode u okviru Garancije za mlade te financiraju iz Europskog socijalnog fonda, mjere za 
mlade na godišnjoj razini prati i Europska komisija u okviru Europskog semestra, o čemu 
izvještava Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Ujedno, Odbor EMCO zadužen je za 
godišnje praćenje provedbe mjera za mlade, pa tako i mjera uključivanja mladih u učenje uz 
rad, uz pomoć Indikatorskog okvira za praćenje Garancije za mlade. Navedenim okvirom 
prati se uspješnost uključivanja mladih u rad, obrazovanje ili osposobljavanje u zadanom roku 
od 4 mjeseca te se prati status pojedinaca 6, 12 i 18 mjeseci po prihvaćanju ponude i ulaska u 
određenu mjeru kako bi se donio zaključak o uspješnosti provedbe pojedine intervencije. 
Republika Hrvatska u 2017. godini postiže iznadprosječne rezultate obuhvata ukupne NEET 
populacije mjerama (54%) te iznadprosječan rezultat ostanka u zaposlenosti 18 mjeseci po 
dobivanju ponude za posao/osposobljavanje (njih 68.3% ostaje zaposleno) te se ponude 
ocjenjuju kvalitetnima zbog održivih ishoda za uključene. U prosincu 2017. godine Odbor 
EMCO proveo je i pregled implementacije Garancije za mlade u državama članicama te 
ocjenjivao kvalitetu provedbe mjera. Republika Hrvatska je ocijenjena visokom ocjenom 4 od 
mogućih 5. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 2017. godini revidiralo mjere 
aktivne politike zapošljavanja (APZ) te je Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2017. godine 
usvojila nove Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Smjernice je razvijala međuresorna radna 
skupina koja je uključivala tijela državne uprave i javna tijela, predstavnike akademske 
zajednice i udruga civilnoga društva, kao i predstavnike socijalnih partnera te gospodarske i 
obrtničke komore. S ciljem snažnije provedbe ovog zadatka, razvijena je nova mjera pod 
nazivom „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ čija 
provedba započinje u 2018. godini. Također, provodila se i mjera Osposobljavanje na radnom 
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mjestu. Radi se o osposobljavanju najduljeg trajanja do 6 mjeseci čiji je cilj osposobiti 
nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje 
poslova tog radnog mjesta. Po završetku ovog osposobljavanja mlada osoba stječe potvrdu 
poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti. Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva 
koji iznose do 700 kuna mjesečno po osobi koju mentorira. U slučaju stjecanja javne isprave, 
plaća se i trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi, trošak polaganja ispita o 
osposobljenosti u iznosu od 7.000,00 kuna te trošak liječničkog pregleda. Polazniku 
osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće 
umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.751,84 kuna. Također, u lipnju 
2017. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je i novi Plan implementacije Garancije za 
mlade za razdoblje od 2017 do 2018. godine. Planom se predviđa provedba mjere „Dubinska 
analiza sustava mentorstva“ u 2018. godini (nositelj Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava) uz naknadnu provedbu mjere „Pružanje podrške sustavu mentorstva – Faza 1“, za 
podršku poslodavcima u razvoju shema učenja na radnom mjestu. Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provelo je projekt 
„Daljnji razvoj standarda zanimanja“, u svrhu analize potreba poslodavaca za praktičnim 
znanjima. Nastavak aktivnosti je aktualiziran kroz novi projekt „Primjena standarda 
zanimanja u poslovnim procesima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i provedba Ankete o 
standardu zanimanja“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje. Slijedom navedenog, 
Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče mlade na uključivanje u sustav učenja na radnom 
mjestu te poslodavce na razvoj shema učenja na radnom mjestu uz pomoć mjera aktivne 
politike zapošljavanja. Hrvatski zavod za zapošljavanje je također u sklopu svojih redovnih 
aktivnosti (individualno savjetovanje, individualne konzultacije, radionice, tribine) informirao 
prijavljene nezaposlene mlade osobe o mogućnostima uključivanja u program učenja na 
radnom mjestu – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i 
Osposobljavanje na radnom mjestu. Putem Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri 
(CISOK) informirao je mlade nezaposlene osobe (prijavljene u evidenciji nezaposlenih i 
neprijavljene) i učenike završnih razreda srednjih (osobito strukovnih) škola o mogućnosti 
uključivanja u isto. Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu redovnog održavanja Sajmova 
poslova provodi informiranje mladih u uključivanje u dostupne mjere.  
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/IZM (IZM/“matching“ ESF) dana 5. studenoga 2015. godine 
potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za 
provedbu operacije "Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade", čime je 
započela implementacija IZM-a. Ukupna vrijednost navedene operacije je 757.656.000,00 
kuna (99.691.578,94 eura), dok je od toga EU udio 696.210.098,40 kuna (91.606.591,89 
eura), a nacionalno sufinanciranje 61.445.901,60 kuna (8.084.987,05 eura). Unutar istog 
predviđeno je i financiranje aktivnosti provedbe mjere Osposobljavanja na radnom mjestu 
radi stjecanja praktičnog i profesionalnog iskustva u svrhu povećanja zapošljivosti i 
olakšavanja prijelaza na redovno zaposlenje. Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji 
je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih 
za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba 
stječe potvrdu poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti. U okviru predmetnog ugovora 
predviđeno je uključivanje 639 osoba u navedenu mjeru. Projekt je u provedbi od datuma 
potpisivanja ugovora, s prihvatljivošću troškova od 01. siječnja 2015. godine. U rujnu 2017. 
godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi izmijene postojećih kriterija po osnovnim 
intervencijama APZ-a u odnosu na prethodnu godinu, a koje se provode i u okviru ove 
operacije. Do kraja 2017. godine nije bilo uključenih korisnika u navedenu mjeru iz ove 
dobne skupine. 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je izvijestilo o provedbi projekta 
„Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2017. godinu temeljem kojeg se 
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dodjeljuju bespovratne potpore u svrhu stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim 
zanimanjima u sustavu vezanih obrta. Provedbom projekta „Naukovanje za obrtnička 
zanimanja“ za 2017. godinu, dodijeljene su 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 te s osnove naknade mentoru 
koji sudjeluje u obrazovanju učenika. Oba projekta su u tijeku a isplata će se izvršiti tijekom 
2018. godine. 
Informiranje mladih osoba za uključivanje u sustav učenja na radnom mjestu Hrvatski zavod 
za zapošljavanje vrši u sklopu svojih redovnih aktivnosti (individualno savjetovanje, 
individualne konzultacije, radionice, tribine) putem savjetnika za mlade, Centara za mlade i 
Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Jedan od temelja uspješnosti 
CISOK centara je usmjerenost na uspostavu partnerstva s drugim organizacijama, 
institucijama i dionicima na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. Suradnja CISOK centara s 
mnogobrojnim partnerima omogućava kontinuirani razvoj usluga CISOK centara te pridonosi 
stvaranju mreže podrške u pružanju različitih usluga korisnicima. Do 31. prosinca 2017. 
godine potpisano je ukupno 200 Sporazuma o suradnji, uključujući suradnju u aktivnostima 
dohvata i aktivacije NEET skupine (eng. Not in Employment, Education or Training). 
Različite vrste programa učenja na radnom mjestu promovirana su tijekom 2017. godine kroz 
nekoliko događanja kao što su Dani poslova u turizmu, Sajam poslova te posebno na 
Europskom danu poslodavaca koji su organizirali svi regionalni i područni uredi Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. Programi učenja na radnom mjestu promovirani su kroz okrugle 
stolove na kojima je sudjelovalo 494 sudionika, te kroz direktni kontakt s poslodavcima. S 
ciljem promoviranja programa učenja na radnom mjestu posjećena je 822 poslodavca. 
Dostupne su i tri Internet stranice na kojima mladi mogu pronaći sve potrebne informacije: 
www.cisok.hr, mjere.hr te www.gzm.hr. 
U svrhu jačanja kapaciteta ključnih dionika na tržištu rada u području učenja na 
radnom mjestu kroz razmjenu iskustava sa stranim partnerima, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava je u 2017. godini pripremilo te je Vlada Republike Hrvatske u prosincu 
2017. godine usvojila, nove Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja 
(APZ) u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Smjernice su strateški 
dokument na kojem se temelje mjere aktivne politike zapošljavanja, a razvijala ih je 
međuresorna radna skupina koja je uključivala tijela državne uprave i javna tijela, 
predstavnike akademske zajednice i udruga civilnoga društva, kao i predstavnike socijalnih 
partnera te gospodarske i obrtničke komore. Smjernicama su utvrđeni opće i posebni ciljevi 
provedbe APZ-a u zadanom razdoblju, kao i načini ostvarenja zadanih ciljeva te indikatori 
praćenja ostvarenja. Jedna od intervencija Općeg cilja 1 „Povećanje stope zaposlenosti“ je  i 
„Osigurati stjecanje prvog ili odgovarajućeg radnog iskustva“. Na taj je način stavljen veći 
naglasak na razvoj mjera za učenje na radnom mjestu, posebno osoba sa nižom razinom 
obrazovanja (najviše završena srednja škola) koje nemaju iskustva na poslovima za koja će se 
osposobljavati. Razvijena je i nova mjera pod nazivom „Potpora za zapošljavanje za stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništvo“ čija provedba započinje u 2018. godini, jedan od ciljeva 
koje je osigurati kvalitetan pristup prvom radnom iskustvu osnaživanjem instituta 
pripravništva i radnog odnosa za potrebe učenja na radnom mjestu. Također, u lipnju 2017. 
godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je i novi Plan implementacije Garancije za mlade 
za razdoblje od 2017 do 2018. godine. Planom se predviđa provedba mjere „Dubinska analiza 
sustava mentorstva“ u 2018. godini (nositelj Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) uz 
naknadnu provedbu mjere „Pružanje podrške sustavu mentorstva – Faza 1“, za podršku 
poslodavcima u razvoju shema učenja na radnom mjestu. Različite vrste programa učenja na 
radnom mjestu promovirane su tijekom 2017. godine kroz nekoliko događanja u organizaciji  
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što stu 
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Dani poslova u turizmu, Sajam poslova te posebno na Europskom danu poslodavaca koji su 
organizirali svi regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Programi 
učenja na radnom mjestu promovirani su kroz okrugle stolove na kojima je sudjelovalo 494 
sudionika, te kroz direktni kontakt s poslodavcima. S ciljem promoviranja programa učenja na 
radnom mjestu posjećeno je 822 poslodavaca. 
U 2017. godini na sjednicama Vlade Republike Hrvatske predstavljeno je Izvješće o provedbi 
Smjernica za razvoj i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2015. do 
2017. godine, za 2016. godinu, Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja 
u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. te Plan implementacije Garancije za 
mlade za razdoblje od 2017. do 2018. godine. Provedba mjera APZ-a u 2017. godini 
predstavljena je na ukupno 11 sastanaka Radne skupine za praćenje provedbe mjera APZ-a te 
2 okrugla stola. Od navedenog, 2 sastanka Radne skupine te 1 okrugli stol tematizirali su 
upravo postojeće te nove mjere učenja na radnom mjestu.  
U svrhu poticanja dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za 
zapošljavanje i poduzetništvo mladih, a radi provedbe Garancije za mlade te s ciljem 
unaprjeđenja uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo mladih CISOK centri (koje zastupa 
pročelnik regionalnog ili područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) potpisuju 
Sporazume o suradnji s lokalnim dionicima: osnovnim i srednjim školama, fakultetima, 
udrugama civilnoga društva, centrima za socijalnu skrb, institutima za javno zdravstvo, ali i 
predstavnicima poslodavaca, odnosno s obrtničkim i gospodarskim komorama. Tijekom 2017. 
godine potpisano je više od 180 sporazuma o suradnji. Njihov je cilj informirati mlade o 
mogućnostima daljnjeg obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja po izlasku iz 
obrazovanja, kao i aktivacija neaktivnih mladih osoba. CISOK centri su stoga postali ključni 
akteri u razvoju lokalnih prilika za poticanje zapošljavanje mladih.  
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 10. ožujka 2017. godine Poziv na 
dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE 
ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u 
cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u 
pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s 
lokalnim potrebama na tržištu rada. Opći cilj Poziva je doprinijeti povećanju zapošljivosti 
najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa 
za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. 
Pozivom je predviđeno financiranje aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja 
ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko 
strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim 
skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim 
strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Ujedno će se podupirati i aktivnosti usmjerene 
na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala 
njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. 
Ukupna predviđena alokacija bespovratnih sredstava iznosi 73.440.000,00 kuna a poziv je bio 
otvoren do 17. srpnja 2017. godine. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
očekuje se u travnju 2018. godine. 
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/IZM (IZM/“matching“ ESF) dana 5. studenoga 2015. godine 
potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za 
provedbu operacije "Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade", čime je 
započela implementacija IZM-a. Ukupna vrijednost navedene operacije je 757.656.000,00 
kuna (99.691.578,94 eura), dok je od toga EU udio 696.210.098,40 kuna (91.606.591,89 
eura), a nacionalno sufinanciranje 61.445.901,60 kuna (8.084.987,05 eura). 
Projekt je u provedbi od datuma potpisivanja ugovora, s prihvatljivošću troškova od 1. 
siječnja 2015. godine.   
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U rujnu 2017. godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi izmijene postojećih kriterija po 
osnovnim intervencijama APZ-a u odnosu na prethodnu godinu, a koje se provode i u okviru 
ove operacije. Unutar istog predviđeno je i financiranje aktivnosti Podrške samozapošljavanju 
mladih – planirano je uključiti 1090 mladih u iznosu od 36.850.000,00 kuna. Do 31. prosinca 
2017. godine uključeno je 758 korisnika. 
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/ESF dana 5. studenoga 2015. godine potpisan je i ugovor o 
izravnoj dodjeli sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provedbu operacije 
"Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade“. Ukupna 
vrijednost navedene operacije je 111.285.651,60 kuna (14.547.144,00 eura), dok je od toga 
EU udio 94.592.803,86 kuna (12.365.072,40 eura), a nacionalno sufinanciranje 16.692.847,74 
kuna (2.182.071,60 eura). Unutar istog predviđeno je i financiranje aktivnosti Potpora 
samozapošljavanju mladih – planirano je uključiti 322 mladih u iznosu od 11.270.000,00 
kuna. Do 31. prosinca 2017. godine uključeno je 107 korisnika. 
U svrhu osnaživanja udruga mladih i za mlade kao dionika na tržištu rada, s naglaskom 
na provedbu Garancije za mlade, tijekom 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava je provodilo ESF projekt „Uspostava sustava praćenja NEET osoba“, predviđen 
Planom implementacije Garancije za mlade. Predviđeni završetak projekta je u lipnju 2018. 
godine. Ovaj projekt ključan je za kvalitetniju provedbu Garancije za mlade u Republici 
Hrvatskoj. Provedbom projekta omogućena je razmjena podataka između sustava obrazovanja 
te administrativnih podataka o zaposlenim i nezaposlenim osobama, kako bi se pratili prelasci 
mladih iz obrazovanja na tržište rada. Takvo praćenje olakšat će kreiranje politika i mjera 
usmjerenih na učinkovitu podršku mladima pri ponovnom uključivanju u obrazovanje ili u 
svijet rada, s naglaskom na razvoj mjera dohvata prema neaktivnim mladima. 
Po završetku ovog projekta pripremit će se i raspisati otvoreni  ESF natječaj s ciljem pružanja 
podrške lokalnim dionicima, uključujući udruge mladih i za mlade, za dohvat i uključivanje 
neaktivnih mladih osoba na tržište rada. 
U Bruxellesu se 24. travnja 2017. godine održavala Godišnja konvencija za uključivi rast 
(ACIG). Konvenciju je organizirala Europska komisija kao skup svih važnih dionika s ciljem 
rasprave o unaprjeđenju socijalne dimenzije EU putem suzbijanja siromaštva, povećanja 
zaposlenosti te jačanja socijalne kohezije i uključivosti. Konvencija se fokusirala na mlade i 
socijalnu uključenosti, dok je tema jedne od radionica kako učiniti politike zapošljavanja 
mladih te Garanciju za mlade više uključivima. Sudjelovanjem na panel raspravama i 
radionicama, predstavnici država članica razmjenjivali su iskustva vezana uz osnaživanje 
položaja mladih u kontekstu socijalnog uključivanja s posebnim naglaskom na uključivanje u 
tržište rada te uključivanje organizacija mladih i za mlade u provedbu mjera. Na Konvenciji 
su sudjelovali predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te organizacija civilnoga društva. 
27. listopada 2017. u Bruxellesu se održao i „Learning Forum“, također u organizaciji 
Europske komisije. Radi se o nizu radionica na kojima su države članice prezentirale primjere 
dobre prakse povezane s provedbom Garancije za mlade. Republika Hrvatska pozvana je da 
prezentira rad CISOK centara. 
U svrhu izrade i provođenja novih te unapređenja postojećih mjera za aktiviranje i 
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
izvještava da je u cilju prevencije i smanjenja udjela dugotrajno nezaposlenih osoba, te s 
obzirom da dugotrajna nezaposlenost predstavlja jedan od strukturnih problema u društvu, 
Europsko Vijeće u veljači 2016. godine donijelo Preporuku o uključivanju dugotrajno 
nezaposlenih osoba na tržište rada. Preporuka daje smjernice i podršku državama članicama u 
pružanju usluga kojima bi se poboljšao prijelaz iz dugotrajne nezaposlenosti u zaposlenost. 
Naglašava se preventivni pristup (jačanje i nadopuna mjera prevencije i aktivacije usmjerene 
ponajprije na početak razdoblja nezaposlenosti, a najkasnije do trenutka kada protekne 18 
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mjeseci od početka nezaposlenosti) te individualizirani pristup u rješavanju problema 
dugotrajne nezaposlenosti. Preporuka ujedno potiče suradnju s drugim institucijama u cilju 
integriranja usluga i pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama. U studenom 2017. godine u 
organizaciji Europske komisije u Republici Hrvatskoj je održan seminar („learning 
exchange“) vezan uz provedbu ove Preporuke. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je 
bilo domaćin te su osim njega na seminaru sudjelovali i predstavnici vlasti iz Estonije, Irske, 
Nizozemske i Slovenije. Na seminaru su sudjelovali članovi Europske komisije, Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje - središnji i područni uredi i predstavnici socijalnih partnera.  
Nadalje, dugotrajno nezaposlene osobe bile su tema sastanaka međuresorne Radne skupine za 
praćenje mjera aktivne politike zapošljavanja tijekom druge polovice 2017. godine. U tom 
smislu su i revidirane mjere aktivne politike zapošljavanja na način da su neke mjere, a 
posebice osposobljavanje na radnom mjestu, usmjerenije na dugotrajno nezaposlene osobe 
kojima je učenje na radnom mjestu potrebno kako bi obnovile znanja i vještine koje su 
izgubile zbog dugotrajne nezaposlenosti. Naglasak je i dalje na prevenciji dugotrajne 
nezaposlenosti mladih osoba te se posebno povelo računa o mladim osobama u reguliranim 
profesijama koje se ne mogu zaposliti bez odrađivanja obaveznog pripravničkog staža. te su 
uvedene nove mjere kojima se isto omogućuje. Potpora za prvo zapošljavanje može se 
dodijeliti realnom sektoru u smislu 50% godišnjeg troška bruto II plaće osobe koju 
poslodavac zapošljavanja ili javnim službama u reguliranim profesijama u obliku subvencije 
za 100% iznosa pripravničke plaće. 
Dugotrajna nezaposlenost za osobe mlađe od 25 godina započinje nakon 6 mjeseci 
registrirane nezaposlenosti. Krajem 2017. godine bilo je prijavljeno 6.694 osoba mlađih od 25 
godina koji su prijavljeni 6 mjeseci ili duže. Udio mladih dugotrajno nezaposlenih u dobi 15-
24 iznosi 22,1% u odnosu na ukupni broj prijavljenih mladih u navedenoj dobnoj skupini 
odnosno 12,8% u odnosu na sve prijavljene mlade (15-29). Registrirani broj mladih 
dugotrajno nezaposlenih osoba u dobnoj skupini 25-29 bitno je manji. Za navedenu dobnu 
skupinu dugotrajna nezaposlenost započinje 12 mjeseci nakon ulaska u evidenciju. Ukupno, 
mladih dugotrajno nezaposlenih osoba u dobi 25-29, krajem 2017. godine bilo je 3.997 osoba 
što čini udio od 18,2% u dobnoj skupni odnosno 7,7% u ukupnom broju prijavljenih mladih. 
Tijekom 2017. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je ukupno 4.481 
mlada dugotrajno nezaposlena osoba. Najveći broj mladih dugotrajno nezaposlenih osoba 
uključen je u mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (2.272), 
zatim u mjeru javni rad (887), potpore za zapošljavanje (675), te obrazovanje nezaposlenih 
(468). Hrvatski zavod za zapošljavanje na mjesečnoj razini prati provedbu mjera aktivne 
politike zapošljavanja. 
U okviru Specifičnog cilja 8.ii.1/ESF 5.11.2015. potpisan je i ugovor o izravnoj dodjeli 
sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provedbu operacije "Provedba mjera aktivne 
politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade", čija ukupna vrijednost iznosi 
111.285.651,60 kuna (14.642.848,89 eura) od čega se 94.592.803,86 kuna (12.446.421,56 
eura) odnosi na EU, a 16.692.847,74 kuna (2.196.427,33 eura) na nacionalno sufinanciranje. 
Navedenom operacijom provodi se i financira provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 
u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za druge skupine mladih nezaposlenih osoba 
koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada (mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih 
dulje od 6 mjeseci; mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci), a koje 
nisu obuhvaćene provedbom Garancije za mlade, u previđenom trajanju 48 mjeseci, odnosno 
do 31. prosinca 2018. godine. U rujnu 2017. godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi 
izmijene postojećih kriterija po osnovnim intervencijama APZ-a u odnosu na prethodnu 
godinu, a koje se provode i u okviru ove operacije. Unutar njega predviđeno je i financiranje 
aktivnosti: 1) Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa –  planirano je  
uključiti 926 mladih u iznosu od 49.269.056,40 kuna (6.482.770,58  eura); 2) Obrazovanja za 
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mlade – planirano je uključiti 750 mladih u iznosu od 7.613.094,70 kuna ( 1.001.722,99 eura); 
3) Potpora za zapošljavanje mladih – planirano je uključiti 902 mladih u iznosu od 
29.473.500,00 kuna (3.878.092,11 eura); 4) Javnih radova za mlade – planirano je  uključiti 
663 mladih u iznosu od 13.371.220,56 kuna (1.759.371,13 eura); 5) Podrške 
samozapošljavanju mladih – planirano je uključiti 526 mladih u iznosu od 11.270.000,00 
kuna ( 1.482.894,74 eura). Projekt je u provedbi od datuma potpisivanja ugovora, s 
prihvatljivošću troškova od 1. siječnja 2015. godine. Do kraja 2017. godine, u provedbene 
aktivnosti  uključeno 2844 korisnika, a  temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava za ovu 
operaciju verificirano je ukupno 3.417.018,17 kuna. Temeljem navedenog, prema Europskoj 
komisiji ukupno je ovjeren iznos od 452.765,09 eura. 
 
 
 

3. Socijalna zaštita i uključivanje 

U svrhu intenzivnijeg uključivanja organizacija civilnog društva u sustav pružatelja 
socijalnih usluga i pružanja potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti, 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je temeljem Poziva za prijavu 
programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava iz 
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu i Odluke o raspodjeli 
financijskih sredstava za programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 
2015. godinu, u 2015. godini za prioritet unutar programskog financiranja „Rad s mladima 
koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)“ (trajanje 
provedbe maksimalno 36 mjeseci) osiguralo provedbu 7 programa u ukupnoj vrijednosti 
795.000,00 kuna. Navedenih sedam programa nastavilo se provoditi i u 2017. godini. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je izvijestilo kako je temeljem Sporazuma o razvojnoj 
suradnji kroz programske podrške u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja 
djece i mladih između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalne zaklade za razvoj 
civilnoga društva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo u okviru prioritetnog 
područja Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta 
1.720.000,00 kuna za provedbu 23 projekta udruga u školskoj godini 2017./2018.  
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svibnju, srpnju i kolovozu 2017. godine 
ugovorio je provedbu 38 projekata organizacija civilnoga društva u sklopu Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta 
volontera i provedbu volonterskih programa“. Ukupna vrijednost projekata je oko 34 milijuna 
kuna, a projekti se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj 
kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje 
civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Pozivom se, između ostaloga, želi 
povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i 
odgoja za volontiranje. U 2017. godini u projektnim aktivnostima u sklopu ovog Poziva 
sudjelovalo je ukupno 943 djece i mladih, od čega 863 mlađih od 25 godina, a 80 mladih 
između 25 i 29 godina. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije provodilo je Program integrirane 
fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima 
(sufinanciran sredstvima EU). S 2017. godinom izrađeni su i usvojeni svi metodološki i 
strateško operativni dokumenti te je time proces razvoja modela integrirane regeneracije i 
finaliziran. Usuglašena je Metodologija provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima kao krovnog 
dokumenta kojim se postavljaju smjernice daljnje provedbe ovog Programa te su u ožujku 



12 
 

2017. godine, uz potporu tehničke pomoći, i kroz partnerski odnos s lokalnim dionicima, 
izrađena i usvojena i ostala 4 Intervencijska plana (za gradove Benkovac, Beli Manastir 
Petrinja i Vukovar te općinu Darda,) dok je intervencijski plan Grada Knina usvojen u 2016. 
godini. U 2017. godini započela je provedba projekata u 5 identificiranih depriviranih pilot 
područja. Tijekom 2017. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
je pokrenulo 6 ograničenih, 4 otvorena postupka dodjele i 2 postupka izravne dodjele. Po 
objavljenim pozivima ukupno je potpisano 13 ugovora u iznosu bespovratnih sredstava od 
55.445.905,87 kuna, od čega je izvršeno plaćanje u iznosu od 8.228.293,57 kuna. 
Intervencijski planovi sadržavaju projekte socijalne i komunalne infrastrukture, projekte 
stanovanja, ulaganja u razvoj poduzetništva te ostale mjere vezane uz zapošljavanje, 
obrazovanje i podizanje kvalitete života u pilot područjima. Mjerama i projektima u okviru 
intervencijskih planova bit će obuhvaćeni i mladi. Provođen je i Program održivog razvoja 
lokalne zajednice i Program podrške regionalnom razvoju (financirani nacionalnim 
sredstvima) koji pružaju podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih 
područja odnosno potiču održivi razvoj lokalne zajednice, u smislu poboljšanja dostupnosti 
lokalne infrastrukture prvenstveno izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom komunalne, 
socijalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Projektima namijenjenim, između 
ostalog, i mladima u 2017. godini provedene su rekonstrukcija, sanacija i izgradnja društvenih 
i mjesnih domova, edukativno-obrazovnih institucija, sportskih dvorana, igrališta i parkova te 
zelenih zona za mlade i sličnih sadržaja. U 2017. godini temeljem navedenih programa 
sufinancirano je 168 manjih projekata kojima je svrha pružanje usluga mladima u zajednici. 
Programom podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama, tijekom 
2017. godine pružena je podrška jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u 
izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih 
škola u Republici Hrvatskoj a u svrhu podizanja kvalitete obrazovnog standarda u osnovnim i 
srednjim školama. Temeljem navedenog programa sufinancirano je 46 projekata. Objavljen je 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih 
usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, referentne oznake: 
KK.08.1.3.02, a koji je objavljen 18. srpnja 2016. godine. U navedenom Pozivu udruge i 
vjerske zajednice prihvatljivi su partneri na projektu jednom od unaprijed određenih 13 
domova socijalne skrbi Republike Hrvatske. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava 
u predmetnom Pozivu iznosi 71.424.800,00 kuna. U studenome 2017. godine započeo je rad 
na programiranju druge faze Poziva na dostavu projektnih prijedloga 9a3.4. Unapređivanje 
infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu 
deinstitucionalizacije – 2. faza Cilj postupka dodjele: unapređenje infrastrukture kao potpore 
pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih osoba te 
omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. 
Krajnji korisnici su djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s 
problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, odrasle osobe s invaliditetom, starije i 
nemoćne osobe, beskućnici, žrtve nasilja, djeca bez pratnje te članovi obitelji/udomiteljskih 
obitelji svih korisničkih skupina. Poziv će biti objavljen tijekom srpnja 2018. godine. 
U 2017. godini proveden je Natječaj za financijsku potporu projektima organizacija civilnog 
društva u Republici Hrvatskoj iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u 
okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Natječajem su obuhvaćena dva prioriteta za 
financiranje; od čega jedna potpora mladima u riziku od siromaštva. Dodijeljena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek za projekt 
„Pruži mi ruku – potpora mladima u riziku od siromaštva“). 
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu 
obaveznog obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvještava kao je Zakonom o 
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odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenicima koji su stekli nižu razinu srednjeg 
obrazovanja kao i učenicima koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine 
omogućeno da u skladu s potrebama tržišta rada steknu višu razinu kvalifikacije 
nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita. 

 
 

4. Zdravlje i zdravstvena zaštita 

U svrhu jačanja 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, na redovnom sastanku voditelja djelatnosti 
školske medicine pri zavodima za javno zdravstvo raspravljalo se o planu i programu 
edukacije stručnjaka koji rade ili imaju namjeru raditi u polivalentnim savjetovalištima. 
Pripreman je i sastanak s djelatnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu  izrade baze 
podataka o mladima koji su ranije napustili školovanje radi provedbe mjera zdravstvene 
zaštite (cijepljenje i sistematski pregledi). 
U svrhu reorganiziranja savjetovališta za reproduktivno zdravlje u polivalentnim 
savjetovalištima za mlade na razini primarne zdravstvene zaštite, pripreman je i održan 
sastanak sa predstavnicima Hrvatskog društva za školsku medicinu i Hrvatskog ginekološkog 
društva u svrhu reorganizacije rada savjetovališta u okviru redovne djelatnosti i radnog 
vremena školske medicine i ginekoloških ambulanti. 
Na međunarodnom sastanku HBSC koji je održan u studenom 2017. godine raspravljalo se o 
spolnom ponašanju učenika i smjernicama koje bi trebale biti nit vodilja u savjetovališnom 
radu. U svrhu jačanje kapaciteta liječnika školske medicine i epidemiologa na području zaštite 
mladih od HPV infekcije, organizirana je i održana edukacija liječnika, edukacija roditelja 
učenika 8. razreda osnovne škole te su održane tribine za učenike osnovnih škola. Osmišljene 
su ankete za istraživanje opsega i kvalitete rada savjetovališta za mlade uključujući 
savjetovališta za reproduktivno zdravlje i centre za anonimno i besplatno savjetovanje i 
testiranje na HIV i spolno zdravlje u županijskim zavodima za javno zdravstvo u okviru ESF 
projekta Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje. Cilj je anketirati voditelje i djelatnike 
savjetovališta i temeljem snimke postojećeg stanja i rezultata dobivenih anketom napisati i 
implementirati preporuke za poboljšanja, uključujući i bolju povezanost i suradnju te  prilike 
za povezivanje s drugim ustanovama i uslugama. U okviru poboljšanja dostupnosti usluga 
savjetovališta za reproduktivno zdravlje, ali i ostalih usluga namijenjenih mladima, u okviru 
mobilne i Internet aplikacije Spolno zdravlje napravljena je nadogradnja funkcionalnosti 
rubrike „Pomoć“ s popisom zdravstvenih i socijalnih usluga i izrađena je interaktivna tražilica 
zdravstvenih usluga. 
U svrhu jačanja kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja, Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja izvijestilo je kako je Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovne i 
srednje škole; (Narodne novine, broj 106/13), pripremljen 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 
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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).  
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), u 
veljači 2015. godine pokrenute su aktivnosti na provedbi Cjelovite kurikularne reforme za 
rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. U okviru kurikularne 
reforme provedba zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama planirana je kroz 
međupredmetnu provedbu za koji je pripremljen Prijedlog kurikuluma međupredmetne teme 
Zdravlje, objavljen 16. veljače 2016. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 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 su na internetskim stranicama Agencija 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). 
Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o provedbi projekta „Živim život bez nasilja“ – 
nacionalnom preventivnom projektu koji se provodi već sedmu godinu za redom, a usmjeren 
je na sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnje 
kulture nenasilja i tolerancije. Tijekom 2017. godine projekt je proveden kroz preventivnu 
aktivnost upriličenu u Županji, kao podsjetnik na tragični događaj nasilnog stradavanja 
mladića Miroslava Tunjića naziva „In memoriam Miroslav Tunjić“ u okviru koje su javno 
nagrađeni „Promotori nenasilja“ odnosno učenici osnovnih i srednjih škola odabrani od strane 
svojih vršnjaka. U navedenoj preventivnoj aktivnosti sudjelovalo je 500 učenika osnovnih i 
srednjih škola. Istaknuto je provedeno u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, 
odgojno-obrazovnim ustanovama, glazbenim umjetnicima te drugim društveno odgovornim 
osobama iz javnog života. Tijekom 2017. godine kroz organizaciju različitih tematskih 
događanja, odnosno stručnih predavanja, tematskih radionica, javnih kampanja, okruglih 
stolova i drugih sličnih aktivnosti od strane policije obilježeni su Međunarodni dan borbe 
protiv nasilja nad ženama (25. studenoga) kao i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad 
ženama (22. rujna). Tijekom 2016. godine projekt se provodio u suradnji s Ministarstvom 
znanosti i obrazovanja, udrugom mladih Status:M, dramsko umjetničkom udrugom 
Riječi/Prave/Predstave pod vodstvom glumca Zijaha Sokolovića, glazbenim umjetnicima te 
drugim društveno odgovornim osobama iz javnog života. Projekt objedinjava tri komponente 
(interaktivna-radionica, umjetničko-edukativni program, interaktivna parlaonica) i ciljano je 
usmjeren  na sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te 
izgradnji kulture nenasilja, nediskriminacije i tolerancije uz osnaživanje mladih u odabiru 
pozitivnih životnih vrijednosti, a proveden je na području 7 županija s učenicima iz ukupno  
16 osnovnih škola čime je obuhvaćeno 1579 učenika u dobi od 13  i 14 godina. Tijekom 
2016. godine kroz organizaciju različitih tematskih događanja, odnosno stručnih predavanja, 
tematskih radionica, javnih kampanja, okruglih stolova i drugih sličnih aktivnosti od strane 
policije obilježeni su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga) kao i 
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna). Uoči tih datuma i „15 dana 
aktivizma“ sa aspekta preventivnog rada policije, policijske su uprave organizirale i 
sudjelovale na ukupno 11 javnih edukativnih postava, pet tribina namijenjenih učenicima 
srednjih škola, ženama, građanima, stručnjacima te studentima, dva okrugla stola, jednoj 
parlaonici u osnovnoj školi, jednoj javnoj raspravi i jednom stručnom skupu. Provedeno je 
ukupno 59 edukativno-interaktivnih radionica od kojih je devet upriličeno za učenike srednjih 
škola, 44 za učenike osnovnih škola, jedna za roditelje učenika osnovne škole, jedna za 
roditelje učenika romske nacionalne manjine, jedna za stručnjake koji rade s osobama s 
invaliditetom, jedna za građane, jedna za mlade bračne parove i jedna za stručnjake iz tog 
područja s ciljem prijenosa znanja i iskustva. S nacionalne razine, Služba prevencije 
Ravnateljstva policije zajedno s Policijskom upravom vukovarsko-srijemskom, za 500 
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učenika viših razreda osnovnih škola s tog područja, provela je edukativno-preventivni 
program kojim se ujedno obilježio i tragični događaj nasilnog stradavanja mladića Miroslava 
Tunjića pod nazivom „Živim život bez nasilja- In memoriam Miroslav Tunjić“. Prilikom tog 
događaja nagrađeno je 8 učenika koje su njihovi vršnjaci prepoznali kao „Promotore 
nenasilja“. Tijekom školske godine 2014./2015. projekt se provodio u suradnji s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, udrugom mladih Status:M, dramsko 
umjetničkom udrugom Riječi/Prave/Predstave pod vodstvom glumca Zijaha Sokolovića, 
glazbenicima te drugim poznatim osobama iz javnog života. Sve tri komponente ovog 
Projekta provedene su u svakoj  od 20 Županija i Gradu Zagrebu i to u ukupno 35 osnovnih 
škola te je istima obuhvaćeno 3768 učenika u dobi od 13  i 14 godina, od čega je 1661 učenik 
aktivno sudjelovao u sve tri projektne komponente a od kojih je 1652 i evaluirano. Kroz 
rezultate provedene evaluacije kojom su obuhvaćeni i učenici, aktivni sudionici svih 
projektnih aktivnosti, ali i stručni provoditelji svih komponenti, iskazana je iznimno visoka 
kvaliteta i prilagođenost ciljanoj skupini svih provedenih aktivnosti. Evaluacija provoditelja 
projektnih aktivnosti iskazuje da posebno korisnim u ovakvom obliku preventivnih aktivnosti 
smatraju međuresornu  suradnju, te pohvaljuju projekt zbog neklasičnog pristupa tematici i 
mogućnosti aktivnog sudjelovanja uključenih učenika.    
U sklopu istog Projekta u svim je županijama tijekom 2015. godine upriličena i svečana 
projekcija namjensko-edukativnog filma „Živim život bez nasilja“ koji je pogledalo oko 5300 
učenika 7-ih i 8-ih razreda. 
U okviru ESF projekta Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje provedene su aktivnosti 
osmišljavanja i pripreme organizacije i provedbe te izrade edukativno informativnih 
materijala za  vršnjačku edukaciju iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Napravljena 
je struktura priručnika i započelo se s pisanjem stručnog sadržaja. U okviru ESF projekta 
Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje oformljena je multidisciplinarna radna skupina s 
24 člana koji uključuju predstavnike zdravstvenog sektora, obrazovnog sektora, organizacija 
civilnog društva i dr. Osmišljen je upitnik i napravljen plan provedbe istraživanja o 
iskustvima i potrebama edukacije iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja među 
mladima (srednjoškolcima i studentima). 
Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je da je tijekom školske godine 2016./2017. 
nastavljeno s provedbom projekta „Zdrav za 5“ – nacionalnog preventivnog projekta 
usmjerenog na prevenciju zlouporabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki. Projekt su 
provodili multidisciplinarni timovi u kojima su sudjelovali policijski službenici za prevenciju, 
liječnici i/ili psiholozi županijskih zavoda za javno zdravstvo, stručni suradnici u osnovnim i 
srednjim školama te predstavnici zaštite okoliša i prirode na županijskim razinama. Školske 
godine 2016./2017. projektom je obuhvaćeno 18421 učenik osmih razreda iz 455 osnovnih 
škola, 19920 učenika prvih razreda iz 210 srednjih škola te dio učenika drugih razreda 
srednjih škola. U II. komponenti projekta koji se provodio kroz organizaciju javnih 
edukativno preventivnih manifestacija sudjelovalo je oko 23000 učenika, nastavnika i drugih 
društveno odgovornih dionika iz lokalne zajednice. Održano je i 30 koordinativnih sastanaka 
partnera na projektu. 
 
 
 

5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 
 
U svrhu osiguravanja projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama 
mladih i za mlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u lipnju 
2017. godine objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu 
iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. 
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godinu, a natječaj je sadržavao prioritetna područja: (A.1.) Aktivno sudjelovanje mladih u 
društvu, (A.2.) Lokalni info-centri za mlade i (A.3.) Lokalni i regionalni programi za mlade. 
Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2017. godini 
osigurana su sredstva za provedbu 43 projekta. 
U 2017. godini objavljen je i Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima 
usmjerenim mladima“ za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se financira unutar Europskog 
socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, ukupne 
vrijednosti od 12.000.000,00 kuna. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku je u svibnju 2018. godine donijelo Odluku o financiranju 17 projekata unutar skupine 
1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima i skupine 2: Osnivanje i djelovanje centara za 
mlade. 
Nadalje, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2015. 
godine objavilo Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku 
potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 
2015. godinu. Prioriteti unutar programskog financiranja (trajanje provedbe maksimalno 36 
mjeseci) bili su: 1) Klubovi za mlade, 2) Regionalni info-centri za mlade, 3) Rad s mladima 
koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET) i 4) Provedba 
programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti. Odlukom o 
raspodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog 
proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu osigurana su sredstva za provedbu 28 
programa. Navedeni programi nastavili su se provoditi i u 2017. godini. 
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne su, temeljem Ugovora o suradnji i 
financijskoj potpori, sklopljenih između udruge i Ministarstva, dostavljati Ministarstvu opisna 
i financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Uprava za međunarodne poslove i 
programe, sukladno svom djelokrugu rada, provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih 
obveza odnosno provedbom projekata i programa udruga. Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku na web stranici redovito objavljuje odluke o raspodjeli 
financijskih sredstava udrugama temeljem provedenih natječaja u kojima su, između ostalog, 
navedeni i podaci o teritorijalnoj raspodjeli, razvidni iz adresa udruga koje temeljem natječaja 
ostvaruju potporu Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu 
projekata i  programa. 
U svrhu osiguravanja programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za 
mlade, odnosno redovitog evaluiranja financiranih programa i izrade godišnjih izvještaja o 
teritorijalnoj raspodijeli dodijeljenih potpora, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, Uprava za međunarodne poslove i programe, sukladno svom djelokrugu 
rada, provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza odnosno provedbom svih projekata 
i programa udruga. Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne su, temeljem Ugovora o 
suradnji i financijskoj potpori, sklopljenih između udruge i Ministarstva, dostavljati 
Ministarstvu opisna i financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na web stranici redovito objavljuje odluke o 
raspodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem provedenih natječaja u kojima su, 
između ostalog, navedeni i podaci o teritorijalnoj raspodjeli, razvidni iz adresa udruga koje 
temeljem natječaja ostvaruju potporu Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku za provedbu projekata i  programa. 
U svrhu osiguravanja programske potpore udrugama koje pružaju usluge centara za 
mlade, u 2017. godini objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška 
programima usmjerenim mladima“ za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se financira unutar 
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Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.“, ukupne vrijednosti od 12.000.000,00 kuna. Ministarstvo za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2018. godine donijelo Odluku o financiranju 17 
projekata unutar skupine 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima i skupine 2: Osnivanje i 
djelovanje centara za mlade. Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku 
potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne su, temeljem 
Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, sklopljenih između udruge i Ministarstva, 
dostavljati Ministarstvu opisna i financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Uprava 
za međunarodne poslove i programe, sukladno svom djelokrugu rada, provodi nadzor nad 
izvršavanjem ugovornih obveza odnosno provedbom projekata i programa udruga. 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na web stranici redovito 
objavljuje odluke o raspodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem provedenih natječaja 
u kojima su, između ostalog, navedeni i podaci o teritorijalnoj raspodjeli, razvidni iz adresa 
udruga koje temeljem natječaja ostvaruju potporu Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade 
i socijalnu politiku za provedbu projekata i  programa. 
U svrhu dodjeljivanja useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade, 
Ministarstvo državne imovine izvijestilo je kako je u 2016. godini proveden javni natječaj za 
podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje 
organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće 
dobro. U javnom natječaju za dodjelu je bilo ponuđeno 14 nekretnina (13 u Zagrebu i 1 u 
Splitu). Za dva poslovna prostora nije pristigla niti jedna prijava, a za ostalih 12 poslovnih 
prostora donijeta je odluka za sklapanje ugovora o dodjeli na korištenje poslovnih prostora 
organizacijama civilnog društva. Ministarstvo državne imovine nema uvid o kakvoj se 
strukturalnoj organizaciji civilnog društva radi, obzirom da strukturu iste ne propisuje kao 
uvjet. U 2017. godini nije bilo natječaja za dodjelu prostora udrugama pa tako ni udrugama za 
mlade. 
U svrhu podupiranja razvoja sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticanja 
osnivanja lokalnih informativnih centara za mlade, temeljem Poziva za prijavu projekata 
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara 
na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku je osiguralo financijska sredstva za provedbu 12 projekata lokalnih info-
centara za mlade. 
U svrhu osiguravanja uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u 
Republici Hrvatskoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
organiziralo je i koordiniralo održavanje sastanaka Nacionalne radne skupine za strukturirani 
dijalog s mladima. U lipnju 2017. godine, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori 
sklopljenim s Mrežom mladih Hrvatske, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku osiguralo je sredstva za rad Nacionalne radne skupine u okviru programa 
Erasmus+ za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima u EU. Financijsku 
potporu 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 2015. 
godinu, predviđeno je financiranje provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga u okviru 
programa Regionalnih informativnih centara za mlade. Navedeni programi provodili su se i u 
2017. godini. 
U svrhu poticanja izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za 
mlade, temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz 
raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu, 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržalo je izradu 12 lokalnih 
i regionalnih programa za mlade. 
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U svrhu osiguravanja edukacije za članove savjeta mladih, Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku je s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj u prosincu 
2017. godine sklopilo Ugovor o suradnji i financijskoj potpori u svrhu provedbe programa 
edukacije za članove savjeta mladih i održavanja Nacionalne konferencije savjeta mladih. 
Program edukacije za članove savjeta mladih provodit će Udruga gradova u Republici 
Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na 
lokalnoj i regionalnoj razini tijekom 2018. godine. Za potrebe provedbe programa edukacije, 
bit će izrađen i tiskan priručnik o savjetima mladih. 
U svrhu praćenja sudjelovanja mladih u izborima na nacionalnoj te lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) razini, Državno izborno povjerenstvo izvijestilo je da su tijekom 2017. godine 
održani redovni lokalni izbori (21. svibnja 2017.), prijevremeni izbori za Gradsko vijeće 
Grada Orahovice (1. listopada 2017.) i dopunski izbori za članove predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina u Petrijanecu, Podturenu 
i Polači (1. listopada 2017.). U odnosu na redovne i prijevremene lokalne izbore kao i 
dopunske izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda 
pripadnika nacionalnih manjina, iako je riječ o izborima koje Državno izborno povjerenstvo 
ne provodi neposredno već ih provode nadležna općinska, gradska i županijska izborna 
povjerenstva, statističko praćenje podataka o dobnoj strukturi kandidata na kandidacijskim 
listama i izabranih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave je omogućila 
jedinstvena informatička podrška na tim izborima.  
Svi podaci o dobnoj i spolnoj  strukturi kandidata i izabranih kandidata na gore navedenim 
izborima objavljeni su na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva – 
www.izbori.hr na poveznici: http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281 
Za izbore koji su održani tijekom 2017. godine na internetskim stranicama Državnog 
izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – www.izbori.hr, objavljeni su podaci o udjelu 
mladih kandidata na kandidacijskim listama i mladih izabranih kandidata s posebnim osvrtom 
na njihov spol i dostupni su na poveznici: http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281. 
U svrhu informiranja mladih o postojanju instrumenata, organizacija i tijela koji štite 
njihove interese, osobito tijela na nacionalnoj i županijskoj razini, Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem natječaja je financijski podržalo 
djelovanje regionalnih i lokalnih info-centara za mlade. U 2015. godini pružena je 
programska potpora djelovanju 4 regionalna info-centra za mlade (trajanje provedbe 
maksimalno 36 mjeseci) dok je u 2017. godini pružena projektna potpora djelovanju 12 
lokalnih info-centara za mlade. 
U svrhu podržavanja projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih 
i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz volontiranje, Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u 2017. godini objavilo Poziv za prijavu 
projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda 
od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. 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 Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave usmjerene mladima iz djela prihoda od igara na 
sreću i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, kojom se za prioritetno 
područje Klubovi za mlade, podržalo 14 programa udruga, jedan od uvjeta za prijavu 
programa iz navedenog područja bio je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti 
mladih. 
 
 
 

http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281
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6. Kultura i mladi 
 
U svrhu promicanja obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti, prema 
izvješću Ministarstva kulture, objavljen je javni poziv za umjetničko-edukativne programe za 
Ruksak (pun) kulture. Odabrana su 47 umjetničko-edukativna programa. Nakon završenog 
javnog poziva za škole i dječje vrtiće zainteresirane za program Ruksak (pun) kulture koje 
raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odabrano je ukupno 149 škola (OŠ 91 i SŠ 18) i 
32 dječja vrtića u kojima se program Ruksak (pun) kulture provodi. 
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, pružene 
su 4 potpore za vizualne umjetnosti i 22 potpore za inovativne umjetničke i kulturne prakse. 
Zaštita kulturne baštine provodila se u sklopu obilježavanja Dana europske baštine u 
Hrvatskoj. Objavljen je i Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u 
kulturi u Republici Hrvatskoj. Riječ je o pilot programu usmjerenom na kreiranje dugoročnih 
procesa koji će podići razinu aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih 
dostupnijima prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih 
iskustava te dob potencijalnih korisnika. Dodijeljeno je 28 potpora za programe koji će se 
provoditi u 2018. godini. 
Kroz akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti koje promiču čitanje i čitalačku kulturu 
putem različitih medija korištenjem informacijske i komunikacijske opreme, pristup e-knjizi, 
dostupnost suvremenih usluga knjižnice u skladu s potrebama te kroz razvojne programe, za 
kvalitetnu provedbu programa za mlade, osposobljavanje djelatnika u knjižnicama za praćenje 
suvremenih kreativnih i tehnoloških dostignuća u struci, sufinancirano je 50 programa. 
Kao osnivač kulturnih ustanova, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Ansambla 
narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, Ministarstvo kulture potiče u okviru svojih 
nadležnosti njihovo učinkovito programsko djelovanje usmjereno prema mladima u području 
umjetnosti i kulture. Prema drugim osnivačima u Republici Hrvatskoj, djelovanje 
Ministarstva kulture savjetodavne je naravi. Njima (drugim osnivačima) pripadaju sve ovlasti 
i odgovornosti kod donošenja planova i potreba njihovih ustanova/organizacija kojima će 
unaprijediti ranije metode i uvesti nove koje su vezane uz razvoj mlade publike. 
U okviru Programa Kreativna Europa održavaju se radionice, okrugli stolovi i predavanja na 
temu razvoja publike. Putem pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru 
programa Europske unije Kreativna Europa – podprogram Kultura podržavaju se projekti koji 
se bave razvojem publike. 
U svrhu osiguravanja jednakih prilika za pristup kulturi svim mladima, posebice onima 
u riziku od socijalne isključenosti, financiranjem programa narodnih knjižnica - Nabava 
knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, Akcija i manifestacija i Razvojnih 
programa i projekata u knjižničnoj djelatnosti, osiguravala se jednaka prilika za pristup kulturi 
svim mladima (sufinancirano je 216 programa nabave knjižne i neknjižne građe u narodnim 
knjižnicama i bibliobusima u Republici Hrvatskoj, a odgovarajući dio tih sredstava prema 
Standardima za narodne i pokretne knjižnice odnosio se na knjige za djecu i mlade). 
U svrhu osiguravanja financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za 
mlade, a vezano za zadatak da se u sva kulturna vijeća u djelokrugu rada Ministarstva kulture 
uključe prioriteti koji se odnose na programe i aktivnosti kulture mladih i za mlade, 
Ministarstvo kulture izvještava da Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u 
kulturi (Narodne novine, broj 55/16), koji određuje rokove, kriterije i postupak izbora 
kulturnih projekata i akcija, te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se 
sredstva osiguravaju u Državnom proračunu, u članku 7. definira kako pri stručnom 
vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga Pravilnika 
primjenjuju temeljne kriterije, od kojih je i „promicanje programa za djecu i mlade“. 
Nadležna Kulturna vijeća i povjerenstva vrednuju i udio mladih umjetnika u kreiranju 
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programskih sadržaja te se podržavaju programi u kojima sudjeluju mladi umjetnici, 
umrežavanje i kontinuirane programske razmjene i suradnje kao i usavršavanje (edukacija) 
mladih glazbenih, dramskih, plesnih i vizualnih umjetnika kao jedan od oblika njihove daljnje 
afirmacije. Osnovano je povjerenstvo za dječju knjigu koje djeluje unutar Kulturnog vijeća za 
knjižnu, nakladničku i kulturnu djelatnost. 
S ciljem povećanja broja financiranih programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade 
Ministarstvo kulture osiguralo je potpore nakladnicima za objavljivanje knjiga za mlade (18 
naslova), otkupilo knjige za mlade za narodne knjižnice (66 naslova) te osiguralo stipendije 
autorima za poticanje književnog stvaralaštva (2 stipendije autorima za pisanje romana za 
mlade). Temeljem poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, 
pruženo je 6 potpora za Vizualne umjetnosti, 61 potpora za Inovativne umjetničke i kulturne 
prakse te 6 potpora za Muzejsku djelatnost. 
U području dramske, glazbene i plesne umjetnosti poseban naglasak stavljen je 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. Odobreno je 70 programa. Ministarstvo kulture 
putem programa bilateralne kulturne suradnje omogućuje predstavljanje hrvatske kulture u 
drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj, potiče razvijanje izravne i 
kontinuirane suradnje i razmjene između umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i 
umjetnosti. Sufinanciran je 31 program međunarodne kulturne suradnje vezan za mobilnost i 
organizaciju umjetnika unutar i izvan Hrvatske. Dodijeljena je i 1 potpora - Savez udruga 
Klubtura, CTHR: programska razmjena i suradnja 2017. 
Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. 
godinu. Programom su poticana sljedeća područja u kulturi: nakladništvo i knjižarstvo, 
izvedbene umjetnosti i vizualne (likovne) umjetnosti. Cilj programa je jačanje kapaciteta  
kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog 
stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za 
sirenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem 
uvećanja vrijednosti  - orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Podržano je 20 programa. 
U svrhu osiguravanja raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu 
programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade, predstavnica Zaklade „Kultura 
nova“ sudjeluje u radu Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike 
Hrvatske. Zaklada „Kultura nova“ je u okviru programskog područja Razvojna podrška za 
organizacije, u kategoriji razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih 
radova, djela i projekata podržala 41 projekt/program koje je tijekom 2017. godine provodila 
41 organizacija. Cilj je ovog programskog područja pridonijeti razvoju organizacijskih i 
programskih kapaciteta za produkciju domaće umjetnosti i distribuciju radova, djela i 
projekata u svim disciplinama umjetnosti, a svi podržani projekti/programi namijenjeni su 
mladima. Ujedno je u okviru programskog područja Razvoj suradničkih platformi u Republici 
Hrvatskoj, kategorija b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini, podržano 6 
suradničkih platformi u koje je bilo uključeno sveukupno 55 organizacija. U fokusu podržanih 
zagovaračkih platformi je iznalaženje rješenja za probleme neadekvatne prostorne 
infrastrukture na lokalnim razinama za provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva 
koje djeluju na području suvremene kulturne umjetnosti. Zaklada je u 2017. godini nastavila s 
provedbom projekta „Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi“ koji podržava i UNESCO-v 
Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. U fokusu projekta su nastajući modeli inovativnih 
institucija u Hrvatskoj koji se razvijaju oko kreativnih prostora utemeljenih na principima 
sudioničkog upravljanja i nekog oblika civilno-javnog partnerstva. Uspostavom 



21 
 

participativnih modela upravljanja prostorima za kulturu, a koji podrazumijevaju uključivanje 
mladih u procese donošenja odluka, programiranja i upravljanja prostorima društveno-
kulturnih centara osigurava se održivi razvoj kulturnih resursa. 
Prema izvješću Ministarstva kulture, temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba 
u kulturi za 2017. godinu pružene su potpore u području Inovativne umjetničke i kulturne 
prakse - 10 udruga, 24 potpore (Art radionica Lazareti, Dubrovnik; Autonomni kulturni centar 
Attack, Zagreb; Gokul – građanska organizacija za kulturu, Zabok; Koalicija udruga mladih, 
Split; Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K., Križevci; Multimedijalni 
centar STUB-KLUB, Donja Stubica; Multimedijalni institut, Zagreb; Platforma Doma 
mladih, Split; Savez udruga Rojca, Pula;  Udruženje za razvoj kulture „URK“, Zagreb). 
Zaklada „Kultura nova“ je u okviru programskog područja Razvojna podrška za organizacije, 
kategorija koja se odnosi na upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost podržala 34 
projekta/programa koje su tijekom 2017. godine provodile 34 organizacije. Prostori za kulturu 
i umjetnost odnose se na fizičke javne prostore (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni 
centar itd.) u kojima se realiziraju cjelogodišnje aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa 
koje pokrivaju različita područja interesa mladih. Zbog prirode suvremene kulture i 
umjetnosti koja uključuje refleksivne i kritičke umjetničke prakse, istraživačke, 
eksperimentalne i inovativne programe i formate, mladi u tim prostorima mogu biti ne samo 
posjetitelji i korisnici, nego i aktivni sudionici programa i projekta. 
Ministarstvo državne imovine je izvijestilo da je u razdoblju od 2016. godine pa nadalje 
proveden javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata 
od interesa za opće dobro. U javnom natječaju za dodjelu je bilo ponuđeno 14 nekretnina (13 
u Zagrebu i 1 u Splitu). Za dva poslovna prostora nije pristigla niti jedna prijava, a za ostalih 
12 poslovnih prostora donijeta je odluka za sklapanje ugovora o dodjeli na korištenje 
poslovnih prostora organizacijama civilnog društva. Ministarstvo državne imovine nema uvid 
o kakvoj se strukturalnoj organizaciji civilnog društva radi, obzirom da strukturu iste ne 
propisuje kao uvjet.  
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2015. godini, temeljem 
Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz 
raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, 
sklopilo je ugovore o suradnji i financijskoj potpori sa 14 udruga koje provode programe 
klubova za mlade.  Navedeni programi provodili su se i u 2017. godini. 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 različita područja interesa mladih, uključujući aktivnosti iz područja  kulture. 
 
 
 

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, slijedom iskazanih interesa 
organizacija mladih i za mlade ili prema vlastitoj inicijativi, Ministarstvo vanjskih i europskih 
poslova sudjeluje u organizaciji događaja s ciljem informiranja mladih o djelovanju UN-a, 
kao globalne međunarodne organizacije te o prioritetima i djelovanju Republike Hrvatske kao 
njegove članice.  Tijekom 2017. godine, United World Colleges (UWC) Hrvatska (u suradnji 
s partnerima iz međunarodne mreže) proveo je izbor trinaest hrvatskih učenika i učenica za 
kratke (ljetne) i dvogodišnje programe UWC. Ujedno, Hrvatsko društvo za UN organizira UN 
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Akademiju, koju na godišnjoj razini pohađa 30-tak mladih ljudi. Predstavnici Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova su na UN Akademiji sudjelovali i kao polaznici i kao predavači. 
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 unaprjeđenja i 
zaštite prava mladih i promicanja ljudskih prava, kao i djelovanju Republike Hrvatske u tom 
području. 
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 zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja nastavilo je organizirati i 
provoditi seminare za učitelje na temu implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja 
UNESCO-vog obrazovnog materijala Svjetska baština u rukama mladih u hrvatski obrazovni 
sustav. Planirana je i organizacija međunarodnog seminara o implementaciji i iskustvima 
učitelja na temu Baština u rukama mladih u suradnji s UNESCO-om.  
U sklopu 41. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu i pod pokroviteljstvom UNESCO-vog 
svjetskog programa za obrazovanje u baštini, organiziran je od 25. lipnja do 4. srpnja 2017. 
godine u Varšavi u Krakowu Svjetski forum mladih o baštini. Na navedenom forumu 
sudjelovala je i hrvatska predstavnica. 
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo međunarodnom volonterskom kampu „I care 
for Drežnik Grad 2017.“ te humanitarnom projektu Shaping Futures, 26. 6. – 8. 7. 2017. Grad 
Zagreb i Zagrebačka županija, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i Henkel Croatia d.o.o. 
Radilo se o inicijativi koja socijalno ugroženoj mladeži pruža mogućnost izučavanja frizerske 
profesije i time im osigurava zanat, znanja i vještine za budućnost. Promicana je i Dekada 
ranog i predškolskog odgoja  (2015.-2025.) u Ujedinjenim narodima. 
Vezano za praćenje i raspravu zaključaka, odluka i slično Opće konferencije UNESCO-a i 
UNESCO-va foruma mladih na Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, Hrvatsko 
povjerenstvo za UNESCO odazvalo se pozivu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta za 
mlade Vlade Republike Hrvatske, te je spremno za nastavak daljnje suradnje.  
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. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim informacijama i 
pozivima iz UNESCO-a obavještava sva resorna ministarstva i institucije o projektima i 
sklopovima 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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je 
administrativno-tehničku te financijsku podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s 
mladima. Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 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 za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem svoje predstavnice, redovito sudjeluje i 
u radu Upravnog odbora za mlade Vijeća Europe (CDEJ). Na sastancima Nacionalne radne 
skupine za strukturirani dijalog, u koju su uključene i udruge mladih i za mlade, redovito su 
predstavljani aktualni dosjei o raspravi u navedenim tijelima. 
U cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja i dostave podataka o 
nacionalnim politikama za mlade, Europska komisija je kreirala informacijski alat utemeljen 
na Wiki pristupu (tzv. Youth Wiki). Uz opći pregled politika za mlade, Youth Wiki, sukladno 
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EU strategiji za mlade, obuhvaća sljedeće teme: obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje 
i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje, volonterstvo, socijalno uključivanje, mladi i 
svijet te kreativnost i kultura. S obzirom da Europska komisija naglašava važnost suradnje s 
predstavnicima u EKCYP-u (Europskom centru znanja za politike za mlade u nadležnosti 
Vijeća Europe), Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, kao 
nacionalnog korespondenta za Hrvatsku, imenovalo Institut za društvena Istraživanja u 
Zagrebu. Sukladno imenovanju, Institut za društvena Istraživanja u Zagrebu je prijavio 
projekt za izradu svih devet Youth Wiki poglavlja. Projekt je uključivao provedbu pripremnih 
i administrativnih aktivnosti, koordinaciju suradnika, istraživanje i prikupljanje podataka, 
izradu izvješća za svako pojedino poglavlje, pripremu tekstova u formatu prikladnom  za web, 
prijevod na engleski jezik te unos u aplikaciju Europske komisije. Tijekom 2017. godine, 
provedbu projekta u Hrvatskoj financirala je Europska komisija u iznosu od 16.718,00 eura, a 
na navedeni iznos Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je 
nacionalno sufinanciranje u iznosu od 31.100 kuna. Sadržaj navedenih poglavlja dostupan je 
putem posebne web stranice Europske komisije – Youth Wiki. Iako je prvotno zamišljen 
samo kao svojevrsna online "enciklopedija" nacionalnih politika za mlade, Youth Wiki je 
prerastao u program kojim se, putem provođenja različitih promotivnih aktivnosti, nastoji 
popularizirati politika za mlade. Youth wiki online platformi može se pristupiti putem 
sljedeće poveznice: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki. 
 
 
 
3.  ZAKLJUČAK 
 
Od ukupno predviđenih 118 zadataka, za njih 76 određena je 2017. godina kao godina 
provedbe. Sukladno podacima iz Izvješća, tijekom 2017. godine provođeno je 56 zadataka, 11 
zadataka je djelomično provođeno, a 9 zadataka se nije provodilo u navedenom razdoblju. 

 
 
 
Analiza utrošenih financijskih sredstava prema područjima djelovanja 
 

Područje djelovanja Utrošena sredstva 
1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje 

i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog 
učenja 

7.000.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti 

2. Zapošljavanje i poduzetništvo 23.646.350,00 kn i sredstva redovne djelatnosti 
3. Socijalna zaštita i uključivanje 148.357.841,80 kn i sredstva redovne djelatnosti 
4. Zdravlje i zdravstvena zaštita Sredstva redovne djelatnosti 
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu 19.535.273,51 kn i sredstva redovne djelatnosti 
6. Kultura i mladi 32.841.535,02 kn i sredstva redovne djelatnosti 
7. Mladi u europskom i globalnom okruženju 31.100,00 kn i sredstva redovne djelatnosti 
UKUPNO 
 

231.412.100,30 kn i sredstva redovne djelatnosti 

 
 
 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
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Pregled utroška sredstava za provedbu preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave 
 

Županije Utrošena sredstva 
Bjelovarsko-bilogorska županija 2.834.269,59 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Grad Zagreb 126.848.062,05 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Istarska županija 31.749.556,96 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Karlovačka županija 5.603.575,42 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Koprivničko-križevačka županija 6.168.649,73 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Krapinsko-zagorska županija 4.454.992,78 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Ličko-senjska županija 3.019.058,19 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Međimurska županija 1.383.448,12 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Osječko-baranjska županija 12.344.037,86 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Požeško-slavonska županija 3.685.665,08 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Primorsko-goranska županija 19.724.753,93 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Sisačko-moslavačka županija 2.424.101,00 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Splitsko-dalmatinska županija 2.745.430,00 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Varaždinska županija 4.899.013,19 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Virovitičko-podravska županija 3.129.546,29 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Vukovarsko-srijemska županija 352.751,34 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Zadarska županija 19.557.458,35 kn i sredstva redovne djelatnosti 
Zagrebačka županija 13.503.132,98 kn i sredstva redovne djelatnosti 
UKUPNO 263.427.502,40 kn i sredstva redovne djelatnosti 

 
 
 
U svrhu provedbe mjera Nacionalnog programa za mlade, tijekom 2017. godine, sa pozicija 
nadležnih tijela (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, Ministarstva kulture, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva 
zdravstva te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova) osim sredstava redovne djelatnosti, utrošeno je i 
231.412.100,30 kuna što uključuje i sredstva Europske unije, kao i sredstva od igara na sreću. 
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Nacionalnom programu za 
mlade, provodile su niz preporuka upućenih njima te su u navedenu svrhu utrošile, osim 
sredstava redovne djelatnosti i 263.427.502,40 kuna koja uključuju i sredstva Europske unije.  
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4.  ANALIZA PROVEDBE POJEDINIH MJERA OD STRANE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 
 

4.1. 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 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak 
nije provođen, 

zadatak je 
djelomično 
provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti  i obrazovanja  
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 među-
predmetno u sve 
razrede osnovnih škola 
i srednje škole 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Odlukom o donošenju programa međupredmetnih i 
interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za 
osnovne i srednje škole (Narodne novine, broj 104/14) sadržaji i teme 
građanskog odgoja i obrazovanja  provode se u okviru 
međupredmetne provedbe u osnovnim i srednjim školama. 
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne 
novine, broj 124/14) i pokretanjem Cjelovite kurikularne reforme za 
rani predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje 
planirano je da se u osnovnim i srednjim školama građanski odgoj i 
obrazovanje provodi kroz međupredmetnu provedbu s jasno 
definiranim ishodima i ciljevima: 
1. razvijati građansku kompetenciju koja učenicima, kao 

informiranim, aktivnim i odgovornim članovima društvene 
zajednice, omogućuje učinkovito obavljanje građanske uloge, 

2. usvojiti znanja o ljudskim pravima, dužnostima i odgovornostima 
građanina, političkim konceptima, procesima i političkim 

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

 
Zadatak je provođen 
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sustavima te obilježjima demokratske zajednice i načinima 
sudjelovanja u njezinom političkom i društvenom životu, 

3. promicati demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga 
života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te 
komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko 
sudjelovanje oblikovanjem cjelovitog iskustva aktivnoga 
građanstva i 

4. razvijati odgovornost, uvažavanje različitosti i solidarnost kao 
temeljne vrijednosti u sklopu demokratskoga školskog ozračja i 
šire zajednice. 

 
Hrvatska obrazovna politika promovira i unaprjeđuje građanski odgoj 
i obrazovanje kroz tri dominantne aktivnosti: 

- organizaciju stručnih skupova (za učitelje/nastavnike, 
stručne suradnike i ravnatelje u okviru programa 
kontinuiranog profesionalnog razvoja) u cilju unapređivanja 
profesionalnih kompetencija za uključivanje i provedbu 
univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava u 
nastavne sadržaje u okviru nastavnog plana i 
programa/kurikuluma i kroz međupredmetne teme, 

- uključivanje učenika u projekte vezane za provedbu 
univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudska prava; 

- Održana je smotra projekata iz područja Nacionalnog 
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i 
demokratsko građanstvo (za učenike osnovnih i srednjih 
škola) u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Teme smotre su bile: 
Osnove demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost, 
Društvene komunikacijske vještine, odgoj za mir i 
rješavanje sukoba, Razvoj identiteta i interkulturalnosti, 
Učenje volontiranja i razvoj socijalne solidarnosti, Humane 
vrednote i humanitarno pravo, Prevencija trgovanja ljudima, 
Suzbijanje predrasuda prema nacionalnim manjinama i 
nacionalnih manjina prema većini, Modul zaštite i 
promicanja ravnopravnosti spolova, Online kviz natjecanje 
učenika osnovnih škola „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, 
simulirane sjednice Hrvatskoga sabora za učenike srednjih 
škola na specifične društvene probleme. 

- potpore/financiranje projekata udruga koje djeluju u 
području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 
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mladih u području univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti 
i ljudska prava; 
Primjer prioriteta iz natječaja za udruge - P1: Zaštita i 
promicanje ljudskih prava, Odgoj i obrazovanje za ljudska 
prava i demokratsko građanstvo, Obrazovanje o ljudskim 
pravima i zaštiti prava, Obrazovanje o pravima i 
odgovornostima djece i odraslih, Obrazovanje za 
odgovornog građanina/građanku u demokratskom društvu, 
Odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, Obrazovanje o 
štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima, Odgoj za 
solidarnost, Odgoj i obrazovanje za financijsku pismenost, 
Odgoj i obrazovanje za medijsku pismenost, Odgoj i 
obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i 
nacionalnoga identiteta, Odgoj i obrazovanje o pravima 
nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu. 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

3.   Pripremiti radne 
materijale za učenike, 
učitelje i nastavnike za 
provedbu građanskog 
odgoja i obrazovanja      

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
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 ). 
U okviru programa Erasmus+ Ministarstvo znanosti i obrazovanja i 
Agencija za mobilnost i programe EU, u okviru promotivnih 
aktivnosti i info dana, posebnu pažnju posvetit će aktivnostima u cilju 
promoviranja uključivanja škola u teme vezane za odgoj i 
obrazovanje o univerzalnim i općeprihvaćenim vrijednostima i 
ljudskim pravima. 

 
Provedba se financira u okviru 
redovnih aktivnosti Ministarstva 
znanosti i obrazovanja 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 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak 
nije provođen, 

zadatak je 
djelomično 
provođen) 

Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 

http://www.azoo.hr/
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Cilj 1.2.: STVORITI INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA UNAPREĐENJE RADA S MLADIMA 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

2. Pružati potporu 
organizacijama civilnog 
društva koje provode 
neformalne obrazovne 
programe usmjerene 
razvoju kulture nenasilja 
(s naglaskom na 
smanjenje vršnjačkog 
nasilja i cyberbullinga) i 
kulture ljudskih prava 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz programske 
podrške u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja 
djece i mladih između Ministarstva znanosti i obrazovanja i 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada 
za razvoj civilnog društva dodijelila je ukupno 3.000.000,00 kuna za 
provedbu 35 projekata udruga u školskoj godini 2017./2018. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku  
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 
travnju 2017. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u 
području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. 
godini. Natječaj je sadržavao prioritetna područja: (A) Prevencija 
nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, 
edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.), (B) 
Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima, (C) 
Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima 
(projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu 
prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava 
komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama 
s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.), (D) Prevencija 
nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i 
seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog 
kažnjavanja), (E) Prevencija nasilja među djecom (podrška 
nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o 
prihvaćanju različitosti među djecom i dr.). 
Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte u 
području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. 
godini, osigurana su sredstva za provedbu 41 projekta udruga u 
ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna. 

 
A509014 – Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnog 
društva – udruge za razvoj 
zajednice; 3.000.000,00 kuna 
za 35 projekata.  
 
 
 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu 
politiku, program 4005 
Socijalno osnaživanje obitelji, 
mladih i djece, Aktivnost A 
792009 Prevencija nasilja nad 
djecom i mladima, račun 3811 – 
Tekuće donacije u novcu, izvor 
41, u iznosu od 4.000.000,00 
kuna. 
 

 
Zadatak je provođen 

Mjera 1.2.1. Unapređenje rada s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak 
nije provođen, 

zadatak je 
djelomično 
provođen) 
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4.2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO 
 
Cilj 2.1.: OLAKŠATI INTEGRACIJU MLADIH NA TRŽIŠTE RADA 

Nositelji mjere:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku  
U 2017. godini nisu financirani programi neformalnog obrazovanja u 
svrhu jačanja kapaciteta udruga mladih i za mlade koje promiču 
dobrobit mladih. 
 
Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi 
zadatka. 

 
/ Zadatak nije 

provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Jačati kapacitete 
djelatnika državne 
uprave 
sudjelovanjem u 
neformalnim 
obrazovnim 
programima o 
radu s mladima 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku  
U 2017. godini nisu jačani kapaciteti djelatnika državne uprave 
sudjelovanjem u neformalnim obrazovnim programima o radu s 
mladima. 
 
Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o provedbi 
zadatka. 

 
/ Zadatak nije 

provođen 

Mjera 2.1.1. Osiguranje uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 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 
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2015. 

i 
kontinuirano 

2. Uspostaviti sustav 
praćenja uključivanja 
mladih u različite oblike 
učenja na radnom 
mjestu 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Hrvatski zavod za zapošljavanje redovno mjesečno prati 
aktivnosti uključivanja nezaposlenih osoba u mjere Aktivne 
politike zapošljavanja. Mjere je u 2017. godini ukupno koristilo 
39.407 mladih osoba (15-29), od čega je njih 19.279 uključeno u 
mjere tijekom te godine. 
U mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa  tijekom 2017. godine uključeno je 9.873 osoba. 
Također, kao oblik učenja na radnom mjestu od 2017. redovito se 
provodi i mjera Osposobljavanje na radnom mjestu u koju su 
tijekom 2017. godine uključene 144 mlade osobe. Mjera je 
provođena u 2016. godini kao pilot projekt u sektoru turizma.  
Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje redovito provodi 
ocjenjivanje mentora i polaznika uključenih u mjeru stručnog 
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Mentor na 
mjesečnoj razini prati i ocjenjuje napredak polaznika putem 
Dnevnika stručnog osposobljavanja te na kraju daje opću ocjenu o 
zadovoljstvu radom polaznika, dok polaznik daje završnu ocjenu 
o radu mentora. 
Mjere se prate i putem 2 radna tijela Ministarstva rada i 
mirovinskoga sustava: 
1.  putem Savjeta za provedbu Plana implementacije Garancije za 
mlade te 
2. putem Radne skupine za praćenje mjera aktivne politike 
zapošljavanja, osnovane 2017. godine radi praćenja provedbe 
važećih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike 
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. 
Budući da se navedene mjere provode u okviru Garancije za 
mlade te financiraju iz Europskog socijalnog fonda, mjere za 
mlade na godišnjoj razini prati i Europska komisija u okviru 
Europskog semestra, o čemu izvještava Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava. Posebno Izvješće za Hrvatsku za 2017. 
godinu dostupno je na poveznici: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en&intPa
geId=3328.   
Ujedno, Odbor EMCO zadužen je za godišnje praćenje provedbe 
mjera za mlade, pa tako i mjera uključivanja mladih u učenje uz 
rad, uz pomoć Indikatorskog okvira za praćenje Garancije za 
mlade. Navedenim okvirom prati se uspješnost uključivanja 
mladih u rad, obrazovanje ili osposobljavanje u zadanom roku od 

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje 
pozicija  A689023 - Aktivna 
politika zapošljavanja.    
 
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje 
pozicija  T 689035 OP 
Učinkoviti ljudski potencijali, 
Prioriteti 1,2 i 5 (financiranje iz 
ESF i YEI – mjere za mlade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, pozicija 
A854006 – Administracija i 
upravljanje 

 

 
Zadatak je provođen 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3328
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en&intPageId=3328
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4 mjeseca te se prati status pojedinaca 6, 12 i 18 mjeseci po 
prihvaćanju ponude i ulaska u određenu mjeru kako bi se donio 
zaključak o uspješnosti provedbe pojedine intervencije. Republika 
Hrvatska u 2017. godini postiže iznadprosječne rezultate 
obuhvata ukupne NEET populacije mjerama (54%) te 
iznadprosječan rezultat ostanka u zaposlenosti 18 mjeseci po 
dobivanju ponude za posao/osposobljavanje (njih 68.3% ostaje 
zaposleno) te se ponude ocjenjuju kvalitetnima zbog održivih 
ishoda za uključene. 
U prosincu 2017. godine Odbor EMCO proveo je i pregled 
implementacije Garancije za mlade u državama članicama te 
ocjenjivao kvalitetu provedbe mjera. Republika Hrvatska je 
ocijenjena visokom ocjenom 4 od mogućih 5. 

 
kontinuirano 

3. 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 2017. godini 
revidirao mjere aktivne politike zapošljavanja (APZ) te je Vlada 
Republike Hrvatske u prosincu 2017. godine usvojila nove 
Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine. 
Smjernice je razvijala međuresorna radna skupina koja je 
uključivala tijela državne uprave i javna tijela, predstavnike 
akademske zajednice i udruga civilnoga društva, kao i 
predstavnike socijalnih partnera te gospodarske i obrtničke 
komore. S ciljem snažnije provedbe ovog zadatka, razvijena je 
nova mjera pod nazivom „Potpora za zapošljavanje za stjecanje 
prvog radnog iskustva/pripravništvo“ čija provedba započinje u 
2018. godini.  
Također, provodila se i mjera Osposobljavanje na radnom mjestu, 
spomenuta u prethodnom zadatku. Radi se o osposobljavanju 
najduljeg trajanja do 6 mjeseci čiji je cilj osposobiti nezaposlene 
osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih 
za obavljanje poslova tog radnog mjesta. Po završetku ovog 
osposobljavanja mlada osoba stječe potvrdu poslodavca ili javnu 
ispravu o osposobljenosti. Poslodavcu se isplaćuju troškovi 
mentorstva koji iznose do 700 kuna mjesečno po osobi koju 
mentorira. U slučaju stjecanja javne isprave, plaća se i trošak 
teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi, trošak polaganja ispita o 
osposobljenosti u iznosu od 7.000,00 kuna te trošak liječničkog 
pregleda. Polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi 
prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene 

 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava,  pozicija 
A854006 – Administracija i 
upravljanje. 
 
Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, pozicija A689023 
– Aktivna politika zapošljavanja    
HZZ pozicija  T 689035 OP 
Učinkoviti ljudski potencijali, 
Prioriteti 1,2 i 5 (financiranje iz 
ESF i YEI – mjere za mlade). 
 
Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, pozicija  T 
689035 OP Učinkoviti ljudski 
potencijali, Prioriteti 1,2 i 5 
(financiranje iz ESF i YEI – 
mjere za mlade) od čega 
Stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa   
Hrvatski zavod za zapošljavanje 
pozicija  T 689035. 
 
 
 

 
Zadatak je provođen 
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za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.751,84 kuna. 
Također, u lipnju 2017. godine Vlada Republike Hrvatske 
usvojila je i novi Plan implementacije Garancije za mlade za 
razdoblje od 2017 do 2018. godine. Planom se predviđa provedba 
mjere „Dubinska analiza sustava mentorstva“ u 2018. godini 
(nositelj Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) uz naknadnu 
provedbu mjere „Pružanje podrške sustavu mentorstva – Faza 1“, 
za podršku poslodavcima u razvoju shema učenja na radnom 
mjestu. 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje proveo je projekt „Daljnji razvoj 
standarda zanimanja“, u svrhu analize potreba poslodavaca za 
praktičnim znanjima. Nastavak aktivnosti je aktualiziran kroz 
novi projekt „Primjena standarda zanimanja u poslovnim 
procesima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i provedba Ankete 
o standardu zanimanja“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za 
zapošljavanje.  
Slijedom navedenog u zadatku 2., Hrvatski zavod za 
zapošljavanje potiče mlade na uključivanje u sustav učenja na 
radnom mjestu te poslodavce na razvoj shema učenja na radnom 
mjestu uz pomoć mjera aktivne politike zapošljavanja.  
Hrvatski zavod za zapošljavanje je također u sklopu svojih 
redovnih aktivnosti (individualno savjetovanje, individualne 
konzultacije, radionice, tribine) informirao prijavljene 
nezaposlene mlade osobe o mogućnostima uključivanja u 
program učenja na radnom mjestu – Stručno osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i Osposobljavanje na 
radnom mjestu. Također, putem Centara za informiranje i 
savjetovanje o karijeri (CISOK) informirao je mlade nezaposlene 
osobe (prijavljene u evidenciji nezaposlenih i neprijavljene) i 
učenike završnih razreda srednjih (osobito strukovnih) škola o 
mogućnosti uključivanja u isto. Nadalje, Hrvatski zavod za 
zapošljavanje u sklopu redovnog održavanja Sajmova poslova 
provodi informiranje mladih u uključivanje u dostupne mjere.  
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/IZM (IZM/“matching“ ESF) dana 
5. studenoga 2015. godine potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli 
sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provedbu 
operacije "Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za 
mlade", čime je započela implementacija IZM-a. Ukupna 
vrijednost navedene operacije je 757.656.000,00 kuna 
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(99.691.578,94 eura), dok je od toga EU udio 696.210.098,40 
kuna (91.606.591,89 eura), a nacionalno sufinanciranje 
61.445.901,60 kuna (8.084.987,05 eura). 
Unutar  istog predviđeno je i financiranje aktivnosti provedbe 
mjere Osposobljavanja na radnom mjestu radi stjecanja 
praktičnog i profesionalnog iskustva u svrhu povećanja 
zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na redovno zaposlenje.  
Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti 
nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu 
potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon 
osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca ili 
javnu ispravu o osposobljenosti. U okviru predmetnog ugovora 
predviđeno je uključivanje 639 osoba  u navedenu mjeru. Projekt 
je u provedbi od datuma potpisivanja ugovora, s prihvatljivošću 
troškova od 01. siječnja 2015. godine.   
U rujnu 2017. godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi 
izmijene postojećih kriterija po osnovnim intervencijama APZ-a u 
odnosu na prethodnu godinu, a koje se provode i u okviru ove 
operacije.  
Do kraja 2017. godine nije bilo uključenih korisnika u navedenu 
mjeru iz ove dobne skupine. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 
obrta 
Provedba projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim 
zanimanjima“ za 2017. godinu temeljem kojeg se dodjeljuju 
bespovratne potpore u svrhu stipendiranja učenika koji se 
obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta. 
Provedba projekta „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. 
godinu temeljem kojeg se dodjeljuju 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 te s osnove 
naknade mentoru koji sudjeluje u obrazovanju učenika. Oba 
projekta su u tijeku a isplata će se izvršiti tijekom 2018. godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 817079 Operativni program 
Učinkoviti ljudski potencijali 
2014. – 2020. – 18.000.000,00 
kuna. 
 
A 817079 Operativni program 
Učinkoviti ljudski potencijali 
2014. – 2020. – 5.000.000,00 
kuna. 
 
 

 
kontinuirano 

4. Informirati mlade o 
modelima i 
mogućnostima učenja na 
radnom mjestu u sklopu 
i izvan odgojno-

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Informiranje mladih osoba za uključivanje u sustav učenja na 
radnom mjestu Hrvatski zavod za zapošljavanje vrši u sklopu 
svojih redovnih aktivnosti (individualno savjetovanje, 
individualne konzultacije, radionice, tribine) putem savjetnika za 

 
Osnaživanje kapaciteta 
Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje za kvalitetan rad s 
mladima – utrošena sredstva 

 
Zadatak je provođen 
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obrazovnog sustava mlade, Centara za mlade i Centara za informiranje i savjetovanje 
o karijeri (CISOK). Jedan od temelja uspješnosti CISOK centara 
je usmjerenost na uspostavu partnerstva s drugim organizacijama, 
institucijama i dionicima na lokalnoj odnosno regionalnoj razini. 
Suradnja CISOK centara s mnogobrojnim partnerima omogućava 
kontinuirani razvoj usluga CISOK centara te pridonosi stvaranju 
mreže podrške u pružanju različitih usluga korisnicima. Do 31. 
prosinca 2017. godine potpisano je ukupno 200 Sporazuma o 
suradnji, uključujući suradnju u aktivnostima dohvata i aktivacije 
NEET skupine (eng. Not in Employment, Education or Training). 
Različiti vrste programa učenja na radnom mjestu promovirana su 
tijekom 2017. godine kroz nekoliko događanja kao što stu Dani 
poslova u turizmu, Sajam poslova te posebno na Europskom danu 
poslodavaca koji su organizirali svi regionalni i područni uredi 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Programi učenja na radnom 
mjestu promovirani su kroz okrugle stolove na kojima je 
sudjelovalo 494 sudionika, te kroz direktni kontakt s 
poslodavcima. S ciljem promoviranja programa učenja na radnom 
mjestu posjećeno je 822 poslodavaca. 
Također, dostupne su i tri Internet stranice na kojima mladi mogu 
pronaći sve potrebne informacije: 
www.cisok.hr, mjere.hr (dostupna od 2017. godine) te 
www.gzm.hr (dostupna od 2014. godine). 

državnog proračuna na poziciji 
Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, A689013 – 
Administracija i upravljanje 
(CISOK – sredstva iz državnog 
proračuna u okviru redovitih 
aktivnosti). 
 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, pozicija 
A854006 – Administracija i 
upravljanje. 

Mjera 2.1.2.  Jačanje kapaciteta ključnih dionika na tržištu rada u području učenja na radnom mjestu kroz razmjenu iskustava sa stranim 
partnerima 

Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

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

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Podržati razvoj 
akcijskih planova 
javnih i državnih tijela 
za unapređenje učenja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 2017. godini 
pripremilo te je Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2017. godine 
usvojila nove Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike 

 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, pozicija 
A854006 – Administracija i 

 
Zadatak je provođen 

http://www.cisok.hr/
http://www.gzm.hr/
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na radnom mjestu u 
različitim sektorima 
(državna uprava, 
poslodavci, sindikati, 
civilno društvo) 

zapošljavanja (APZ) u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. 
do 2020. godine. Smjernice su strateški dokument na kojem se 
temelje mjere aktivne politike zapošljavanja, a razvijala ih je 
međuresorna radna skupina koja je uključivala tijela državne uprave 
i javna tijela, predstavnike akademske zajednice i udruga civilnoga 
društva, kao i predstavnike socijalnih partnera te gospodarske i 
obrtničke komore. Smjernicama su utvrđeni opće i posebni ciljevi 
provedbe APZ-a u zadanom razdoblju, kao i načini ostvarenja 
zadanih ciljeva te indikatori praćenja ostvarenja.  
Jedna od intervencija Općeg cilja 1 „Povećanje stope zaposlenosti“ 
je  i „Osigurati stjecanje prvog ili odgovarajućeg radnog iskustva“. 
Na taj je način stavljen veći naglasak na razvoj mjera za učenje na 
radnom mjestu, posebno osoba sa nižom razinom obrazovanja 
(najviše završena srednja škola) koje nemaju iskustva na poslovima 
za koja će se osposobljavati. Također, razvijena je i nova mjera pod 
nazivom „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništvo“ čija provedba započinje u 2018. godini, 
jedan od ciljeva koje je osigurati kvalitetan pristup prvom radnom 
iskustvu osnaživanjem instituta pripravništva i radnog odnosa za 
potrebe učenja na radnom mjestu.  
U lipnju 2017. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je i novi 
Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 
2018. godine. Planom se predviđa provedba mjere „Dubinska 
analiza sustava mentorstva“ u 2018. godini (nositelj Ministarstvo 
rada i mirovinskoga sustava) uz naknadnu provedbu mjere 
„Pružanje podrške sustavu mentorstva – Faza 1“, za podršku 
poslodavcima u razvoju shema učenja na radnom mjestu. 
Različite vrste programa učenja na radnom mjestu promovirane su 
tijekom 2017. godine kroz nekoliko događanja u organizaciji  
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, kao što stu Dani poslova u turizmu, Sajam poslova te 
posebno na Europskom danu poslodavaca koji su organizirali svi 
regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Programi učenja na radnom mjestu promovirani su kroz okrugle 
stolove na kojima je sudjelovalo 494 sudionika, te kroz direktni 
kontakt s poslodavcima. S ciljem promoviranja programa učenja na 
radnom mjestu posjećeno je 822 poslodavaca. 

upravljanje. 

 
2015. 

i 

4. Predstaviti zaključke i 
akcijske planove 
proizašle iz razmjene 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
U 2017. godini na sjednicama Vlade Republike Hrvatske 
predstavljeno je sljedeće: 

 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, pozicija 

 
Zadatak je provođen 
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kontinuirano iskustava na 
sjednicama 
relevantnih stručnih 
radnih tijela 

− Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu mjera 
aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2015. do 
2017. godine, za 2016. godinu; 

− Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike 
zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. 
do 2020. te 

− Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 
2017 do 2018. godine. 

U 2017. godini provedba mjera APZ-a predstavljena je na ukupno 
11 sastanaka Radne skupine za praćenje provedbe mjera APZ-a te 2 
okrugla stola. Od navedenog, 2 sastanka Radne skupine te 1 okrugli 
stol tematizirali su upravo postojeće te nove mjere učenja na 
radnom mjestu.  
Tijekom 2017. godine  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  te 
Hrvatski zavod za zapošljavanje nisu sudjelovali u razmjenama sa 
stranim partnerima. 

A854006 – Administracija i 
upravljanje. 

Mjera 2.1.3. Poticanje dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo mladih Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelji mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,  Ministarstvo gospodarstva, 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 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Podržati razvoj 
partnerstava 
usmjerenih na razvoj 
akcijskih planova za 
zapošljavanje mladih 
na lokalnoj razini, s 
uključenom rodnom 
perspektivom i 
naglaskom na 
uspostavu sheme 
Garancije za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Radi provedbe Garancije za mlade te s ciljem unaprjeđenja uvjeta 
za zapošljavanje i poduzetništvo mladih CISOK centri (koje 
zastupa pročelnik regionalnog ili područnog ureda Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje) potpisuju Sporazume o suradnji s 
lokalnim dionicima: osnovnim i srednjim školama, fakultetima, 
udrugama civilnoga društva, centrima za socijalnu skrb, institutima 
za javno zdravstvo, ali i predstavnicima poslodavaca, odnosno s 
obrtničkim i gospodarskim komorama. Tijekom 2017. godine 
potpisano je više od 180 sporazuma o suradnji. Njihov je cilj 
informirati mlade o mogućnostima daljnjeg obrazovanja, 
osposobljavanja i zapošljavanja po izlasku iz obrazovanja, kao i 
aktivacija neaktivnih mladih osoba. CISOK centri su stoga postali 

 
A689013 – Administracija i 
upravljanje (CISOK – sredstva 
iz državnog proračuna u okviru 
redovitih aktivnosti). 

 
Zadatak je provođen 
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ključni akteri u razvoju lokalnih prilika za poticanje zapošljavanje 
mladih.  
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je 10. ožujka 
2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE 
INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ 
usmjeren na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju 
prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja 
partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz 
stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim 
potrebama na tržištu rada. 
Opći cilj Poziva je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih 
skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih 
lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s 
lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Pozivom je 
predviđeno je financiranje aktivnosti koje doprinose provedbi 
Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama 
Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao 
dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka 
ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji 
su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na 
regionalnoj razini. Podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje 
jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se 
osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i 
učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Ukupna predviđena 
alokacija bespovratnih sredstava iznosi 73.440.000,00 kuna a poziv 
je bio otvoren do 17. srpnja 2017. godine. Potpisivanje ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se u travnju 2018. godine. 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

3.  Podržati razvoj         
poduzetničkih 
inicijativa i  

    aktivnosti mladih,   
posebice mladih žena 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/IZM (IZM/“matching“ ESF) dana 
5. studenoga 2015. godine potpisan je ugovor o izravnoj dodjeli 
sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za provedbu 
operacije "Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za 
mlade", čime je započela implementacija IZM-a. Ukupna 
vrijednost navedene operacije je 757.656.000,00 kuna 
(99.691.578,94 eura), dok je od toga EU udio 696.210.098,40 kuna 
(91.606.591,89 eura), a nacionalno sufinanciranje 61.445.901,60 
kuna (8.084.987,05 eura). 
Projekt je u provedbi od datuma potpisivanja ugovora, s 
prihvatljivošću troškova od 01. siječnja 2015. godine. U rujnu 
2017. godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi izmijene 

 
Potpora samozapošljavanja - 
utrošena sredstva državnog 
proračuna na poziciji Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje 
A689023 – Aktivna politika 
zapošljavanja. 
 
 
 
Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, pozicija  T 
689035 OP Učinkoviti ljudski 

 
Zadatak je provođen 
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postojećih kriterija po osnovnim intervencijama APZ-a u odnosu 
na prethodnu godinu, a koje se provode i u okviru ove operacije. 
Njime je predviđeno i financiranje aktivnosti Podrške 
samozapošljavanju mladih – planirano je uključiti 1090 mladih u 
iznosu od 36.850.000,00 kuna. Do 31. prosinca 2017. godine 
uključeno je 758 korisnika. 
U okviru Specifičnog cilja 8ii1/ESF dana 5. studenoga 2015. 
godine potpisan je i ugovor o izravnoj dodjeli sredstava Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje za provedbu operacije "Provedba mjera 
aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade“. 
Ukupna vrijednost navedene operacije je 111.285.651,60 kuna 
(14.547.144,00 eura), dok je od toga EU udio 94.592.803,86 kuna 
(12.365.072,40 eura), a nacionalno sufinanciranje 16.692.847,74 
kuna (2.182.071,60 eura). Unutar istog predviđeno je i financiranje 
aktivnosti Potpora samozapošljavanju mladih – planirano je 
uključiti 322 mladih u iznosu od 11.270.000,00 kuna. Do 31. 
prosinca 2017. godine uključeno je 107 korisnika. 

potencijali, Prioriteti 1,2 i 5 
(financiranje iz ESF i YEI – 
mjere za mlade). 

Mjera 2.1.4.  Osnaživanje udruga mladih i za mlade kao dionika na tržištu rada, s naglaskom na provedbu Garancije za mlade Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelji mjere:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Suradnici u provedbi:  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatski 
zavod za zapošljavanje, 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 
 

2015. 
i 

kontinuirano 

2. Omogućiti razvoj 
sustava potpore razvoju 
projekata udruga 
mladih i za mlade u 
području tržišta rada 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Tijekom 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
je provodio ESF projekt „Uspostava sustava praćenja NEET 
osoba“, predviđen Planom implementacije Garancije za mlade. 
Predviđeni završetak projekta je u lipnju 2018. godine. Ovaj 
projekt ključan je za kvalitetniju provedbu Garancije za mlade u 
Republici Hrvatskoj. Provedbom projekta omogućena je 
razmjena podataka između sustava obrazovanja te 
administrativnih podataka o zaposlenim i nezaposlenim 
osobama, kako bi se pratili prelasci mladih iz obrazovanja na 
tržište rada. Takvo praćenje olakšat će kreiranje politika i mjera 
usmjerenih na učinkovitu podršku mladima pri ponovnom 

 
Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, pozicija 
T854021 OP učinkoviti ljudski 
potencijali, prioriteti 1, 2, 4 i 5 
Ukupna vrijednost projekta je 
646.350,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 
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uključivanju u obrazovanje ili u svijet rada, s naglaskom na 
razvoj mjera dohvata prema neaktivnim mladima. 
Po završetku ovog projekta pripremit će se i raspisati otvoreni  
ESF natječaj s ciljem pružanja podrške lokalnim dionicima, 
uključujući udruge mladih i za mlade, za dohvat i uključivanje 
neaktivnih mladih osoba na tržište rada. 

2015. i 
kontinuirano 

3. Uspostaviti sustav 
praćenja sudjelovanja 
udruga mladih i za 
mlade u provedbi 
politika zapošljavanja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Zadatak  nije provođen u 2017. godini. 

 
/ 

 
Zadatak nije provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

4. Osigurati uvjete za 
razmjenu primjera 
dobre prakse 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
U Bruxellesu se 24. travnja 2017. godine održavala Godišnja 
konvencija za uključivi rast (ACIG). Konvenciju je organizirala 
Europska komisija kao skup svih važnih dionika s ciljem 
rasprave o unaprjeđenju socijalne dimenzije EU putem 
suzbijanja siromaštva, povećanja zaposlenosti te jačanja 
socijalne kohezije i uključivosti. Konvencija se fokusirala na 
mlade i socijalnu uključenosti, dok je tema jedne od radionica 
kako učiniti politike zapošljavanja mladih te Garanciju za mlade 
više uključivima. Sudjelovanjem na panel raspravama i 
radionicama, predstavnici država članica razmjenjivali su 
iskustva vezana uz osnaživanje položaja mladih u kontekstu 
socijalnog uključivanja s posebnim naglaskom na uključivanje u 
tržište rada te uključivanje organizacija mladih i za mlade u 
provedbu mjera. Na Konvenciji su sudjelovali predstavnici 
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te organizacija 
civilnoga društva. 
27. listopada 2017. godine u Bruxellesu se održao i „Learning 
Forum“, također u organizaciji Europske komisije. Radi se o 
nizu radionica na kojima su države članice prezentirale primjere 
dobre prakse povezane s provedbom Garancije za mlade. 
Republika Hrvatska pozvana je da prezentira rad CISOK 
centara. 

 
Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava, pozicija A854006 -  
Administracija i upravljanje. 
 

 
Zadatak je provođen 
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Mjera 2.1.5.  Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, 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 
 

2014. 
i 

kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Dugotrajna nezaposlenost predstavlja jedan od strukturnih 
problema u društvu. U cilju prevencije ali i smanjenja udjela 
dugotrajno nezaposlenih osoba, Europsko Vijeće je u veljači 
2016. godine donijelo Preporuku o uključivanju dugotrajno 
nezaposlenih osoba na tržište rada. Preporuka daje smjernice i 
podršku državama članicama u pružanju usluga kojima bi se 
poboljšao prijelaz iz dugotrajne nezaposlenosti u zaposlenost. 
Naglašava se preventivni pristup (jačanje i nadopuna mjera 
prevencije i aktivacije usmjerene ponajprije na početak razdoblja 
nezaposlenosti, a najkasnije do trenutka kada protekne 18 
mjeseci od početka nezaposlenosti) te individualizirani pristup u 
rješavanju problema dugotrajne nezaposlenosti. Preporuka potiče 
suradnju s drugim institucijama u cilju integriranja usluga i 
pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama. U studenom 2017. 
godine u organizaciji Europske komisije u Republici Hrvatskoj 
je održan seminar („learning exchange“)  vezan uz provedbu ove 
Preporuke. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je bilo 
domaćin te su osim njega na seminaru sudjelovali i predstavnici 
vlasti iz Estonije, Irske, Nizozemske i Slovenije. Na seminaru su 
sudjelovali članovi Europske komisije, Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje-središnji i područni uredi te predstavnici socijalnih 
partnera.  
Dugotrajno nezaposlene osobe bile su tema sastanaka 
međuresorne Radne skupine za praćenje mjera aktivne politike 
zapošljavanja tijekom druge polovice 2017. godine (opisanog u 
mjeri 2.1.1., zadatak 3). U tom smislu su i revidirane mjere 
aktivne politike zapošljavanja na način da su neke mjere, a 
posebice osposobljavanje na radnom mjestu, usmjerenije na 
dugotrajno nezaposlene osobe kojima je učenje na radnom 
mjestu potrebno kako bi obnovile znanja i vještine koje su 

 
Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava, pozicija A854006 – 
Administracija i upravljanje. 
 
Osnaživanje kapaciteta Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje za 
kvalitetan rad s mladima - 
utrošena sredstva državnog 
proračuna na poziciji Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje A689013 
– Administracija i upravljanje. 

 
Zadatak je provođen 
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izgubile zbog dugotrajne nezaposlenosti. Naglasak je i dalje na 
prevenciji dugotrajne nezaposlenosti mladih osoba te se posebno 
povelo računa o mladim osobama u reguliranim profesijama koje 
se ne mogu zaposliti bez odrađivanja obaveznog pripravničkog 
staža te su uvedene nove mjere kojima se isto omogućuje. 
Potpora za prvo zapošljavanje može se dodijeliti realnom sektoru 
u smislu 50% godišnjeg troška bruto II plaće osobe koju 
poslodavac zapošljavanja, ili javnim službama u reguliranim 
profesijama u obliku subvencije za 100% iznosa pripravničke 
plaće.  

 
2014. 

i 
kontinuirano 

3. Provoditi i pratiti 
provedbu mjera za 
dugotrajno nezaposlene 
mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Dugotrajna nezaposlenost za osobe mlađe od 25 godina 
započinje nakon 6 mjeseci registrirane nezaposlenosti. Krajem 
2017. godine bilo je prijavljeno 6.694 osoba mlađih od 25 godina 
koji su prijavljeni 6 mjeseci ili duže. Udio mladih dugotrajno 
nezaposlenih u dobi 15-24 iznosi 22,1% u odnosu na ukupni broj 
prijavljenih mladih u navedenoj dobnoj skupini odnosno 12,8% u 
odnosu na sve prijavljene mlade (15-29). 
Registrirani broj mladih dugotrajno nezaposlenih osoba u dobnoj 
skupini 25-29 bitno je manji. Za navedenu dobnu skupinu 
dugotrajna nezaposlenost započinje 12 mjeseci nakon ulaska u 
evidenciju. Ukupno, mladih dugotrajno nezaposlenih osoba u 
dobi 25-29, krajem 2017. godine bilo je 3.997 osoba što čini udio 
od 18,2% u dobnoj skupni odnosno 7,7% u ukupnom broju 
prijavljenih mladih. 
Tijekom 2017. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja 
uključeno je ukupno 4.481 mlada dugotrajno nezaposlena osoba. 
Najveći broj mladih dugotrajno nezaposlenih osoba uključen je u 
mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa (2.272), zatim u mjeru javni rad (887), potpore za 
zapošljavanje (675), te obrazovanje nezaposlenih (468). HZZ na 
mjesečnoj razini prati provedbu mjera aktivne politike 
zapošljavanja. 
U okviru Specifičnog cilja 8.ii.1/ESF 5.11.2015. potpisan je i 
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje za provedbu operacije "Provedba mjera aktivne 
politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade", čija 
ukupna vrijednost iznosi 111.285.651,60 kuna (14.642.848,89 
eura) od čega se 94.592.803,86 kuna (12.446.421,56 eura) 
odnosi na EU, a 16.692.847,74 kuna (2.196.427,33 eura) na 

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
pozicija T 689035 OP Učinkoviti 
ljudski potencijali, Prioriteti 1,2 i 
5 (financiranje iz ESF i YEI – 
mjere za mlade). 
 

 
Zadatak je provođen 
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4.3. SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE

nacionalno sufinanciranje. 
Navedenom operacijom provodi se i financira se provedba mjera 
aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje za druge skupine mladih nezaposlenih osoba koje 
su u nepovoljnom položaju na tržištu rada (mladi do 25 godina u 
evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci; mladi do 29 godina u 
evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci), a koje nisu 
obuhvaćene provedbom Garancije za mlade, u previđenom 
trajanju 48 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2018. godine 
U rujnu 2017. godine, za isti je potpisan dodatak ugovoru radi 
izmijene postojećih kriterija po osnovnim intervencijama APZ-a 
u odnosu na prethodnu godinu, a koje se provode i u okviru ove 
operacije. Unutar istog predviđeno je i financiranje aktivnosti: 

- Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa –  planirano je  uključiti 926 mladih u iznosu od 
49.269.056,40 kuna (6.482.770,58  eura) 

- Obrazovanja za mlade – planirano je uključiti 750 
mladih u iznosu od 7.613.094,70 kuna (1.001.722,99 
eura) 

- Potpora za zapošljavanje mladih – planirano je  uključiti 
902 mladih u iznosu od 29.473.500,00 kuna 
(3.878.092,11 eura) 

- Javnih radova za mlade – planirano je uključiti 663 
mladih u iznosu od 13.371.220,56 kuna (1.759.371,13 
eura) 

- Podrške samozapošljavanju mladih – planirano je 
uključiti 526 mladih u iznosu od 11.270.000,00 kuna ( 
1.482.894,74 eura). 

Projekt je u provedbi od datuma potpisivanja ugovora, s 
prihvatljivošću troškova od 01. siječnja 2015. godine. Do kraja 
2017. godine, u provedbene aktivnosti je uključeno 2844 
korisnika, a  temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava za ovu 
operaciju verificirano je ukupno 3.417.018,17 kuna. Temeljem 
navedenog, prema Europskoj komisiji ukupno je ovjeren iznos 
od 452.765,09 eura. 
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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 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelji mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga 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 
 

2015. 
i 

kontinuirano 

3. Planirati i putem 
natječaja osigurati 
odgovarajuće usluge 
mladima u riziku od 
socijalne 
isključenosti prema 
utvrđenim 
potrebama i 
resursima lokalnih 
zajednica 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Temeljem Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava iz dijela 
prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, 
koji je između ostalog sadržavao prioritet unutar programskog 
financiranja  A (3) „Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja 
i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)“ (trajanje provedbe 
maksimalno 36 mjeseci) i Odluke o raspodjeli financijskih 
sredstava za programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od 
igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, u 2015. 
godini osigurana je provedba 7 programa u ukupnoj vrijednosti 
795.000,00 kuna. Navedenih sedam programa provodilo se i u 
2017. godini. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Temeljem Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz programske 
podrške u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja 
djece i mladih između Ministarstva znanosti i obrazovanja i 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja dodijelilo je u okviru prioritetnog područja 
Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i 
lokalnog identiteta 1.720.000,00 kuna za provedbu 23 projekta 
udruga u školskoj godini 2017./2018.  
 
Izvješće dostavlja: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svibnju, srpnju i 
kolovozu 2017. godine ugovorio je provedbu 38 projekata 
organizacija civilnoga društva u sklopu Poziva na dostavu 
projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za 
unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih 

 
 
Podaci o sredstvima navedeni su u 
okviru zadatka 1. mjere 5.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A577130 – Poticaji udrugama za 
izvaninstitucionalni odgoj i 
obrazovanje djece i mladih; 
dodijeljena su sredstva u iznosu 
od 1.720.000,00 kuna za 23 
projekta udruga. 
 
 
 
 
Državni proračun, razdjel 020, 
aktivnost A509069 OP 
UČINKOVITI LJUDSKI 
POTENCIJALI , PRIORITET 4 I 
5, 15.498.872,81 kuna. 

 
 

Zadatak je provođen 
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programa“. Ukupna vrijednost projekata je oko 34 milijuna kuna, a 
projekti se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, odnosno 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 
Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta 
organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, 
te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. 
Pozivom se, između ostaloga, želi povećati broj kvalitetnih i 
održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i 
odgoja za volontiranje. U 2017. godini u projektnim aktivnostima u 
sklopu ovog Poziva sudjelovalo je ukupno 943 djece i mladih, od 
čega 863 mlađih od 25 godina, a 80 mladih između 25 i 29 godina. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 
europske unije 
1. Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije 
malih gradova na ratom pogođenim područjima (sufinanciran 
sredstvima EU). S 2017. godinom izrađeni su i usvojeni svi 
metodološki i strateško operativni dokumenti te je time proces 
razvoja modela integrirane regeneracije i finaliziran. Usuglašena je 
Metodologija provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim 
područjima kao krovnog dokumenta kojim se postavljaju smjernice 
daljnje provedbe ovog Programa te su u ožujku 2017. godine, uz 
potporu tehničke pomoći, i kroz partnerski odnos s lokalnim 
dionicima, izrađena i usvojena i ostala 4 Intervencijska plana (za 
gradove Benkovac, Beli Manastir i općina Darda, Petrinja i 
Vukovar) dok je intervencijski plan Grada Knina usvojen u 2016. 
godini. U 2017. godini započela je provedba projekata u 5 
identificiranih depriviranih pilot područja. Tijekom 2017. godine 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije je 
pokrenulo 6 ograničenih, 4 otvorena postupka dodjele i 2 postupka 
izravne dodjele. Po objavljenim pozivima ukupno je potpisano 13 
ugovora u iznosu bespovratnih sredstava od 55.445.905,87 kuna, od 
čega je izvršeno plaćanje u iznosu od 8.228.293,57 kuna. 
Intervencijski planovi sadržavaju projekte socijalne i komunalne 
infrastrukture, projekte stanovanja, ulaganja u razvoj poduzetništva 
te ostale mjere vezane uz zapošljavanje, obrazovanje i  podizanje 
kvalitete života u pilot područjima. Mjerama i projektima u okviru 
intervencijskih planova biti će obuhvaćeni i mladi.  
2. Program održivog razvoja lokalne zajednice i  Program podrške 
regionalnom razvoju (financirani nacionalnim sredstvima) pružaju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K680034  
8.228.293,57 kuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 549110 
35,6 milijuna kuna 
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podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih 
područja odnosno potiču održivi razvoj lokalne zajednice, u smislu 
poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture prvenstveno 
izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom komunalne, socijalne i 
gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini. Projektima 
namijenjenim, između ostalog, i mladima u 2017. godini provedene 
su rekonstrukcija, sanacija i izgradnja društvenih i mjesnih domova, 
edukativno-obrazovnih institucija, sportskih dvorana, igrališta i 
parkova te zelenih zona za mlade i sličnih sadržaja. U 2017. godini 
temeljem navedenih programa sufinancirano je 168 manjih 
projekata kojima je svrha pružanje usluga mladima u zajednici. 
3. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i 
srednjim školama. Tijekom 2017. godine pružena je podrška 
jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u 
izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, sanaciju i 
adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj a u 
svrhu podizanja kvalitete obrazovnog standarda u osnovnim i 
srednjim školama. Tijekom 2017. godine temeljem navedenog 
programa sufinancirano je 46 projekata. 
4. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje 
infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao 
podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, referentne oznake: 
KK.08.1.3.02, objavljen je 18. srpnja 2016. godine. U navedenom 
Pozivu udruge i vjerske zajednice prihvatljivi su partneri na 
projektu jednom od unaprijed određenih 13 domova socijalne skrbi 
Republike Hrvatske. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih 
sredstava u predmetnom Pozivu iznosi 71.424.800,00 kuna. U 
studenome 2017. godine započeo je rad na programiranju druge 
faze Poziva na dostavu projektnih prijedloga 9a3.4. Unapređivanje 
infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška 
procesu deinstitucionalizacije – 2. faza. 
Cilj postupka dodjele je unapređenje infrastrukture kao potpore 
pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj 
institucionaliziranih osoba te omogućio njihov proces inkluzije i 
spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. 
Krajnji korisnici su djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u 
razvoju, odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, 
beskućnici, žrtve nasilja, djeca bez pratnje te članovi 
obitelji/udomiteljskih obitelji svih korisničkih skupina. Poziv će biti 
objavljen tijekom srpnja 2018. godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 758044 
66,1 milijuna kuna 
 
 
 
 
 
 
 
Tijekom 2017. godine ugovoren 
je jedan projekt u iznosu 
od 5.661.802,61 kuna, a 
zaprimljeno je 4 projektne prijave 
u evaluaciji: Centar za pružanje 
usluga u zajednici 'Kuća sretnih 
ciglica'; Odgojni dom 
Bedekovčina; Dječji dom 
Zagreb; Dječji dom 'Ivana Brlić 
Mažuranić' Lovran za koje se 
ugovaranje očekuje tijekom 2018. 
godine. 
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Izvješće dostavlja: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih 
manjina Vlade Republike Hrvatske 
U 2017. godini proveden je Natječaj za financijsku potporu 
projektima organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj iz 
područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u okviru 
raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 
na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Natječajem su obuhvaćena dva prioriteta za financiranje; od čega 
jedna potpora mladima u riziku od siromaštva. Dodijeljena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna (Centar za nestalu i 
zlostavljanu djecu Osijek za projekt „Pruži mi ruku – potpora 
mladima u riziku od siromaštva“). 
 
 

 
 
 
Sredstva na poziciji Ureda za 
ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Vlade 
Republike Hrvatske, razdjel 020 
Glava 87, A 681022, račun 3811 
– tekuće donacije u novcu, u 
iznosu od 50.000,00 kuna. 
 
 
 
 
 
 

Mjera 3.3.3. Razvijanje sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu obaveznog obrazovanja   Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
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. Senzibilizirati i 
educirati djelatnike 
u sustavu odgoja i 
obrazovanja za 
pružanje potpore 
mladima u riziku 
od socijalne 
isključenosti u 
sklopu obaveznog 
obrazovanja 

 
 
 

Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o 
razlozima neprovođenja zadatka. 

 
/ 

 
Zadatak nije provođen 

 
 
 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

2. Razviti 
savjetodavne, 
edukativne i 
informativne 
programe s ciljem 

 
 

Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o 
razlozima neprovođenja zadatka. 

 
/ 

 
Zadatak nije provođen 
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4.4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

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

osiguranja osobnog 
i profesionalnog 
razvoja mladih u 
riziku od socijalne 
isključenosti 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Sufinancirati 
aktivnosti i 
projekte 
organizacija 
civilnog društva 
koji su usmjereni 
na prevenciju 
ranog napuštanja 
obrazovanja te 
poticanje nastavka 
obrazovanja mladih 
u riziku od 
socijalne 
isključenosti i na 
završavanje 
školovanja mladih 
koji su ranije 
napustili školu 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
učenicima koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja kao i 
učenicima koji su završili obrazovni program u trajanju od tri 
godine omogućeno je da u skladu s potrebama tržišta rada steknu 
višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem 
ispita. 
 

 
Sredstva redovite djelatnosti škola. 

 
Zadatak je provođen 

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 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

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

Rok 
provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava utrošenih 
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u svrhu provedbe zadatka 
 

2015. 
i 

kontinuirano 

3. Izraditi plan i 
program edukacije 
zdravstvenih 
radnika,  
zdravstvenih 
suradnika i 
stručnjaka drugih 
profila koji rade ili 
imaju namjeru 
raditi u 
polivalentnim 
savjetovalištima 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Na redovnom sastanku voditelja djelatnosti školske medicine pri 
zavodima za javno zdravstvo raspravljalo se o planu i programu 
edukacije stručnjaka koji rade ili imaju namjeru raditi u 
polivalentnim savjetovalištima. 

 
 
Sredstva redovne djelatnosti (3% 
radnog vremena djelatnika Službe 
za školsku medicinu, mentalno 
zdravlje i prevenciju ovisnosti).  

 
 

Zadatak je djelomično 
proveden 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

4. Izraditi bazu 
podataka  o 
mladima koji su 
ranije napustili 
školu radi 
provedbe mjera 
zdravstvene zaštite 
(cijepljenje i 
sistematski 
pregledi) 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Pripreman je sastanak s djelatnicima Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje u svrhu  izrade baze podataka  o mladima koji su 
ranije napustili školovanje radi provedbe mjera zdravstvene zaštite 
(cijepljenje i sistematski pregledi).  

 
Sredstva redovne djelatnosti (3% 
radnog vremena djelatnika Službe 
za školsku medicinu, mentalno 
zdravlje i prevenciju ovisnosti). 

 
Zadatak je djelomično 

proveden 
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Mjera 4.1.2.  Reorganiziranje savjetovališta za reproduktivno zdravlje u polivalentnim savjetovalištima za mlade na razini primarne 
zdravstvene zaštite 

Provedba 
mjere/zadatka 
(npr. zadatak je 

provođen, zadatak nije 
provođen, zadatak je 

djelomično provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo zdravstva 
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zavodi za javno zdravstvo, domovi zdravlja, 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 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1. Reorganizirati 
savjetovališta u 
okviru  redovne 
djelatnosti i 
radnog vremena 
školske medicine i 
ginekoloških 
ambulanti jačim 
povezivanjem tih 
dviju djelatnosti 
na razini primarne 
zdravstvene 
zaštite (doma 
zdravlja) 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Pripreman je i održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskog društva 
za školsku medicinu i Hrvatskog ginekološkog društva u svrhu 
reorganizacije rada savjetovališta u okviru  redovne djelatnosti i 
radnog vremena školske medicine i ginekoloških ambulanti. 

 
Sredstva redovne djelatnosti 
(3% radnog vremena djelatnika 
Službe za školsku medicinu, 
mentalno zdravlje i prevenciju 
ovisnosti). 

 
Zadatak je djelomično 

proveden 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Izraditi smjernice 
za postupanje u 
vezi 
reproduktivnog 
zdravlja mladih 
(djevojaka i 
mladića) 
namijenjene 
djelatnicima 
savjetovališta 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Na međunarodnom sastanku HBSC koji je održan u studenom 2017. 
godine raspravljalo se o spolnom ponašanju učenika i smjernicama 
koje bi trebale biti nit vodilja u savjetovališnom radu. 
U svrhu jačanje kapaciteta liječnika školske medicine i epidemiologe 
na području zaštite mladih od HPV infekcije organizirana je i održana 
edukacija liječnika, edukacija roditelja učenika 8. razreda osnovne 
škole te su održane tribine za učenike osnovnih škola. 

 
Sredstva redovne djelatnosti 
(3% radnog vremena djelatnika 
Službe za školsku medicinu, 
mentalno zdravlje i prevenciju 
ovisnosti). 

 
Zadatak je djelomično 

proveden 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Utvrditi 
odgovarajuće 
modele 
savjetovališta za 
reproduktivno 
zdravlje u okviru 
postojećeg 
zdravstvenog 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
Osmišljavanje ankete za istraživanje opsega i kvalitete rada 
savjetovališta za mlade uključujući savjetovališta za reproduktivno 
zdravlje i centre za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na 
HIV i spolno zdravlje u županijskim zavodima za javno zdravstvo u 
okviru ESF projekta Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje. Cilj 
je anketirati voditelje i djelatnike savjetovališta i temeljem snimke 

 
/ 

 
Zadatak je djelomično 

proveden 
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Cilj 4.2.: UNAPRIJEDITI MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PROVEDBI ZDRAVSTVENOG ODGOJA  

sustava kao 
nadopunu 
postojećeg 
standarda, koje 
financiraju 
jedinice lokalne i 
područne 
(regionalne) 
samouprave 

postojećeg stanja i rezultata dobivenih anketom napisati i 
implementirati preporuke za poboljšanja, uključujući i bolju 
povezanost i suradnju te  prilike za povezivanje s drugim ustanovama i 
uslugama. 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

4. Otvoriti 
savjetovališta za 
reproduktivno 
zdravlje u 
županijskim 
središtima/manjim 
mjestima uz 
potporu jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
U okviru poboljšanja dostupnosti usluga savjetovališta za 
reproduktivno zdravlje, ali i ostalih usluga namijenjenih mladima,  u 
okviru mobilne i Internet aplikacije Spolno zdravlje napravljena je 
nadogradnja funkcionalnosti rubrike „Pomoć“ s popisom zdravstvenih 
i socijalnih usluga i izrađena je interaktivna tražilica zdravstvenih 
usluga. 

 
Sredstva su osigurana uz 
potporu jedinica lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave. 

 
Zadatak je djelomično 

proveden 

Mjera 4.2.1. Jačanje kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo 
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/izno
s financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

5.  U programe 
edukacije svih koji 
provode program 
zdravstvenog 
odgoja uvrstiti temu 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje 
škole; (Narodne novine, broj 106/13), pripremljen je u cilju 
unapređivanja univerzalnoga modela prevencije u školskom okruženju, 
kojim se u djece i mladih želi pridonijeti usvajanju poželjnih 

 
Provedba se financira u okviru 
redovnih aktivnosti 
Ministarstva znanosti i 
obrazovanja i Agencije za 

 
Zadatak je provođen 
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važnosti korištenja 
rodno osviještene 
prakse u radu s 
mladim 
muškarcima i 
mladim ženama s 
ciljem prevencije  
rodno uvjetovanog 
nasilja 

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).  
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne 
novine, broj 124/14), u veljači 2015. godine pokrenute su aktivnosti na 
provedbi Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, 
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje kurikularne 
reforme. U okviru kurikularne reforme provedba zdravstvenog odgoja 
u osnovnim i srednjim školama planirana je kroz međupredmetnu 
provedbu za koji je pripremljen Prijedlog kurikuluma međupredmetne 
teme Zdravlje, objavljen 16. veljače 2016. godine. Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja 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 su na internetskim stranicama Agencija 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). 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
U nacrt prijedloga međupredmetne teme: zdravlje uvrštene su teme 
važnosti korištenja rodno osviještene prakse u radu s mladim 
muškarcima i mladim ženama s ciljem prevencije  rodno uvjetovanog 
nasilja. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo unutarnjih poslova 
„Živim život bez nasilja“ – je nacionalni preventivni projekt koji se 
provodi već sedmu godinu za redom, a usmjeren je na sprječavanje 
nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te 
izgradnje kulture nenasilja i tolerancije.  
Tijekom 2017. godine projekt je proveden kroz preventivnu aktivnost 

odgoj i obrazovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sredstva redovne djelatnosti 
koja su osigurana na pozicijama 
Ministarstva unutarnjih poslova 
(državni proračun). 

http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/02/gradanski-odgoj-18.2.-zadnje.pdf
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upriličenu u Županji kao podsjetnik na tragični događaj nasilnog 
stradavanja mladića Miroslava Tunjića naziva „In memoriam Miroslav 
Tunjić“ u okviru koje su javno nagrađeni „Promotori nenasilja“ 
odnosno učenici osnovnih i srednjih škola odabrani od strane svojih 
vršnjaka. U navedenoj preventivnoj aktivnosti sudjelovalo je 500 
učenika osnovnih i srednjih škola. Istaknuto je provedeno u suradnji s 
lokalnom upravom i samoupravom, odgojno-obrazovnim ustanovama, 
glazbenim umjetnicima te drugim društveno odgovornim osobama iz 
javnog života. Također, tijekom 2017. godine kroz organizaciju 
različitih tematskih događanja, odnosno stručnih predavanja, tematskih 
radionica, javnih kampanja, okruglih stolova i drugih sličnih aktivnosti 
od strane policije obilježeni su Međunarodni dan borbe protiv nasilja 
nad ženama (25. studenoga) kao i Nacionalni dan borbe protiv nasilja 
nad ženama ( 22. rujna). 
Tijekom 2016. godine projekt se provodio u suradnji s Ministarstvom 
znanosti i obrazovanja, udrugom mladih Status:M, dramsko 
umjetničkom udrugom Riječi/Prave/Predstave pod vodstvom poznatog 
glumca Zijaha Sokolovića, glazbenim umjetnicima te drugim društveno 
odgovornim osobama iz javnog života.  
Projekt objedinjava tri komponente (interaktivna-radionica, umjetničko-
edukativni program, interaktivna parlaonica) i ciljano je usmjeren  na 
sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među 
mladima te izgradnji kulture nenasilja, nediskriminacije i tolerancije uz 
osnaživanje mladih u odabiru pozitivnih životnih vrijednosti, a 
proveden je na području 7 županija s učenicima iz ukupno  16 osnovnih 
škola čime je obuhvaćeno 1579 učenika u dobi od 13  i 14 godina. 
Također, tijekom 2016. godine kroz organizaciju različitih tematskih 
događanja, odnosno stručnih predavanja, tematskih radionica, javnih 
kampanja, okruglih stolova i drugih sličnih aktivnosti od strane policije 
obilježeni su Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. 
studenoga) kao i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. 
rujna). Uoči tih datuma i „15 dana aktivizma“ sa aspekta preventivnog 
rada policije, policijske su uprave  organizirale i sudjelovale na ukupno 
11 javnih edukativnih postava, pet tribina namijenjenih učenicima 
srednjih škola, ženama, građanima, stručnjacima te studentima, dva 
okrugla stola, jednoj parlaonici u osnovnoj školi, jednoj javnoj raspravi 
i jednom stručnom skupu. Provedeno je ukupno 59 edukativno-
interaktivnih radionica od kojih je devet upriličeno za učenike srednjih 
škola, 44 za učenike osnovnih škola, jedna za roditelje učenika osnovne 
škole, jedna za roditelje učenika romske nacionalne manjine, jedna za 
stručnjake koji rade s osobama s invaliditetom, jedna za građane, jedna 
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za mlade bračne parove i jedna za stručnjake iz tog područja s ciljem 
prijenosa znanja i iskustva. Sa nacionalne razine, Služba prevencije 
Ravnateljstva policije zajedno sa Policijskom upravom vukovarsko-
srijemskom, za 500 učenika viših razreda osnovnih škola s tog 
područja, provela je edukativno-preventivni program kojim se ujedno 
obilježio i tragični događaj nasilnog stradavanja mladića Miroslava 
Tunjića pod nazivom „Živim život bez nasilja- In memoriam Miroslav 
Tunjić“. Prilikom tog događaja nagrađeno je 8 učenika koje su njihovi 
vršnjaci prepoznali kao „Promotore nenasilja“. 
Tijekom školske godine 2014./2015. projekt se provodio u suradnji s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, udrugom mladih 
Status:M, dramsko umjetničkom udrugom Riječi/Prave/Predstave pod 
vodstvom poznatog glumca Zijaha Sokolovića, glazbenicima te drugim 
poznatim osobama iz javnog života. Sve tri komponente ovog Projekta 
provedene su u svakoj  od 20 Županija i Gradu Zagrebu i to u ukupno 
35 osnovnih škola te je istima obuhvaćeno 3768 učenika u dobi od 13  i 
14 godina, od čega je 1661 učenik aktivno sudjelovao u sve tri 
projektne komponente a od kojih je 1652 i evaluirano. Kroz rezultate 
provedene evaluacije kojom su obuhvaćeni i  učenici, aktivni sudionici 
svih projektnih aktivnosti, ali i stručni provoditelji svih komponenti, 
iskazana je iznimno visoka kvaliteta i prilagođenost ciljanoj skupini 
svih provedenih aktivnosti. Evaluacija provoditelja projektnih 
aktivnosti iskazuje da posebno korisnim u ovakvom obliku preventivnih 
aktivnosti smatraju međuresornu  suradnju, te pohvaljuju projekt zbog 
neklasičnog pristupa tematici i mogućnosti aktivnog sudjelovanja 
uključenih učenika.    
U sklopu istog Projekta u svim je županijama tijekom 2015. godine 
upriličena i svečana projekcija namjensko-edukativnog filma „Živim 
život bez nasilja“ koji je pogledalo oko 5300 učenika 7-ih i 8-ih 
razreda. 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

6.  Izraditi protokol i 
provesti sustav 
praćenja pripreme 
vršnjačkih 
edukatorica/edukat
ora asistenata u 
provođenju 
zdravstvenog 
odgoja u suradnji s 
institucijama i 
organizacijama 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
U okviru ESF projekta Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje 
provedene su aktivnosti osmišljavanja i pripreme organizacije i 
provedbe te izrade edukativno informativnih materijala za  vršnjačku 
edukaciju iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Napravljena 
je struktura priručnika i započelo se s pisanjem stručnog sadržaja. 

 
/ 
 

 
Zadatak je provođen 
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4.5. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU 
 
Cilj 5.1.: RAZVIJATI POTICAJNO OKRUŽENJE ZA RAD I DJELOVANJE UDRUGA MLADIH I ZA MLADE  

civilnog društva 
iskusnim u 
vršnjačkoj 
edukaciji  

 
2015. 

i 
kontinuirano 

7.  Unaprijediti 
multisektorsku 
suradnju u 
provođenju 
zdravstvenog 
odgoja na temelju 
empirijski 
utvrđenih potreba 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za 
javno zdravstvo 
U okviru ESF projekta Živjeti zdravo podelementa spolno zdravlje 
oformljena je multidisciplinarna radna skupina s 24 člana koji 
uključuju predstavnike zdravstvenog sektora, obrazovnog sektora, 
organizacija civilnog društva i dr. Također, osmišljen je upitnik i 
napravljen plan provedbe istraživanja o iskustvima i potrebama 
edukacije iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja među mladima 
(srednjoškolcima i studentima). 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo unutarnjih poslova 
Tijekom školske godine 2016./2017. nastavljeno je s provedbom 
projekta „Zdrav za 5“ – nacionalnog preventivnog projekta usmjerenog 
na prevenciju zlouporabe i ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki. 
Projekt su provodili multidisciplinarni timovi u kojima su sudjelovali 
policijski službenici za prevenciju, liječnici i/ili psiholozi županijskih 
zavoda za javno zdravstvo, stručni suradnici u osnovnim i srednjim 
školama te predstavnici zaštite okoliša i prirode na županijskim 
razinama.  Školske godine 2016./2017. projektom je obuhvaćeno 
18421 učenik osmih razreda iz 455 osnovnih škola, 19920 učenika 
prvih razreda iz 210 srednjih škola te dio učenika drugih razreda 
srednjih škola. U II. komponenti projekta koji se provodio kroz 
organizaciju javnih edukativno preventivnih manifestacija sudjelovalo 
je oko 23000 učenika, nastavnika i drugih društveno odgovornih 
dionika iz lokalne zajednice. Održano je i 30 koordinativnih sastanaka 
s partnerima iz projekta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sredstva redovne djelatnosti 
koja su osigurana na pozicijama 
Ministarstva unutarnjih poslova 
(državni proračun). 

 

 
Zadatak je provođen 

Mjera 5.1.2.  Osiguravanje projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade Provedba 
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Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Suradnici u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije civilnog društva 

mjere/zadatka 
(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

 
Rok 

provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1. Provesti natječaj 
za projektne, 
programske i 
institucionalne 
podrške udrugama 
mladih i za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u 
lipnju 2017. godine objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda 
od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu. Natječaj je 
sadržavao prioritetna područja: (A.1.) Aktivno sudjelovanje mladih u 
društvu, (A.2.) Lokalni info-centri za mlade i (A.3.) Lokalni i 
regionalni programi za mlade. Odlukom o raspodjeli financijskih 
sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2017. godini osigurana su 
sredstva za provedbu 43 projekta u ukupnoj vrijednosti 3.767.944,00 
kuna. 
U 2017. godini objavljen je i Poziv na dostavu projektnih prijedloga 
„Podrška programima usmjerenim mladima“ za dodjelu bespovratnih 
sredstava, koji se financira unutar Europskog socijalnog fonda, 
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, 
ukupne vrijednosti 12.000.000,00 kuna. Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2018. godine donijelo 
Odluku o financiranju 17 projekata unutar skupine 1: Aktivnosti 
usmjerene na rad s mladima i skupine 2: Osnivanje i djelovanje centara 
za mlade. 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u 
svibnju 2015. godine objavilo Poziv za prijavu programa i projekata 
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava 
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu. 
Prioriteti unutar programskog financiranja (trajanje provedbe 
maksimalno 36 mjeseci) bili su: (A.1) Klubovi za mlade, (A.2) 
Regionalni info-centri, (A.3) Rad s mladima koji nisu u sustavu 
obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET) i (A.4) 
Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja 
mladih o mobilnosti. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za 
programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od igara na sreću i 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu osigurana su 
sredstva za provedbu 28 programa u ukupnom iznosu od 3.992.475,00 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu 
politiku, program 4005 
Socijalno osnaživanje obitelji, 
mladih i djece, Aktivnost A 
558047 Politika za mlade, račun 
3811 – Tekuće donacije u 
novcu i 3631 – Pomoći unutar 
općeg proračuna, izvor 11 i 41, 
u iznosu od 3.767.944,00 kuna.  
 
Glava 05, Aktivnosti A 788015 
Operativni program „Učinkoviti 
ljudski potencijali 2014 – 2020“ 
– PRIORITET 2 i 5, funkcijsko 
područje 1090, u iznosu od 
11.647.854,51 kuna. 
 
 
program 4005 Socijalno 
osnaživanje obitelji, mladih i 
djece, Aktivnost A 558047 
Politika za mlade, račun 3811 – 
Tekuće donacije u novcu i 3631 
– Pomoći unutar općeg 
proračuna, izvor 11 i 41, u 
iznosu od 3.992.475,00 kuna.  
 

 
Zadatak je provođen 
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kuna. Navedeni programi provodili su se i u 2017. godini. 
 

2015. 
i 

kontinuirano 

2. Redovito 
evaluirati 
financirane 
programe na 
godišnjoj osnovi i 
na kraju 
trogodišnjeg 
razdoblja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne 
su, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, sklopljenih 
između udruge i Ministarstva, dostavljati Ministarstvu opisna i 
financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Uprava za 
međunarodne poslove i programe, sukladno svom djelokrugu rada, 
provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza odnosno 
provedbom projekata i programa udruga. 

 
/ 

 
Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Izraditi godišnje 
izvještaje o 
teritorijalnoj 
raspodjeli 
dodijeljenih 
podrški 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na web 
stranici redovito objavljuje odluke o raspodjeli financijskih sredstava 
udrugama temeljem provedenih natječaja u kojima su, između ostalog, 
navedeni i podaci o teritorijalnoj raspodjeli, razvidni iz adresa udruga 
koje temeljem natječaja ostvaruju potporu Ministarstva  za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu projekata i  
programa. 

 
/ 

 
Zadatak je provođen 

Mjera 5.1.3.  Osiguravanje programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Redovito 
evaluirati 
financirane 
programe na 
godišnjoj osnovi i 
na kraju 
trogodišnjeg 
razdoblja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 2., 
mjere 5.1.2. 

/ Zadatak je provođen 
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2015. 

i 
kontinuirano 

4. Izraditi godišnje 
izvještaje o 
teritorijalnoj 
raspodjeli 
dodijeljenih 
potpora 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 3., 
mjere 5.1.2. 

/ Zadatak je provođen 

Mjera 5.1.4.   Osiguravanje programskih potpora udrugama koje pružaju usluge centara za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Redovito 
evaluirati 
financirane 
programe na 
godišnjoj osnovi i 
na kraju 
trogodišnjeg 
razdoblja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne 
su, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, sklopljenih 
između udruge i Ministarstva, dostavljati Ministarstvu opisna i 
financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Uprava za 
međunarodne poslove i programe, sukladno svom djelokrugu rada, 
provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza odnosno 
provedbom projekata i programa udruga.  
Kako je Ministarstvo temeljem Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“ za dodjelu 
bespovratnih sredstava, koji se financira unutar Europskog socijalnog 
fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.“, u svibnju 2018. godine donijelo Odluku o financiranju 17 
projekata unutar skupine 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima i 
skupine 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade, izvršenje zadatka 
će uslijediti. 

 
/ 

Zadatak je djelomično  
provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

4. Izraditi godišnje 
izvještaje o 
teritorijalnoj 
raspodjeli 
dodijeljenih 
potpora  

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 3., 
mjere 5.1.2. 

/ Zadatak je provođen 
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Mjera 5.1.5.  Dodjeljivanje useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo državne imovine 
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:  Ministarstvo državne imovine 
U razdoblju od 2016. godine pa nadalje proveden je javni natječaj za 
podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi 
provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. U 
javnom natječaju za dodjelu je bilo ponuđeno 14 nekretnina (13 u 
Zagrebu i 1 u Splitu). Za dva poslovna prostora nije pristigla niti 
jedna prijava, a za ostalih 12 poslovnih prostora donijeta je odluka za 
sklapanje ugovora o dodjeli na korištenje poslovnih prostora 
organizacijama civilnog društva. Ministarstvo državne imovine nema 
uvid o kakvoj se strukturalnoj organizaciji civilnog društva radi, 
obzirom da strukturu iste ne propisuje kao uvjet. U 2017. godini nije 
bilo natječaja za dodjelu prostora udrugama pa tako ni udrugama za 
mlade. 

 
/ 

 
Zadatak je provođen 
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Mjera 5.1.6.  Podupirati razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticati osnivanje lokalnih informativnih centara za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Suradnik u provedbi:  Zajednica Informativnih centara za mlade u Hrvatskoj 

 
Rok 

provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Redovito 
evaluirati 
financirane 
programe na 
godišnjoj osnovi i 
na kraju 
trogodišnjeg 
razdoblja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 2., 
mjere 5.1.2. 

/ Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Provoditi 
natječaje za 
projektne potpore 
udrugama koje 
pružaju usluge 
lokalnih info-
centara za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 
lipnju 2017. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela 
prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu.  
Natječaj je između ostalog sadržavao prioritetno područje (A.2.) 
Lokalni info-centri za mlade. Odlukom o raspodjeli financijskih 
sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2017. godini za navedeno 
prioritetno područje osigurana su sredstva za provedbu 12 projekata u 
ukupnoj vrijednosti 1.086.500,00 kuna. 

 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1., mjere 
5.1.2. 

Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

4. Izraditi godišnje 
izvještaje o 
teritorijalnoj 
raspodjeli 
dodijeljenih 
potpora 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 3., 
mjere 5.1.2. 

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

 

Mjera 5.2.1. Osiguravanje uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Tijekom 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku organiziralo je i koordiniralo održavanje sastanaka 
Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. 
U lipnju 2017. godine, temeljem Ugovora o financijskoj potpori 
sklopljenim s Mrežom mladih Hrvatske, Ministarstvo za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je sredstva za rad 
Nacionalne radne skupine u okviru programa Erasmus + za provedbu 
aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima u EU. Financijsku potporu 
radu Nacionalne radne skupine osigurala je i Europska komisija.  
Također, u sklopu Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda 
od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu,  predviđeno 
je financiranje aktivnosti usmjerenih provedbi strukturiranog dijaloga u 
okviru programa Regionalnih info-centara za mlade. Navedeni 
programi provodili su se i u 2017. godini. 

 
 
Sredstva Državnog proračuna 
na poziciji Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, program 
4005 Socijalno osnaživanje 
obitelji, mladih i djece, 
aktivnosti A558047 „Politika za 
mlade“, pozicija 3811 „Tekuće 
donacije u novcu“, u iznosu od 
62.000,00 kuna. 

Zadatak je provođen 

Mjera 5.2.2.  Poticanje izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 

provođen, zadatak 
nije provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u lipnju 
2017. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima 
za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara 
na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu.  
Natječaj je između ostalog sadržavao prioritetno područje (A.3.) 
Lokalni i regionalni programi za mlade. Odlukom o raspodjeli 
financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2017. godini za 
navedeno prioritetno područje osigurana su sredstva za provedbu 12 
projekata u ukupnoj vrijednosti 548.444,00 kuna. 

 
 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1., mjere 
5.1.2. 

Zadatak je provođen 

Mjera 5.2.3.   Osiguranje edukacije za članove savjeta mladih Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
 

Rok 
provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1. Provoditi 
programe 
edukacija za 
članove savjeta 
mladih 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je s 
Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj u prosincu 2017. godine 
sklopilo Ugovor o suradnji i financijskoj potpori u svrhu provedbe 
programa edukacije za članove savjeta mladih i održavanja Nacionalne 
konferencije savjeta mladih. Za tu svrhu osigurana su financijska 
sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna. Program edukacije za članove 
savjeta mladih provodit će Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, u 
suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku, na lokalnoj i regionalnoj razini tijekom 2018. godine. Za 
potrebe provedbe programa edukacije, bit će izrađen i tiskan priručnik o 
savjetima mladih.  

 
Sredstva Državnog proračuna 
na poziciji Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, program 
4005 Socijalno osnaživanje 
obitelji, mladih i djece, 
Aktivnosti A558047 „Politika 
za mlade“, računu 3239 „Ostale 
usluge“, u iznosu od 65.000,00 
kuna. 

 
Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Evaluirati 
provedene 
programe 
edukacije 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Program edukacije za članove savjeta mladih provodit će se tijekom 
2018. godine te je evaluacija navedenih programa planirana za isto 
razdoblje. 

 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1. ove 
mjere. 

 
Zadatak je djelomično 

provođen 
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Mjera 5.2.4. Praćenje sudjelovanja mladih u izborima na nacionalnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere:  Državno izborno povjerenstvo 
Suradnik u provedbi:  Ministarstvo uprave 

 
Rok 

provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1. Pratiti (statistički) 
dobnu strukturu 
kandidata na 
kandidacijskim 
listama i rezultata 
kandidata na 
izborima za 
zastupnike u 
Hrvatski sabor, 
izborima za 
članove u Europski 
parlament iz 
Republike Hrvatske 
te izborima za 
članove 
predstavničkih 
tijela jedinica 
lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave dobne 
skupine mladih do 
30 godina 

 

Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo 
Tijekom 2017. održani su: 

1. Redovni lokalni izbori (21. svibnja 2017.) 
2. Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice (1. 

listopada 2017.) 
3. Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina u 
Petrijanecu, Podturenu i Polači (1. listopada 2017.) 

U odnosu na redovne i  prijevremene lokalne izbore kao i dopunske 
izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina, iako je riječ o izborima koje 
Državno izborno povjerenstvo ne provodi neposredno već ih provode 
nadležna općinska, gradska i županijska izborna povjerenstva, 
statističko praćenje podataka o dobnoj strukturi kandidata na 
kandidacijskim listama i izabranih članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave je omogućila jedinstvena informatička 
podrška na tim izborima.  
Svi podaci o dobnoj i spolnoj  strukturi kandidata i izabranih kandidata 
na gore navedenim izborima objavljeni su na internetskim stranicama 
Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr na poveznici: 
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281  

 
Sredstva koja su utrošena za 
provedbu ove mjere sadržana su 
u ukupno utrošenim sredstvima 
za provedbu redovnih i 
prijevremenih lokalnih izbora i  
dopunskih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave iz reda 
pripadnika nacionalnih manjina, 
unutar aktivnosti A896001, 
Provedba izbora, pozicija 3238, 
uslijed čega se ne može iskazati 
koliki iznos sredstava je točno 
utrošen na provedbu ove mjere. 
 

 
Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

 2. Izrađivati i na 
internetskoj stranici 
Državnog izbornog 
povjerenstva 
objavljivati 
izvještaje o udjelu 
mladih kandidata 
na kandidacijskim 
listama i mladih 
kandidata koji su 
izabrani u Hrvatski 
sabor, Europski 
parlament te 
predstavnička tijela 

Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo 
Za izbore koji su održani tijekom 2017. godine na internetskim 
stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – 
www.izbori.hr, objavljeni su podaci o udjelu mladih kandidata na 
kandidacijskim listama i mladih izabranih kandidata s posebnim 
osvrtom na njihov spol i dostupni su na poveznici: 
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281  

 

 
Sredstva koja su utrošena za 
provedbu ove mjere sadržana su 
u ukupno utrošenim sredstvima 
za provedbu redovnih i 
prijevremenih lokalnih izbora i 
dopunskih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave iz reda 
pripadnika nacionalnih manjina, 
unutar aktivnosti A896001, 
Provedba izbora, pozicija 3238, 
uslijed čega se ne može iskazati 
koliki iznos sredstava je točno 

 
Zadatak je provođen 

http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/291
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/281
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
http://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/292
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Cilj 5.3.: POVEĆATI BROJ, KVALITETU I DOSTUPNOST VOLONTERSKIH PROGRAMA ZA MLADE  
 

jedinica lokalne i 
područne 
(regionalne) 
samouprave, s 
posebnim osvrtom 
na njihov spol 

utrošen na provedbu ove mjere. 

Mjera 5.2.5.  Informiranje mladih o postojanju instrumenata, organizacija i tijela koji štite njihove interese, osobito tijela na nacionalnoj i 
županijskoj razini 

Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere:   Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
 

Rok 
provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1.  Provoditi sustavno i 
kontinuirano 
informiranje mladih 
o postojanju 
instrumenata, 
organizacija i tijela 
koje štite njihove 
interese, osobito 
tijela na 
nacionalnoj i 
županijskoj razini 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem 
natječaja, financijski podržava djelovanje regionalnih i lokalnih info-
centara za mlade. U 2015. godini pružena je programska potpora 
djelovanju 4 regionalna info-centra za mlade (trajanje provedbe 
maksimalno 36 mjeseci), u iznosu od 900.000,00 kuna. Navedeno 
programi provodili su se i u 2017. godini. 
U 2017. godini pružena je projektna potpora djelovanju 12 lokalnih 
info-centara za mlade, u iznosu od 1.086.500,00 kuna. 

 
 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1., mjere 
5.1.2. 

 
 

Zadatak je provođen 

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 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  
 

Rok 
provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 
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4.6.  KULTURA I MLADI 
 
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 

 
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  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2017. 
godini objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za 
financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na 
sreću i Državnog proračuna za 2017. 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 Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 
programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave usmjerene mladima iz djela prihoda od igara na sreću i 
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu kojom se za 
prioritetno područje (A.1.) Klubovi za mlade, podržalo 14 programa 
udruga a jedan od uvjeta za prijavu programa iz navedenog područja 
bio je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih. 

Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1., mjere 
5.1.2. 

Zadatak je provođen 

Mjera 6.1.1. Promicanje obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnik u provedbi: Ministarstvo znanosti i 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. Osigurati 
kontinuiranu 
provedbu projekta 
"Ruksak (pun) 
kulture" u   
srednjim školama i 
povećati broj 
programa koji se 
kroz taj projekt 
provode 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Objavljen je javni poziv za umjetničko-edukativne programe za 
Ruksak (pun) kulture. Odabrana su 47 umjetničko-edukativna 
programa. Nakon završenog javnog poziva za škole i dječje vrtiće 
zainteresirane za program Ruksak (pun) kulture koje raspisuje 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odabrano je ukupno 149 škola 
(OŠ 91 i SŠ 18) i 32 dječja vrtića u kojima se program Ruksak (pun) 
kulture provodi. 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, u iznosu 
od 1.000.000,00 kuna. 
 

 
Zadatak je provođen 
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2014. 

i 
kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 1. 
ove mjere.  

 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1. ove 
mjere. 

 
Zadatak je provođen 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 
2017. godinu dodijeljene su: 
- u području vizualne umjetnosti – 4 potpore te 
- u području inovativne umjetničke i kulturne prakse – 22 potpore. 

Zaštita kulturne baštine – u sklopu obilježavanja Dana europske 
baštine u Hrvatskoj. 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture,  
aktivnosti A565027  Programi 
muzejske i vizualne djelatnosti, 
u iznosu od 35.000,00 kuna, 
aktivnosti A565033 Inovativne 
umjetničke i kulturne prakse, u 
iznosu od 360.000,00 kuna te 
Zaštita kulturne baštine, u 
iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Objavljen je Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj 
publike u kulturi u Republici Hrvatskoj, pilot program usmjeren na 
kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnog 
sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima 
prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i 
ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. Dodijeljeno je 
28 potpora za programe koji će se provoditi u 2018. godini. 
Kroz Akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti koje promiču 
čitanje i čitalačku kulturu putem različitih medija korištenjem 
informacijske i komunikacijske opreme, pristup e-knjizi, dostupnost 
suvremenih usluga knjižnice u skladu s potrebama te kroz Razvojne 
programe, za kvalitetnu provedbu programa za mlade, 
osposobljavanje djelatnika u knjižnicama za praćenje suvremenih 
kreativnih i tehnoloških dostignuća u struci - sufinancirano je 50 
programa. 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture,  
aktivnosti A781003  Programi 
knjižnične djelatnosti, u iznosu 
od 367.000,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

5. Poticati kulturne 
institucije i 
organizacije na 
uvođenje novih 
metoda i 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Kao osnivač kulturnih ustanova, Hrvatskog narodnog kazališta u 
Zagrebu i Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, 
Ministarstvo kulture potiče u okviru svojih nadležnosti njihovo 
učinkovito programsko djelovanje usmjereno prema mladima u 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, 
aktivnosti A576226 Desk 
Kreativne Europe - Kultura, u 

 
Zadatak je provođen 



66 
 

 

Cilj 6.2.: OLAKŠATI SVIM MLADIMA, POSEBNO MLADIMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI, PRISTUP KULTURI I 
KULTURNIM SADRŽAJIMA 

unapređenje 
postojećih metoda 
razvoja publike 
kroz programe 
usmjerene 
mladima 

području umjetnosti i kulture. Prema drugim osnivačima u Republici 
Hrvatskoj, djelovanje Ministarstva kulture savjetodavne je naravi. 
Drugim osnivačima pripadaju sve ovlasti i odgovornosti kod 
donošenja planova i potreba njihovih ustanova/organizacija kojima će 
unaprijediti ranije metode i uvesti nove koje su vezane uz razvoj 
mlade publike. 
U okviru Programa Kreativna Europa održavaju se radionice, okrugli 
stolovi i predavanja na temu razvoja publike. Putem pravilnika o 
sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije 
Kreativna Europa – podprogram Kultura podržavaju se projekti koji 
se bave razvojem publike.  

iznosu od 119.000,00 kuna. 
 
 

Mjera 6.2.1.  Osiguravanje jednakih prilika za pristup kulturi svim mladima, posebice onima u riziku od socijalne isključenosti Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnik u provedbi:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 

 
Rok 

provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

1. Subvencionirati 
kulturne programe 
(tradicionalne i 
suvremene) na 
nacionalnoj razini 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Financiranjem programa narodnih knjižnica Nabava knjižne i 
neknjižne građe u narodnim knjižnicama te Akcija i manifestacija i 
Razvojnih programa i projekata u knjižničnoj djelatnosti osigurati 
jednaku priliku pristupa kulturi svim mladima (sufinancirano je 216 
programa nabave knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama i 
bibliobusima u Republici Hrvatskoj, a odgovarajući dio tih sredstava 
prema Standardima za narodne i pokretne knjižnice odnosi se na 
knjige za djecu i mlade). 
 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, 
aktivnosti A781003 Programi 
knjižnična djelatnost 
Nabava knjižne i neknjižne 
građe, u iznosu od 
16.401.400,00 kuna,    
Akcije i manifestacije i 
Razvojni programi za mlade, u 
iznosu od 367.000,00 kuna – 
sredstva iskazana u mjeri 6.1.1., 
zadatak 4. 

 
Zadatak je provođen 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

2. Podići razinu 
osviještenosti o 
važnosti 
osiguravanja 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Zadatak se izvršava u skladu s nadležnostima Ministarstva kulture 
prema ustanovama u kulturi čiji je osnivač. 

 
/ 
 

 
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 

pristupa mladih 
kulturi 

 
2015. 

i 
kontinuirano 

3. Podržavati razvoj 
medija 
organizacija 
civilnoga društva i 
medija u zajednici 
(community 
media), kako 
tiskanih tako i 
elektroničkih 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Izvršenje temeljem poziva za predlaganje programa javnih potreba u 
kulturi za 2017. godinu, 1 program. 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, 
aktivnosti A781002, u iznosu od 
30.000,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 

Mjera 6.3.1.  Osiguravanje financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za mlade Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnik u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, 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 
kulture uključiti 
prioritete koji se 
odnose na 
programe i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi 
(Narodne novine, broj 55/16) koji određuje rokove, kriterije i 
postupak izbora kulturnih projekata i akcija, te utvrđivanje programa 
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Državnom 
proračunu, u članku 7. definira kako pri stručnom vrednovanju 
podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. ovoga 
Pravilnika primjenjuju temeljne kriterije, od kojih je i „promicanje 
programa za djecu i mlade“. Nadležna Kulturna vijeća i povjerenstva 
vrednuju i udio mladih umjetnika u kreiranju programskih sadržaja te 
se podržavaju programi u kojima sudjeluju mladi umjetnici, 
umrežavanje i kontinuirane programske razmjene i suradnje kao i 
usavršavanje (edukacija) mladih glazbenih, dramskih, plesnih i 
vizualnih umjetnika kao jedan od oblika njihove daljnje afirmacije. 
Osnovano je povjerenstvo za dječju knjigu koje djeluje unutar 
Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i kulturnu djelatnost. 

 
Nisu bila potrebna financijska 
sredstva. 

 
Zadatak je provođen 
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2014. 

i 
kontinuirano 

2. Povećati broj 
financiranih 
programa i 
aktivnosti kulture 
mladih i za mlade 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Pružena je potpora nakladnicima za objavljivanje knjiga za mlade (18 
naslova). 
Otkupljene su knjige za mlade za narodne knjižnice (66 naslova). 
Dodijeljene su stipendije autorima za poticanje književnog 
stvaralaštva (2 stipendije autorima za pisanje romana za mlade). 
Temeljem poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 
2017. godinu dodijeljeno je: 

- u području Vizualne umjetnosti – 6 potpora, 
- u području Inovativne umjetničke i kulturne prakse – 61 

potpora te 
- u području Muzejska djelatnost – 6 potpora. 

 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, u iznosu 
od 2.124.119,00 kuna. 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565027 Programi muzejske i 
vizualne djelatnosti, u iznosu od 
65.000,00 kuna. 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565033 Inovativne umjetničke i 
kulturne prakse, u iznosu od 
1.842.500,00 kuna. 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565027 Programi muzejske i 
vizualne djelatnosti, u iznosu od 
76.000,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 

 
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 naglasak 
stavljen je 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. Odobreno je 70 
programa. Ministarstvo kulture putem programa bilateralne kulturne 
suradnje omogućuje predstavljanje hrvatske kulture u drugim 
zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj, potiče razvijanje 
izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između umjetnika i 
stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Sufinanciran je 
31 program međunarodne kulturne suradnje vezan za mobilnost i 
organizaciju umjetnika unutar i izvan Hrvatske.  
1 potpora (Savez udruga Klubtura, CTHR: programska razmjena i 
suradnja 2017). 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565030 Programi kazališne i 
glazbeno-scenske djelatnosti, u 
iznosu od 1.616.000,00 kuna. 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565034 Međunarodna kulturna 
suradnja, u iznosu od 
415.593,00 kuna. 
 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565033 Inovativne umjetničke i 
kulturne prakse, u iznosu od 
170.000,00 kuna. 

 
Zadatak je provođen 

 4. Osigurati Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture   
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Cilj 6.4.: OSIGURATI RAZNOLIKOST, RAZVOJ I STABILNOST PROSTORNIH RESURSA ZA PROVEDBU PROGRAMA I 
AKTIVNOSTI KULTURE MLADIH I ZA MLADE 

2014. 
i 

kontinuirano 

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

Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa/projekata 
poduzetništva u kulturi za 2017. godinu. Programom su poticana 
sljedeća područja u kulturi: nakladništvo i knjižarstvo, izvedbene 
umjetnosti i vizualne (likovne) umjetnosti. Cilj programa je jačanje 
kapaciteta  kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području 
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. 
Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na 
nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih 
tehnologija s ciljem uvećanja vrijednosti - orijentirane na 
zapošljavanje, rast i razvoj. Podržano je 20 programa.  

Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
7840003 Poduzetništvo u 
kulturi, u iznosu od 578.797,00 
kuna. 
 

Zadatak je provođen 

Mjera 6.3.2.  Podupirati neprofitne medijske projekte mladih za mlade   Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
 

Rok 
provedbe 

 
Zadatak 

 
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka 

Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
financijskih sredstava 

utrošenih u svrhu provedbe 
zadatka 

2015. 
i 

kontinuirano 

2. Putem natječaja 
financirati 
neprofitne 
medijske projekte 
mladih za mlade  

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Nisu poduzimane aktivnosti za izvršenje zadatka.  

 
/ 
 

 
Zadatak nije provođen 

2015. 
i 

kontinuirano 

3. Evaluirati 
financirane 
projekte na 
godišnjoj osnovi 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Nisu poduzimane aktivnosti za izvršenje zadatka. 

 
/ 
 

 
Zadatak nije provođen 

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

Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 

Nositelji mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo kulture 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU,  Ministarstvo državne imovine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 
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društva, Zaklada "Kultura nova" provođen, zadatak nije 
provođen)  

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Predstavnica Zaklade „Kultura nova“ sudjeluje u radu Povjerenstva za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
Izvješće dostavlja:  Ministarstvo državne imovine 
U razdoblju od 2016. godine pa nadalje proveden je javni natječaj za 
podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi 
provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. U javnom 
natječaju za dodjelu je bilo ponuđeno 14 nekretnina (13 u Zagrebu i 1 
u Splitu). Za dva poslovna prostora nije pristigla niti jedna prijava, a za 
ostalih 12 poslovnih prostora donijeta je odluka za sklapanje ugovora o 
dodjeli na korištenje poslovnih prostora organizacijama civilnog 
društva. Ministarstvo državne imovine nema uvid o kakvoj se 
strukturalnoj organizaciji civilnog društva radi, obzirom da strukturu 
iste ne propisuje kao uvjet. U 2017. godini nije bilo natječaja za 
dodjelu prostora udrugama pa tako ni udrugama za mlade. 

 
Nisu bila potrebna financijska 
sredstva. 

 
Zadatak je provođen 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Zaklada „Kultura nova“ je u okviru programskog područja Razvojna 
podrška za organizacije, u kategoriji razvoj domaće umjetničke 
produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata 
podržala 41 projekt/program koje je tijekom 2017. godine provodila 41 
organizacija. Cilj je ovog programskog područja pridonijeti razvoju 
organizacijskih i programskih kapaciteta za produkciju domaće 
umjetnosti i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama 
umjetnosti, a svi podržani projekti/programi namijenjeni su mladima. 
Također je u okviru programskog područja Razvoj suradničkih 
platformi u Republici Hrvatskoj, kategorija b) zagovaračka platforma 
na subnacionalnoj razini podržano 6 suradničkih platformi u koje je 
bilo uključeno sveukupno 55 organizacija. U fokusu podržanih 
zagovaračkih platformi je iznalaženje rješenja za probleme 
neadekvatne prostorne infrastrukture na lokalnim razinama za 
provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva koje djeluju na 
području suvremene kulturne umjetnosti. Zaklada je u 2017. godini 
nastavila s provedbom projekta „Pristupi sudioničkom upravljanju u 
kulturi“ koji podržava i UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu 

 
Sredstva na poziciji A 781006 
Zaklada „Kultura nova“: 
3.915.042,82 kuna 
UNESCO: 303.396,00 kuna 
ECF: 54.360,00 kuna. 
 

 
Zadatak je provođen 
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raznolikost. U fokusu projekta su nastajući modeli inovativnih 
institucija u Hrvatskoj koji se razvijaju oko kreativnih prostora 
utemeljenih na principima sudioničkog upravljanja i nekog oblika 
civilno-javnog partnerstva. Uspostavom participativnih modela 
upravljanja prostorima za kulturu, a koji podrazumijevaju uključivanje 
mladih u procese donošenja odluka, programiranja i upravljanja 
prostornim društveno-kulturnih centara osigurava se održivi razvoj 
kulturnih resursa.  

 
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 kulture 
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 
2017. godinu dodijeljene su u području Inovativne umjetničke i 
kulturne prakse za 10 udruga 24 potpore (Art radionica Lazareti, 
Dubrovnik; Autonomni kulturni centar Attack, Zagreb; Gokul – 
građanska organizacija za kulturu, Zabok; Koalicija udruga mladih, 
Split; Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K., 
Križevci; Multimedijalni centar STUB-KLUB, Donja Stubica; 
Multimedijalni institut, Zagreb; Platforma Doma mladih, Split; Savez 
udruga Rojca, Pula;  Udruženje za razvoj kulture „URK“, Zagreb). 
Zaklada „Kultura nova“ je u okviru programskog područja Razvojna 
podrška za organizacije, kategorija koja se odnosi na upravljanje 
prostorima za kulturu i umjetnost podržala 34 projekta/programa koje 
su tijekom 2017. godine provodile 34 organizacije. Prostori za kulturu 
i umjetnost odnose se na fizičke javne prostore (npr. galerija, kazalište, 
kino, klub, kulturni centar itd.) u kojima se realiziraju cjelogodišnje 
aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa koje pokrivaju različita 
područja interesa mladih. Zbog prirode suvremene kulture i umjetnosti 
koja uključuje refleksivne i kritičke umjetničke prakse, istraživačke, 
eksperimentalne i inovativne programe i formate, mladi u tim 
prostorima mogu biti ne samo posjetitelji i korisnici, nego i aktivni 
sudionici programa i projekta. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2015. 
godini, temeljem Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih 
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela 
prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, 
sklopilo je ugovore o suradnji i financijskoj potpori sa 14 udruga koje 
provode programe klubova za mlade.  Navedeni programi provodili su 
se i u 2017. godini. Klubovi za mlade su javni prostori namijenjeni 
organiziranju slobodnog vremena mladih u lokalnoj zajednici. Veći dio 

 
Sredstva na poziciji 
Ministarstva kulture, A 
565033 Inovativne umjetničke i 
kulturne prakse, u iznosu od 
937.000,00 kuna. 
 
 
 
 
Sredstva na poziciji A 781006 
Zaklada „Kultura nova“, u 
iznosu od 2.416.327,20 kuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podaci o sredstvima navedeni 
su u okviru zadatka 1., mjere 
5.1.2. 
 

 
Zadatak je provođen 
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4.7. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU 
 
Cilj 7.1.: USPOSTAVITI SUSTAV POTPORE MLADIMA ZA SUDJELOVANJE U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA NA 
EUROPSKOJ I GLOBALNOJ RAZINI  

programa kluba kreiraju i provode mladi za mlade. Klubovi svojim 
aktivnostima pokrivaju različita područja interesa mladih, uključujući 
aktivnosti iz područja  kulture. 
Ujedno, u 2017. godini objavljen je i Poziv na dostavu projektnih 
prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“ za dodjelu 
bespovratnih sredstava, koji se financira unutar Europskog socijalnog 
fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.“, ukupne vrijednosti 12.000.000,00 kuna. Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2018. 
godine donijelo Odluku o financiranju 17 projekata unutar skupine 1: 
Aktivnosti usmjerene na rad s mladima i skupine 2: Osnivanje i 
djelovanje centara za mlade. Skupinom 1: Aktivnosti usmjerene na rad 
s mladima obuhvaćene su i aktivnosti kvalitetnog provođenja 
slobodnog vremena odnosno klubova za mlade. 

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 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelji mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 

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 događaja s ciljem informiranja mladih o djelovanju UN-
a, kao globalne međunarodne organizacije kao i o prioritetima i 
djelovanju Republike Hrvatske kao njegove članice.  Tijekom 2017. 

 
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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(ECOSOC), 
osobito Komisije 
za socijalni razvoj, 
Komisije o statusu 
žena i ostalih tijela 
po potrebi 

godine United World Colleges (UWC) Hrvatska (u suradnji s 
partnerima iz međunarodne mreže) proveo je izbor trinaest hrvatskih 
učenika i učenica na kratke (ljetne) i dvogodišnje programe UWC. 
Hrvatsko društvo za UN organizira UN Akademiju, koju na godišnjoj 
razini pohađa 30-tak mladih ljudi. Predstavnici Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova su na UN Akademiji sudjelovali i kao polaznici i 
kao predavači. 

 

 
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 za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao 
tijelo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Savjet za mlade 
Vlade Republike Hrvatske, omogućava rasprave vezano uz teme 
dnevnog reda. Tijekom 2017. godine na sjednicama Savjeta za mlade 
Vlade Republike Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i slično 
Opće skupštine UN-a i Ekonomskog i socijalnog vijeća. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova redovito izvještava o 
zaključcima, odlukama i sl. Opće skupštine i Ekonomskog i socijalnog 
vijeća UN-a koje se tiču problematike mladih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
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 unaprjeđenja 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; sudjelovanju RH 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 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo kulture 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 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 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zajedno s Ministarstvom znanosti i 
obrazovanja nastavlja organizirati i provoditi seminare za učitelje na 
temu implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja UNESCO-vog 
obrazovnog materijala Svjetska baština u rukama mladih u hrvatski 
obrazovni sustav. Planirana je organizacija međunarodnog seminara o 
implementaciji i iskustvima učitelja na temu Baština u rukama mladih 
u suradnji s UNESCO-om. 
U sklopu 41. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu i pod 
pokroviteljstvom UNESCO-vog svjetskog programa za obrazovanje u 
baštini, organiziran je 25. lipnja do 4. srpnja 2017. godine u Varšavi u 
Krakowu Svjetski forum mladih o baštini. Na navedenom forumu 
sudjelovala je i hrvatska predstavnica. 
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo nad međunarodnim 
volonterskim kampom „I care for Drežnik Grad 2017.“ (Drežnik Grad, 
Hrvatska) te pokroviteljstvo nad humanitarnim projektom Shaping 
Futures, 26. 6. – 8. 7. 2017. 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. 
Promicana je i Dekade ranog i predškolskog odgoja  (2015.-2025.) u 
Ujedinjenim narodima. 

 
Sredstva su osigurana na 
pozicijama Ministarstva kulture 
i Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 

 
Zadatak je provođen 

 
2014. 

i 
kontinuirano 

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO odazvalo se pozivu za 
sudjelovanje na Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske. Budući 
da je zasjedanje Opće skupštine UNESCO-a svake dvije godine, kao i 
Foruma mladih u sklopu iste, te predstoji organizacija hrvatskog 
sudjelovanja u 2019. godini, Ministarstvo kulture je spremno za 
nastavak postojeće suradnje kako bi resorna ministarstva nakon poziva 
za sudjelovanjem koja se redovito upućuju, dala potporu sudjelovanju 

 
Nisu potrebna financijska 
sredstva. 

 
Zadatak je djelomično 

provođen 



75 
 

 

Savjetu za mlade 
Vlade Republike 
Hrvatske 

mladih iz Republike Hrvatske. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Tijekom 2017. godine Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske nije 
raspravljao o zaključcima, odlukama i slično Opće konferencije 
UNESCO-a i UNESCO-va foruma mladih. 

 
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.  
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim 
informacijama i pozivima iz UNESCO-a obavještava sva resorna 
ministarstva i institucije o projektima i sklopovima u kojima mogu 
sudjelovati predstavnici Republike Hrvatske. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Provedba zadatka po potrebi, u suradnji s glavnim nositeljem mjere. 

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

 
Zadatak je provođen 

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 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 
provođen, zadatak nije 

provođen) 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
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 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Tijekom 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku osiguralo je administrativno-tehničku te financijsku 

 
Sredstva Državnog proračuna i 
prihodi od igara na sreću na 
poziciji Ministarstva za 

 
Zadatak je provođen 
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državne uprave 
osigurati potrebne 
uvjete za 
sudjelovanje u 
procesima 
donošenja odluka 
od važnosti za 
mlade na razini 
EU i Vijeća 
Europe 

podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima. Podaci su 
izraženi u mjeri 5.2.1. 
Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku 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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem 
svoje predstavnice redovito sudjeluje i u radu Upravnog odbora za 
mlade Vijeća Europe (CDEJ). Na sastancima Nacionalne radne 
skupine za strukturirani dijalog, u koju su uključene i udruge mladih i 
za mlade, redovito su predstavljani aktualni dosjei u raspravi u 
navedenim tijelima. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Provedba zadatka po potrebi, u suradnji s glavnim nositeljem mjere. 

demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, izražena su 
u mjeri 5.2.1. 
Za sudjelovanje predstavnica 
Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu 
politiku na sastancima tijela 
Europske unije i Vijeća Europe 
osiguravaju se sredstva redovne 
djelatnosti, na aktivnosti  
A792007 „Administracija i 
upravljanje“, računu 3211 
„Službena putovanja“. 
 
Zadatak se provodi u okviru 
izvornog proračuna 
Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova i u skladu s 
mogućnostima. Nisu predviđena 
posebna sredstva. 

 
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 za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
U cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja i 
dostave podataka o nacionalnim politikama za mlade, Europska 
komisija je kreirala informacijski alat utemeljen na Wiki pristupu (tzv. 
Youth Wiki). Uz opći pregled politika za mlade, Youth Wiki, 
sukladno EU strategiji za mlade, obuhvaća sljedeće teme: obrazovanje 
i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, 
sudjelovanje, volonterstvo, socijalno uključivanje, mladi i svijet te 
kreativnost i kultura. Obzirom da Europska komisija naglašava 
važnost suradnje s predstavnicima u EKCYP-u (Europskom centru 
znanja za politike za mlade u nadležnosti Vijeća Europe), Ministarstvo 
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, kao nacionalnog 
korespondenta za Hrvatsku, imenovalo Institut za društvena 
Istraživanja u Zagrebu. Sukladno imenovanju, Institut za društvena 
Istraživanja u Zagrebu je prijavio projekt za izradu svih 9 Youth Wiki 
poglavlja. Projekt je uključivao provedbu pripremnih i 
administrativnih aktivnosti, koordinaciju suradnika, istraživanje i 
prikupljanje podataka, izradu izvješća za svako pojedino poglavlje, 
pripremu tekstova u formatu prikladnom  za web, prijevod na engleski 
jezik te unos u aplikaciju Europske komisije. Tijekom 2017. godine, 

 
Sredstva Državnog proračuna 
na poziciji Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, program 
4005 Socijalno osnaživanje 
obitelji, mladih i djece, 
Aktivnosti A558047 „Politika 
za mlade“, računu 3237 
„Intelektualne i osobne usluge“, 
u iznosu od 31.100,00 kuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zadatak je djelomično 

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

provedbu projekta u Hrvatskoj financirala je Europska komisija u 
iznosu od 16.718,00 eura, a na navedeni iznos Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je nacionalno 
sufinanciranje u iznosu od 31.100 kuna. Sadržaj navedenih poglavlja 
dostupan je putem posebne web stranice Europske komisije – Youth 
Wiki. Iako je prvotno zamišljen samo kao svojevrsna online 
"enciklopedija" nacionalnih politika za mlade, Youth Wiki je 
prerastao u program kojim se, putem provođenja različitih 
promotivnih aktivnosti, nastoji popularizirati politika za mlade. Youth 
wiki online platformi može se pristupiti putem sljedeće poveznice: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Provedba zadatka po potrebi, u suradnji s glavnim nositeljem mjere. 

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

 
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 za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Tijekom 2017. godine na sjednicama Savjeta za mlade Vlade 
Republike Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i slično koje 
donose tijela EU i Vijeća Europe. 
 
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Provedba zadatka po potrebi, u suradnji s glavnim nositeljem mjere. 

 
 
 

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

 
Zadatak nije provođen 

Mjera 7.2.2. Unapređenje sustava korištenja Europske iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj Provedba 
mjere/zadatka 

(zadatak je provođen, 
zadatak je djelomično 

Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski ferijalni i hostelski savez 

   Aktivnost/pozicija/račun/iznos 
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Rok 
provedbe 

Zadatak Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka financijskih sredstava 
utrošenih u svrhu provedbe 

zadatka 

provođen, zadatak nije 
provođen) 

 
2014.  

i  
kontinuirano 

1.    Osigurati podršku 
razvoju Europske 
iskaznice za 
mlade u 
Republici 
Hrvatskoj 

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
osiguralo je podršku razvoju Europske iskaznice za mlade u Republici 
Hrvatskoj tijekom 2014. godine dok u 2017. godini nije zaprimilo 
zahtjev Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, kao nositelja licence 
za razvoj Europske iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj, za 
suradnju i potporu u razvoju iskaznice.  

/ Zadatak nije provođen 
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5.  ANALIZA PROVEDBE PREPORUKA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Projekt Bjelovarsko – bilogorske županije „Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2018. -  2020. godine” 
provodi Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerstvu sa Savezom za pravedno društvo, Bjelovarskim centrom za razvoj civilnoga društva i 
Centrom za civilne inicijative iz Zagreba, a sufinancira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
 
Gradski Savjet mladih Grada Daruvara kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća donio je u 2016. godini Program rada Savjeta za 2017. godinu 
koji je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Daruvara. Program je izrađen u skladu sa zakonskim propisima, a naglasak mu je na aktivnostima koje u 
prvi plan stavljaju obrazovanje i sport mladih, kao i razvijanje međugeneracijske solidarnosti, odnosno poticanje mladih na intenzivnije 
sudjelovanje u društvu. 
 
Mladi grada Daruvara sudjelovali su u radu radne skupine za izradu Programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 
 
Izdvojena sredstva:  103.915,00 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 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija podupire provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade (športskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na 
dobrobit zajednice u kojoj mladi žive) kroz partnerstva na projektima i preko organizacija, škola i ustanova kojima je osnivač i čije odgovarajuće 
prostore udruge mladih i za mlade mogu koristiti za svoje aktivnosti. Županija pomaže i  revitalizaciju mjesnih domova. 
 
Grad Daruvar redovno ustupa svoje prostore za inicijative, seminare, predavanja i okrugle stolove, kao i realizaciju aktivnosti koje se tiču mladih 
i na različitim područjima djelovanja. Na taj način prostori u kojima se održavaju takve aktivnosti otvoreni su ne samo za mlade, nego i za ostalu 
populaciju. Osim Grada Daruvara, svoje prostore za korištenje mladima ustupaju i ostali sudionici. 
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Općina Sirač osigurava prostor za provođenje aktivnosti sljedećih udruga: Nogometnog kluba „Sirač“, Športsko ribolovnog društva „Pastrva“, 
Kulturno umjetničkog društva „Kamen Sirač“, UHDDR Sirač. Navedene udruge svojim programima i projektima obuhvaćaju između ostalog i 
mlade. 
 
Općina Velika Pisanica osigurava prostorne kapacitete za smještaj udruga na jednom mjestu (Centar udruga). Ukupna vrijednost investicije je 
946.433,72 kuna. U 2017. godini Općina Velika Pisanica financirala je troškove održavanja i dodatnog ulaganja. 
 
Općina Velika Trnovitica osigurava prostor u općinskoj zgradi. U svakom naselju Općine je mjesni dom koji je na raspolaganju mještanima i 
udrugama. 
 
Izdvojena sredstva: 148.020,59 kn  

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija podupire osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na vlastitom području po njihovom 
zahtjevu za podršku. 
 
Grad Daruvar svake godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za udruge civilnog društva u sklopu kojeg udruge za mlade i 
udruge koje u svoj rad uključuju mlade mogu prijaviti program/projekt i na taj način osigurati sredstva za rad. Postoje udruge koje su usmjerene 
isključivo na rad s djecom i mladima, ali postoje i one udruge koje se u svom radu jednim dijelom dotiču i mladih. 
 
U 2017. godini Općina Sirač podupirala je osnivanje i rad Športsko ribolovnog društva „Pastrva“ Sirač. 
 
Tijekom 2017. godine Općina Sirač sufinancirala je programe i projekte svih udruga koje djeluju na njenom području i šire. Veći dio  tih udruga 
svojim radom obuhvaća rad s mladima, te poticanje kvalitetnijeg i ispunjivijeg života mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 930.050,00 kn  
 
 

Preporuka 3.2.  Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u 
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društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području 
 

Bjelovarsko-bilogorska županija podupire udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom 
odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području. Takve organizacije su Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva iz 
Bjelovara, Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ iz Daruvara, Savez za pravedno društvo, Moto klub, Udruga 
studenata Bjelovarsko-bilogorske županije, udruga Budem i mnoge druge. 
 
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar udruga je za mlade na području Grada Daruvara koja svojim 
djelovanjem potiče sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju te im nudi informiranje i obrazovanje na tom području kroz provedbu 
projekata. 
 
Izdvojena sredstva: 102.000,00 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 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija uključuje mlade i njihove udruge u djelovanje jedinica kroz uključivanje u Partnersko vijeće za izradu Strategije 
razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije, Radnu skupinu za izradu Programa za mlade i druge radne skupine te kroz Savjet mladih Bjelovarsko-
bilogorske županije. 
 
Kroz Savjet mladih Grada Daruvara, mladi imaju mogućnost neposredno se upoznati s radom Gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti. 
Predsjednik Savjeta redovno je prisustvovao sjednicama Gradskog vijeća te se uključivao u njihov rad kad su na dnevnom redu bile teme koje su 
od interesa za mlade. 
 
Na svakoj sjednici Općinskog vijeća Općine Štefanje prisutan je jedan od predstavnika ispred Savjeta mladih Općine Štefanje. 
 
Izdvojena sredstva: 10.000,00 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 
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Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancira rad strukovnih saveza i sportskih udruga, s ciljem poboljšanja sportske infrastrukture, stipendiranja 
sportaša te promocije tjelovježbe u dječjim vrtićima na području cijele županije, sportske aktivnosti i natjecanja osoba s invaliditetom, aktivnosti 
izviđača i zajednice tehničke kulture. Županija sufinancira organizacije koje se bave kulturom, a članovi su u velikom postotku mladi. 
 
Sukladno Zakonu o Savjetima mladih i Poslovniku o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara, Savjet donosi program rada za narednu 
godinu, a nadležni Upravni odjel Grada Daruvara pomaže pri izradi istoga kao i u njegovoj provedbi.  
 
Izdvojena sredstva: 1.241.784,00 kn 

 

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 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija podupire programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu. 
 
Općina Štefanje surađuje s Katoličkom mladeži Republike Hrvatske. 
 
Općina Sirač sufinancirala je programe i projekte svih udruga koje djeluju na njenom području, a i šire. Veći dio tih udruga usmjerio je rad na 
ostvarivanje suradnje s drugim udrugama. 
 
Izdvojena sredstva: 298.500,00 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 

 
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire projekte osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, kao i Info–centre za mlade na 
županijskoj i lokalnoj razini. 
 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.834.269,59 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 

 



83 
 

GRAD ZAGREB 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 
Grad Zagreb je sukladno Nacionalnom programu za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine donio Program za mlade Grada Zagreba u 
lipnju 2015. godine, kako bi mladima pružio mogućnost osobne afirmacije na različitim poljima društvenog djelovanja.  
 
U postupku donošenja odluka i drugih akata od izravnog interesa za mlade najizravnije sudjeluje Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradske 
skupštine Grada Zagreba. 
 
Predstavnici Savjeta mladih bili su uključeni u izradu i praćenje Programa za mlade Grada Zagreba kao i u slijedećim aktivnostima vezane za 
navedeni Program: ispitivanje mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu i informiranje i savjetovanje mladih kroz organiziranje dviju 
konferencija. 
U sklopu EU projekata kojima je partner Grad Zagreb u 2017. godini zaživjela je inicijativa transnacionalnog projekta razvoja inovacija i 
upoznavanja najbolje prakse za mlade dobnog uzrasta 19-35 godina, pod nazivom „Rad za Zajednicu – Reaktivacija i Integracija 
Marginaliziranih Mladih u tržište rada – AIMYouth“. Za provedbu projekta strateškog partnerstva „Rad za zajednicu – Reaktivacija i Integracija 
Marginaliziranih Mladih u tržište rada – AIMYouth“ sredstva su osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2017. godinu. 
 

Izdvojena sredstva:  100.000,00 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 

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. 
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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 (Centar za kulturu i informacije Maksimir, Centar za kulturu Novi Zagreb, Centar 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.  
 

Izdvojena sredstva: 106.724.366,05 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 
U 2017. 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 2017. godinu financijsku potporu provedbi raznovrsnih projekata udruga mladih ili udruga 
za mlade u Gradu Zagrebu. Natječaj je obuhvatio 3 područja definiranih Gradskim programom djelovanja za mlade: podrška radu s mladima, 
aktivno sudjelovanje mladih u društvu i samozapošljavanje i poduzetništvo mladih. Sukladno Ugovoru o financiranju ukupno je financirano 189 
projekata u ukupnom iznosu od 2. 603.000,00 kuna. 

Ujedno, putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu pružena je 
financijska potpora za 7 organizacija civilnog društva za aktivnosti koje se odnose na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih u 
društvu, te informiranja i savjetovanja mladih. 

Izdvojena sredstva: 5.078.848,00 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 
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Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2017. godini, Grad Zagreb je osigurao sredstva za financiranje projekata 
organizacija civilnog društva koji potiču aktivno sudjelovanje mladih u procesima društva, kao i njihovo informiranje i edukaciju mladih o 
navedenoj problematici. Isto tako, na tom području aktivno djeluje i Savjet mladih. 

Izdvojena sredstva: 450.000,00  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 

 

U postupku donošenja odluka i drugih akata od izravnog interesa za mlade najizravnije sudjeluje Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradske 
skupštine Grada Zagreba s kojom aktivno surađuje dajući prijedloge i mišljenja o pitanjima iz djelokruga mladih, ali i s gradskim upravnim 
tijelima u čijoj su nadležnosti nalazi rješavanje problematike mladih u Gradu Zagrebu. 
Predstavnici Savjeta mladih bili su uključeni u izradu i praćenje Programa za mlade Grada Zagreba. 
 
 

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 2017. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva a koji 
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 (UDRUGA KRIJESNICA – UDRUGA ZA POMOĆ DJECI I OBITELJIMA SUOČENIM S 
MALIGNIM BOLESTIMA, program/projekt Mladi Krijesnice; HRVATSKI SAVEZ UDRUGA MLADIH I STUDENATA S 
INVALIDITETOM  - SUMSI, program/projekt "Informacija - socijalizacija" i program/projekt „Iskustvom i znanjem do jednakosti“, SAVEZ 
GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA, program/projekt „Web TV na hrvatskom znakovnom jeziku“; DRUŠTVO DISTROFIČARA 
ZAGREB, „Potpora mladima s MD i NMB u razvoju cjeloživotnih kompetencija“; ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S 
INVALIDITETOM, „Trening kampovi perspektivnih stolnotenisača“, „Trening kampovi za perspektivne sportaše s invaliditetom“; TENISKI 
KLUB OSOBA S INVALIDITETOM „SIRIUS“, program/projekt  „Sirius open 2017.“; INVALIDSKI ODBOJKAŠKI KLUB ZAGREB, 
projekt/program „Škola sjedeće odbojke“; UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNOM POTREBAMA „PUT U ŽIVOT“, program/projekt 
„Subotom u PUŽ – aktivni uz podršku“; KRILA - TERAPIJSKO JAHANJE; UDRUGA OSOBA S CEREBRALNOM I DJEČJOM 
PARALIZOM, „Volonteri kao aktivni građani“; DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA, program „16. festival jednakih mogućnosti“; 
HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET, „Uključi se i stekni nova znanja u okviru redovitog obrazovanja“; 
HRVATSKO UDRUŽENJE ZA CHRONOVU BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS HUCUK - „Edukacija kroz igru“; HUMANITARNA 
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UDRUGA FRA MLADEN HRKAČ, „Zavičajni klub hercegovačkih studenata za pomoć teško oboljelim osobama“ - „Volontirajmo srcem“; 
UDRUGA NAGLUHIH OSOBA VIDEATUR, „Mladi u društvu“ - „Imam ideju“ ; UDRUGA ZA KULTURU OSOBA OŠTEĆENA SLUHA 
„SVIJET TIŠINE“ - „Edukacija mladih o hrvatskom znakovnom jeziku“; UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA 
MLADIH S INVALIDITETOM ZAMISLI - „Slušam, dakle vidim“,  „Centar za mlade Zagreb“ - „Klub za mlade Zagreb – Moj kvart“). 
 
Za sufinanciranje programa/projekata za područje prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za 2017. godinu ugovoreno je ukupno 9  
programa/projekata u ukupnom iznosu od 145.000,00 kuna. 
Unutar Natječaja za projekte udruga mladih i udruga za mlade tijekom 2017. godine financirani su slijedeći programi spomenutog sadržaja 
(protiv nasilja i diskriminacije): 

1. „AKTIVA“UDRUGA ZA SPOLNO ODGOVORNO PONAŠANJE TE PREVENCIJU NASILJA I OVISNOSTI MEĐU MLADIMA, 
program „Uvažavanje različitosti među mladima“ 

2. DRUŠTVO ZA PROMICANJE GLAZBE ZVUK SVJETLOSTI, program „Talentom protiv nasilja“ 
3. ORGANIZACIJA MLADIH STATUS M, program „Budi muško - promijeni pravila!“ 
4. PSIHOLOŠKI CENTAR TESA, program „Psiho-portal za mlade – podrška u izazovima mladenaštva“, program „Savjetovalište za mlade“ 
5. UDRUGA KULTURA NOVA, program „Otvaranje savjetodavnog centra za pomoć mladima žrtvama bullynga“ 
6. UDRUGA RIJEČI PRAVE PREDSTAVE, program „Novi način prevencije nasilja za mlade novog doba The Arto predstava Nasilje – za 

nasilje nema opravdanja“ 
7. ŽENSKA SOBA – CENTAR ZA SEKSUALNA PRAVA“, program „Volontiram protiv nasilja“ 
8. DRUŠTVO ZA PSIHOLOŠKU POMOĆ, program „Svađa na vidiku – promijeni spiku!“ 
9. ZAGREBAČKO SAVJETOVALIŠTE PROTIV NASILJA DJECE I MLADIH „Luka Ritz“ 

 
Izdvojena sredstva: 2.475.848,00 kn 

 

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 

 

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: 11.814.000,00 kn 
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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 2017. godini, Grad Zagreb financirao je projekte organizacija civilnog 
društva namijenjenih izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade (projekti sljedećih udruga: udruga Iskorak, Klub mladeži 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). 
 
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 

 

U okviru sufinanciranih programa/projekata ukupno ih se 8 odnosilo na sufinanciranje programa i projekata osnivanja i djelovanja Klubova 
mladih na lokalnoj razini, Info – centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, Multifunkcijskih centara za mlade u makroregionalnim 
središtima, Savjetovališta za mlade u sveučilišnim centrima u suradnji sa sveučilištima i veleučilištima sukladno mjerama i aktivnostima 
Nacionalnog programa za mlade (CENTAR INKLUZIVNE POTPORE IDEM, „Savjetovalište za mlade IDEM“; UDRUGA „IGRA“ ZA 
PRUŽANJE REHABILITACIJSKO EDUKACIJSKE POMOĆI I PSIHO-SOCIJALNO-PEDAGOŠKE POMOĆI, „Centar za mlade iz 
alternativne skrbi“; HRVATSKA UDRUGA ZA BORBU PROTIV HIV-A I VIRUSNIH HEPATITISA, „Checkpoint Zagreb-centar za 
edukaciju i zdravlje mladih“; OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA „SVI SMO PROTIV“, „Klub mladih Novi Zagreb“; PSIHOLOŠKI 
CENTAR TESA, „Savjetovalište za mlade“; UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S 
INVALIDITETOM ZAMISLI, „Klub za mlade Zagreb-moj kvart“ i  „Centar za mlade Zagreb“). 

Izdvojena sredstva: 105.000,00 kn 

 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Grada Zagreba, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 126.848.062,05 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
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ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Istarska županija izvijestila je da se tijekom 2017. godine intenzivno radilo na izradi Regionalnog programa za mlade. Tekst regionalnog 
programa upućen je na Savjetovanje s javnošću dana 27. prosinca 2017. do 27. siječnja 2018. godine Regionalni program izrađen je u suradnji s 
Udrugom mladih i završenih studenata Ekonomskog fakulteta „Mio Mirković“ iz Pule, Sveučilišta „Juraj Dobrila“ u Puli (Alumni Fet), Udrugom 
Alfa Albona iz Labina i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke. 
 
Savjet mladih Grada Pazina aktivno je sudjelovao u izradi Regionalnog programa djelovanja za mlade Istarske županije, kojeg je donijela 
Skupština Istarske županije na sjednici 26. ožujka 2018. godine. 
 
Savjet mladih Grada Pule u partnerstvu s udrugom ZUM (Info centrom za mlade Pula) izradio je Lokalni program za mlade grada Pule. U 
procesu izrade održano je 6 radionica/fokus grupa s mladima, anketno istraživanje o potrebama mladih u Gradu Puli, 18  sastanaka radnih 
skupina, odnosno skupina stručnjaka za pojedina područja, koji su definirali prioritetna područja, ciljeva i smjernice prije određivanju sadržaja 
Lokalnog programa za mlade grada Pule. Proces izrade pratio je Savjet mladih Grada Pule te su članovi sudjelovali u definiranju prioritetnih 
područja od značaja za mlade i održavali javna savjetovanja, radionice i predavanja s različitim grupama mladih. Lokalni program za mlade 
Grada Pule 2018-2020 usvojen je jednoglasno na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, 11. prosinca 2017. godine. 
 
Općina Medulin donijela je Lokalni program djelovanja za mlade Općine Medulin 2014. – 2020. 
 
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u lipnju 2016. godine donesen je Program za mlade Grada Poreča za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 
 
Izdvojena sredstva:  181.671,06 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 
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Izvršena je analiza Registra imovine kojim je popisana imovina u vlasništvu Istarske županije i njezinih ustanova radi izrade Strategije 
upravljanja imovinom Istarske županije i njezinih ustanova u cilju da se ona imovina koja nije u funkciji obrazovanja definira kao 
neperspektivna. Također su izvršene analize korištenja školskih sportskih dvorana za ostale funkcije, osim obrazovne kako bi se maksimalizirali 
prihodi za potrebe obrazovanja. Istarska županija je nadalje ulagala u obrazovanje i sport (investicijsko održavanje srednjih škola, kapitalna 
ulaganje, opremanje srednjih škola), sportsku i tehničku kulturu (programski i prostorni uvjeti). Dodijeljene su stipendija studentima kako bi si 
studenti osigurali prostorne i dr. uvjete za studiranje, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji 
odobreno je i isplaćeno 20 stipendija, isplaćivane su redovne stipendije 40-torici studenata Istarske županije, te 21-nom studentu sukladno 
Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije, studenti-stipendisti od akademske godine 2012./13. do 2014./15. (višegodišnje 
stipendije). Proveden je 81 postupak revizije odobrenih stipendija i sklopljenih ugovora o stipendiranju. Istarska županija sufinancirala je 
različita kulturna događanja usmjerena mladima kroz što su osigurani i prostorni i drugi uvjeti za održavanje manifestacija u 2017. godini: 
Umjetnička škola Poreč – 8. Međunarodni festival gitare i violine „Porečki tirando con pizzicato“, POU Pazin – 17. susret „Mali kanat“, PPMI 
Pula – izložba Ljubav i spolnost, Nove medijske kulture, Općina Cerovlje – Supci pod murvicom, POU Buje – Pišćaci i gunjci uz tanac i tavolac, 
Noel Šuran – Herbasonarij, MSUI/MACI – Pedagoška djelatnost. U Planu za zdravlje Istarske županije jedna od prioritetnih mjera je mentalno 
zdravlje djece i mladih. U tom kontekstu u 2017. godini popisana su i dokumentirana gradska savjetovališta iz Istre u sustavu zdravstva i 
socijalne skrbi, s intencijom utvrđivanja postojećih uvjeta i definiranja minimalnih standarda te organiziranja mreže funkcionalnih savjetovališta. 
Financijski je podupiran rad Savjetovališta koje djeluju pri organizacijama civilnog društva prema projektima. Udruga Suncokret Pula – 41 
studentica Sveučilišta J. Dobrile za 60 učenika OŠ – razvijanje strategije uspješnog učenja, Društvo naša djeca Pazin – Rano pijenje i njegova 
prevencija za 103 učenika 7. razreda, 4 radionice po 2 šk. sata i 20 uključenih roditelja u 3 radionice po 2 sata, Programi Obiteljskog centra Pula 
(Baby fitness - 4 radionice za roditelje i bebe (2 u Puli i 2 u Pazinu), Rastimo zajedno (11 radionica za roditelje predškolske dobi), Junior Plus u 
suradnji s udrugom Art studio – 8 kreativnih radionica za roditelje i djecu, Postanimo obitelj – stručna priprema za posvojitelje, 10 radionica za 2 
grupe, 22 korisnika; Kvartovski đir – kreativna radionica za djecu – 12 radionica za 5 grupa, 53 djece, Udruga za osobni rast i razvoj – za 
roditelje osnovnih i srednjih škola „uspješno roditeljstvo“, Društvo naša djeca Pula – kvalitetno roditeljstvo, Udruga za promicanje stvaralaštva 
Art Studio. Junior +, Uz gradska savjetovališta na području Istre djeluje i Biskupsko savjetovalište.  

Grad Buje u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Buje osigurava prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih te ih daje na korištenje bez 
naknade. 

Grad Pazin na transparentan način provodi osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, 
kulturnih, obrazovnih i sličnih programa dodjelu prostora sukladno članku stavku 5. članka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) - davanje povoljnih 
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najmova prostora za rad udruga mladih i za mlade po 1 kn/m² te financiranje rada udruga mladih i za mlade i financiranje korištenja sportskih 
objekata i njihovo održavanje. Uz to, bez naknade, a s ciljem poticanja provođenja aktivnosti namijenjenih mladima daje na korištenje prostoriju 
u Društvenom centru „Veli Jože“ u Pazinu za zajedničke sastanke i planiranje izrade projekata.  

Grad Pula financira „hladni pogon“ Društvenog centra Rojc u kojem prostore za 1 kunu po kvadratu za provedbu aktivnosti, na deset godina, ima 
110 udruga iz različitih područja djelovanja. Udruge imaju zasebna brojila te plaćaju trošak potrošene vode i struje te komunalnu naknadu. Info 
centar za mlade Pula ima na korištenje prostor za rad u samom središtu grada. Svake godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule raspisuje javni 
poziv za dodjelu sredstava udrugama, slobodnim umjetnicima, organizacijama civilnog društva i ustanovama koje predlažu programe i projekte 
od interesa za mlade te provode programe iz područja kulture mladih. Upravni odjel za društvene djelatnosti stipendira najbolje učenike i 
studente. U 2017. godini, dodijeljeno je 163 stipendije po 500 kuna. 

Grad Umag svoje poslovne prostore daje organizacijama civilnog društva na temelju ugovora o najmu koji se sklapaju na određeno vrijeme ili na 
neodređeno, ovisno o vrsti aktivnosti koje provodi udruga te ovisno o poslovnom prostoru. Neke udruge nemaju ugovor o najmu poslovnih 
prostora iz razloga što su im poslovni prostori dodijeljeni na temelju ugovora o korištenju prostora na 99 godina. 

Grad Poreč je 2014. godine otvorio novouređen i opremljen prostor za mlade (Centar za mlade Poreč). Svi sadržaji koji se u njemu provode 
kreiraju mladi za mlade. Udruge mladih koriste i opremu koja se nalazi u Centru: razglas (fiksni i mobilni), pozornicu (mobilnu) reflektore 
(fiksne i mobilne), plesne podloge i dr. Dio opreme za izvođenje programa izvan prostora nabavljen je u 2017. godini. Grad sufinancira 
programe/projekte udruga mladih i to sljedećih udruga:  

1. Urbana subkulturna baza Poreč - USB Poreč - Udruga okuplja mlade u dobi od 14 do 26 godina starosti, broj korisnika s područja Grada 
Poreča 70-ak. Osim financiranja  programa udruge, Grad je financirao dio troškova struje, vode i komunalne naknade u prostoru koji 
udruga koristi (dug iz ranijih godina). 

2. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 - Udruga okuplja djecu i mlade u dobi od 4. do 19. godina starosti, broj  korisnika s područja 
Poreča 80-ak. Grad financira troškove najma prostora i održavanja zajedničkih dijelova zgrade za  prostor koji udruga koristi. 

3. Udruga garažno društvo okuplja 25 članova, korisnici su 400 mladih. Udruga koristi prostor u vlasništvu gradskog komunalnog poduzeća, 
za koji ne plaćaju naknadu i potrebno ga je adaptirati, prema potrebi koriste prostor Centra za mlade Poreč.  

Grad ima planirana sredstva u proračunu za sljedeće programe u obrazovanju: 
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1. Učeničke stipendije - U 2017. godini Grad je nastavio s isplatama učeničkih stipendija učenicima srednjih škola na temelju ugovora 
zaključenih ranijih godina (za 4 učeničke stipendije), a dodijeljene su i 3 nove  stipendije. Učeničke stipendije se isplaćuju 10 mjeseci. 
Mjesečni iznos stipendije iznosio je 600,00 kuna mjesečno, a za učenike čiji je prosjek ocjena viši od 4,50 - 900,00 kuna mjesečno.  

2. Studentske stipendije - U 2017. godini Grad je nastavio s isplatama studentskih stipendija na temelju već ranije zaključenih ugovora za 
prosječno 40 studenata mjesečno, a dodijeljeno je i 17 novih stipendija (ukupno 57). Studentske stipendije se isplaćuju 9 mjeseci. 
Mjesečni iznos stipendija iznosio je 800,00 kuna mjesečno, a za studente čiji je prosjek ocjena viši od 4,0 - 1.200,00 kuna mjesečno. U 
okviru ovih stipendija Grad Poreč je nastavio s isplatama studentskih stipendija za deficitarna zanimanja na temelju već ranije zaključenih 
ugovora za učenike i studente, a dodijeljeno je i 5 novih stipendije. Stipendija je iznosila 1.600,00 kuna mjesečno 

3. Studentske stipendije za osobe s invaliditetom - Na temelju Odluke o stipendijama Grada Poreča za studente s invaliditetom Grad 
dodjeljuje stipendije studentima s težim i teškim oblicima invaliditeta kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u obrazovnom sustavu. 
Stipendija je iznosila 1.350,00 kuna. Financirana je 1 stipendije.  

4. Učeničke i studentske stipendije  iz socijalnog programa - Grad je osigurao sredstva za dodjelu stipendija namijenjenih učenicima 
srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Poreča, a koji dolaze iz obitelji s niskim prihodima i lošim 
socijalnim statusom. Na temelju ranije zaključenih ugovora Grad Poreč je u 2017. financirao 8 studenata i 1 učenika, a dodijeljeno je i 5 
novih studentskih stipendija (ukupno 14). Studentska stipendija iznosila je 1.600 kuna, učenička 1.100 kuna. 

5. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima - Sufinanciralo se 150 
učenika. 

6. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola iz obitelji u socijalnoj potrebi   

Izdvojena sredstva: 10.116.639,84 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva čiji je osnivač Istarska županija, organizirala je i provela „ABCda“ – početničku 
edukaciju za rad udruga u Studentskom centru u Puli.  
 
Uz stalnu financijsku pomoć i podršku Grada Buja od 2011. godine u Bujama djeluje udruga Centar za inkluziju i podršku zajednice, koja 
provodi projekt „Naša dnevna zajednica“ za djecu i mlade s intelektualnim teškoćama. 
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Grad Pazin pruža savjetodavnu i drugu pomoć udrugama u osnivanju, pogotovo udrugama koje imaju u svojem članstvu djecu i mlade. Tako je u 
2017. godini osnovana Plesna udruga „Ritam grada“. Grad Pazin je u 2017. godini financirao 61 program udruga mladih i za mlade iz područja 
odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, kulture i ostalih područja te sporta. 
 
Upravni odjeli za društvene djelatnosti i Upravni odjel za kulturu Grada Pule te Ured Grada raspisuju javne pozive za udruge, organizacije, 
ustanove i fizičke osobe kojima se financiraju njihove aktivnosti udruga, klubova i organizacija mladih i za mlade. Savjet mladih Grada Pule u 
djelokrugu rada analizira postojeće stanje te potiče mlade na osnivanje udruga, vijeća učenika i neformalnih skupina koje imaju za cilj poboljšati 
život mladih u gradu. 

Grad Umag je u 2017. godini pružao savjetodavnu pomoć udrugama te je održan edukativni seminar „Financijsko poslovanje neprofitnih 
organizacija: izrada financijskih planova i godišnjih izvještaja“. 

Tijekom 2017. godine, Općina Brtonigla-Verteneglio, Općina Funtama-Fontane, Općina Kršan, Općina Ližnjan, Općina Lupoglav, Općina 
Medulin, Općina Pićan i Općina Žminj sufinancirale su djelovanje udruga na svojem području (u sklopu kojih djeluju mladi).  

Izdvojena sredstva: 11.042.346,65 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 

 

U Istarskoj županiji je održana „Istrijada“ - susret klubova studenata iz Istre; 13. i 14. svibnja na Ćićariji u Vodicama na temu „Povratak 
korjenima“ gdje su uspješno realizirane edukativne i zabavne akutnosti i sadržaji sa ciljem očuvanja istarske kulture i tradicije, te jačanja veza sa 
rodnim krajem. Udruge mladih „Alfa Albona“ Labin provela je edukaciju savjeta mladih jedinica lokalne samouprave. Istarska županija provodi 
Projekt DO THE RIGHT THING  - projekt jačanja svijesti među mladim Europljanima o ljudskim pravima, miru i globalnom razvoju među 
mladim Europljanima u Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj.Cilj je postići svijest i razumijevanje među mladim Europljanima od 11 do 18 godine u 
Toscani, Istri i Normandiji te bolje razumijevanje koje su njihove lokalne akcije koje mogu doprinijeti zaštiti, promociji i povećanju ljudskih 
prava, te kako mogu koristiti svoje stavove, glas i akcije za promicanje ljudskih prava na lokalnoj i globalnoj razini. 

Grad Buje podupire rad Udruge ZiiD koja kroz projekte i programe uključuje mlade u kulturne i edukativne aktivnosti. Osnivanje udruge 
pokrenuto je kao odgovor na pasivnost i nezainteresiranost mladih za uključivanje u društvena događanja. 
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Savjet mladih Garda Pazina je u proteklom izvještajnom periodu potaknuo i sudjelovao u procesu izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija 
učenicima i studentima s područja Grada Pazina zajedno s Volonterskim centrom Istre. 

Savjet mladih Grada Pule potiče udruge, organizacije mladih i za mlade na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka od njihova interesa. 
Također, Savjet mladih, Info centar za mlade i Upravni odjel za kulturu informiraju i savjetuju mlade o mogućnostima uključivanja u procese 
donošenja odluka od njihova interesa. Periodično se organiziraju radionice i tribine o temama od interesa za mlade. 

Grad Umag sufinancirao je rad Kulturno umjetničke udruge „Manufaktura snova“ koja je u 2017. godini organizirala, u suradnji s Kulturnom 
udrugom mladih „Fobija“ dvije manifestacije: Festival Indirekt (organizirane su radionice, tečajevi, izložbe, koncerti, predavanja radi afirmacije 
mladih umjetnika i književni kviz zemlje i inozemstva) i PandemoniUm (afirmacija mladih glazbenika te edukacija o pravima mladih) 
Obje manifestacije bile su u organizaciji isključivo mladih osoba. Udruge Fobija uključila se i u aktivnostima Mjeseca borbe protiv ovisnosti 
predstavljanjem volonterstva i ne korištenja alkohola. 

Općina Bale sufinancirala je rad Udruge Vita bale. 

Općina Medulin je financirala rad Savjeta mladih koji kroz organiziranje radionica potiče sudjelovanje mladih u društvu. 

Grad Poreč sufinancirao je udruge mladih i za mlade (Urbana subkulturna baza Poreč- USB Poreč, Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08, 
Udruga garažno društvo, SF&F udruga „Mordele“ – Mordokon, Centar za građanske inicijative). 

Izdvojena sredstva: 431.016,62 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 

 

Savjet mladih Istarske županije aktivno je bio angažiran vezano za izradu Regionalnog programa za mlade kojim će se definirati javne politike za 
mlade za period od 2018. godine do 2022. godine. Sudjelovao je aktivno na nacionalnim konferencijama za mlade – 3. Nacionalne konferencije 
za mlade u Karlovcu i 4 koordinacije Županijskih savjeta mladih u Mariji Bistrici na kojima se raspravljalo o načinu poticanja JLS i JPRS za jače 
uključivanje mladih u procese donošenja odluka. 
 
U Općini Buje aktivna je već devet godina Udruga „Otvoreno srce“ koja organizira razne akcije, događanja, humanitarne koncerte, njeguje 
duhovnu glazbu a kojoj Općina bez naknade daje na korištenje Vijećnicu i druge prostorije u sklopu POU Buje – UPA Buie. 
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Savjet mladih Garda Pazina sudjelovao je u procesu donošenja Odluke o dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva iz područja kulture, 
socijalne skrbi i zdravstva, odgoj i obrazovanja, sporta te ostalih područja.  
 
Savjet mladih Grada Pule surađuje sa srednjim školama na području grada Pule, Info centar za mlade te s organizacijama civilnog društva, 
udrugama i ustanovama koje rade s mladima u cilju stvaranja suradnje na područjima od interesa za mlade i povećanju opće kvalitete života te 
sadržaja za mlade. Također, potiče se suradnja donositelja odluka, mladih i civilnog društva. 
 
Grad Umag, temeljem Zakona o savjetima mladih, saziva tijekom godine sastanke gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća sa članovima 
Savjeta mladih te sa članovima udruga mladih kako bi se raspravljalo o interesima i potrebama mladih na području Grada Umaga. 
 
Općina Funtana dostavljala je pozive i materijale za točke dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana članovima Savjeta mladih 
Općine Funtana. 
 
Općina Medulin preporuku provodi kroz organiziranje sjednica i javnih tribina sa Savjetom mladih Općine Medulin. Na sastancima mladi i 
udruge mogu predložiti Savjetu mladih ideje i prijedloge koje Savjet mladih kasnije uvrsti u Program rada koji se donosi na temelju Odluke 
Općinskog vijeća Općine Medulin. 
 
Savjet mladih Grada Poreča imenovan je u travnju 2015. godine i ima 7 članova. Članovi Savjeta mladih prisustvovali su sjednicama Gradskog 
vijeća kada su na dnevnom redu bili točke koje su za njih bile zanimljive. 
 
Izdvojena sredstva: 72.393,51 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 

 

U Istarskoj županiji se kroz učenički i studentski servis zapošljavaju mladi (za vrijeme školovanja): Srednja škola Leonardo da Vinci Buje – 
učenički servis, Srednja škola Mate Blažina Labin – učenički servis, Gimnazija i strukovna škola Juraj Dobrila Pazin – učen. Servis, Turističko-
ugostiteljska škola Antuna Štifanića Poreč  – učenički servis, SŠ Eugena Kumičića Rovinj - učenički servis, OŠ Ive Filipovića Barban – učenička 
zadruga, robotika, OŠ Jože Šuran Višnjan – učenička zadruga. Potiče se stjecanje poduzetničkih znanja i vještina mladih: SŠ Vladimir Gortan 
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Buje – vježbenička tvrtka za ekonomiste, Škola primijenjene umjetnosti – Izložba učeničkih radova. Sufinancirane su društvene i zabavne 
aktivnosti mladih kroz Dane poticajne nastave, izlete i terenske nastave, preventivne programe promocije zdravog načina života, redovite tjelesne 
aktivnosti i sprječavanja pretilosti, studijska putovanja, učenje stranih jezika, natjecanje mladih u znanju i sportu, volontorijat mladih i slično.  

Grad Pula financira edukacije članovima organizacija civilnog društva, članovima Savjeta mladih Grada Pule koje se odnose na uključivanje 
mladih u proces donošenja odluka od njihova interesa, pokretanje Strukturiranog dijaloga s mladima na lokalnom području, obrazovanje o 
uključivanju u javni život grada, poticanje izrade strateških dokumenata za mlade te ispunjenje ostalih sličnih preporuka i ciljeva Nacionalnog 
programa za mlade 2014.-2017. 

Općina Funtana stipendirala je učenike i studente te je sufinancirala nabavku školskih udžbenika. 

Projekti, programi i manifestacije udruga koje se bave mladima – u 2017. Grad Umag ih je financirao 27. 

Usvajanjem sveobuhvatnog Programa prevencije ovisnosti djece i mladih za Grad Poreč naziva "Zajedno protiv ovisnosti", Grad Poreč je 
intenzivirao sustavnu skrb za djecu i mlade u području suzbijanja rizika za njihov nesmetan rast i razvoj. Osnovna zadaća Povjerenstva je 
utvrđivanje smjernica za izradu i operacionalizaciju programa „Zajedno protiv ovisnosti“ i njegova realizacija na razini lokalne zajednice. 
Program se provodi kroz odgojno obrazovne institucije, projekt Zdravi grad, te kroz socijalnu mrežu podrške koju čine gradske udruge, 
institucije i društva.  
Program „Mladi“ Volonteri Zdravog grada Poreč - Specifičan je program koji obuhvaća univerzalnu i selektivnu prevenciju, zamišljen je kao 
višegodišnji kontinuirani rad s motiviranim srednjoškolcima, koji se educiraju za volonterski rad i pripremaju za ulogu vršnjaka pomagača. 
Godišnje se u programu educira 40 –tak mladih. Cilj programa je djelovati na osobni rast i razvoj, osnaživanje mladih osoba u periodu 
adolescencije, te njihovo jačanje za ulogu pomagača i nosioca socijalnih akcija u lokalnom okruženju.  
 
Izdvojena sredstva: 4.492.543,15 kn 

 

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 

 

Istarska županija sufinancirala je programe i projekte kroz koje su se realizirali susreti s udrugama mladih i za mlade, Regionalna domijada, IKA 
Erasmus +, Projekt EURODYSSE'E – Program omogućava stjecanje profesionalnog iskustva mladima od 16-30 godina zapošljavanjem u državi 
primateljici kroz period od 3 do 6 mjeseci. Sufinancirani su i međunarodni projekti: MOZAIK 2 i MOZAIK 3, a u završnoj fazi je i projekt 
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DROPP APP – Prevencija ranog napuštanja škole zbog korištenja novih tehnologija. Projekt 3D FOR VET – cilj projekta je učenike tehničkih i 
strukovnih srednjih škola učiniti konkurentnijima na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom obrazovanju.  

U Gradu Pazinu je udruga Centar za mlade Alarm Pazin, uz pomoć Društva „Naša djeca“ Pazin, ostvarila ERASMUS+ razmjene u Sloveniji i 
Latviji s ciljem jačanja organizacijskih kapaciteta.  

U Gradu Puli Info centar za mlade (Udruge ZUM) ostvaruje suradnju kroz različite projekte sa partnerskim udrugama diljem Hrvatske i 
inozemstva, posebice studenata kroz program ERASMUS+. Isto tako UO za kulturu i UO za društvene djelatnosti Grada Pule potiču 
međunarodnu suradnju mladih kroz lokalne i međunarodne aktivnosti europskih projekata. Jedan od takvih projekata u prošloj godini je bio 
EASY TOWNS koji je omogućio mladima razmjenu pozitivnih praksi i znanja u području njihove integracije u društvo i tolerancije prema 
multikulturalnosti. Udruge Metamedij i Seasplash surađuju s brojnim inozemnim partnerima na različitim kulturnim i edukativnim projektima za 
mlade. 

Grad Umag je financirao četiri projekta udruga koje se bave mladima. Projektne manifestacije bile su međunarodnog karaktera.  
 
Općina Funtana sufinancirala je rad udruga koje nemaju sjedište na području Općine a čiji su članovi pretežno mladi. 
 
Općina Medulin i Savjet mladih Općine Medulin na godišnjoj razini organiziraju posjet mladih u inozemstvo gdje se susreću s udrugama mladih 
i za mlade.  
 
Izdvojena sredstva: 5.091.440,13 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Istarska županija financirala je štampanje godišnjaka (Srednja škola v. Gortan Buje, Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj), Istarske novine 
online/INO (Sveučilišna knjižnica Pula) i kalendar – umjetničko stvaralaštvo mladih (Mara d.o.o.). 

Grad Pula kroz program javnih potreba u društvenim djelatnostima i kulturi financirao je izradu 10 tisuća primjeraka Vodiča za slobodno vrijeme 
djece i mladih (link http://www.pula.hr/en/news/detail/16056/predstavljen-vodic-za-djecu-i-mlade-grada-pule/).  

Mladi u Općini Medulin imaju mogućnost korištenja prostora u glasniku Općine Medulin „Medinfo“. 

http://www.pula.hr/en/news/detail/16056/predstavljen-vodic-za-djecu-i-mlade-grada-pule/
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Izdvojena sredstva: 146.000,00 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 

 

Istarska županija sufinancirala je Klubove studenata Istre temeljem raspisanog natječaja za programe od interesa za opće dobro. Pristigla su i 
odobrena dva zahtjeva i to za: KSI „Mate Balota“ Zagreb, KS „Istarski klub“ Rijeka. 

Grad Pula ima Info centar za mlade koji se financira iz proračuna Grada Pule te vlastitim sredstvima i sredstvima EU fondova. Također, 
uključivanjem u projekte, Grad potiče zapošljavanje članova udruge te nudi podršku institucionalnom razvoju. 

Centar za mlade Poreč je edukacijsko-zabavno-informativni centar stvoren na inicijativu mladih s ciljem ulaganja i rada na lokalnim projektima. 
Svi sadržaji koji se u njemu provode kreiraju mladi za mlade. 

 Izdvojena sredstva: 175.506,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Istarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 31.749.556,96 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

U Karlovačkoj županiji donesen je Program za mlade za 2017. godinu, te je proveden Projekt „Program za mlade Karlovačke županije“ odobren 
od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na području Karlovačke županije djeluje Savjet mladih. Sukladno 
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Gradskom programu za mlade 2015. – 2018. u 2017. godini, Grad Karlovac osigurao je sredstva u proračunu za financiranje inicijativa mladih i 
za sufinanciranje mobilnosti (putni troškovi) mladih kroz program Erasmus +, te ostalih nacionalnih i međunarodnih programa kojima je cilj 
mobilnost u svrhu učenja kroz Javni poziv za inicijative i mobilnosti mladih. 
 
U Gradu Karlovcu osnovana je Zaklada „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande s ciljem poticanja 
izvrsnosti, stvaralačkog, inovativnog znanstveno-istraživačkog rada za nove tehnologije i obrazovanja darovitih učenika, studenta, mladih 
znanstvenika i doktoranada koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca. Nadalje, donesen je Program mjera poticanja razvoja malog i 
srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu. 
 
Savjet mladih Grada Ozlja sudjelovao je na sjednicama Gradskog vijeća. 
 
U Općini Josipdol djeluje Savjet mladih koji je osnovan 18. ožujka 2016. godine. Savjet mladih Općine Josipdol aktivno djeluje, te je održao 
osam sjednica od svog osnivanja i donio Plan i Program rada, kao i Izvješće o radu za 2017. godinu. 
 
Općina Žakanje nije donijela poseban Program za mlade, ali je u okviru Strateškog razvojnog programa Općine Žakanje planirala aktivnosti za 
mlade (razvoj društvene infrastrukture), te je osigurala sredstva za sufinanciranje redovnog rada udruga na području općine Žakanje i provedbu 
aktivnosti za mlade (SD Bubnjarci, SD Pravutina, MK Beskintos, NK Croatia 78, KUD Žakanje, 11 DVD-ova) Krajem 2017. godine konstituiran 
je novi saziv Savjeta mladih, koji će u narednom razdoblju svojim inicijativama, planovima i projektima pokrenuti niz aktivnosti za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 395.264,44 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 

 
Grad Karlovac oživio je Malu scenu Hrvatskog doma kao prostor za razvoj i rad nezavisne scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu, te je 
osigurao sredstva za sufinanciranje režijskih troškova. Grad osigurava sredstva za sufinanciranje rada Centra za mlade u Grabriku u okviru kojeg 
su organizirani:  info centar za mlade i info točka, klub mladih nezaposlenih u kojem sudjeluje i Grad Karlovac kao partner, pomoć u učenju, 
Kinedok, Interkulturalne večeri te brojne aktivnosti mladih i za mlade (kreativne, obrazovne, informatičke i slično). U Centru su organizirana 
događanja kojima su aktualizirana pitanja mladih, održane su izložbe, radionice, predavanja, okrugli stolovi, projekcije, te su osnovani 
Volonterski centar i Klub mladih nezaposlenih. 
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Tijekom 2017. godine pokrenuti su razgovori a vlasnikom prostora bivšeg ugostiteljskog objekta „Mulj“ u središtu grada koji je identificiran kao 
prostor za uređenje budućeg Centar za mlade Duga Resa. 
 
Grad Ogulin, u okviru svojih mogućnosti, osigurava odgovarajuće prostore potrebne za rad udruga na svom području. 
 
Grad Ozalj osigurava prostore za rad sljedećih udruga: Društvo naša djeca Ozalj, KUD Katarina Zrinska, Radio klub Ozalj, Tehno OZ, Športske 
zajednice Grada Ozlja, te prostor za rad Volonterskog centra Kupa i LAG Vallis Colapis. Za provođenje raznih aktivnosti (kulturnih, 
obrazovnih..), mladima i udrugama mladih i za mlade na raspolaganju stoji prostor Gradske vijećnice, knjižnice, TZ Ozalj, gradsko kupalište 
itd.). 
 
Grad Slunj ustupio je raspoložive prostore za rad Savjeta mladih, udruga  i klubova mladih. 
 
Općina Barilović održava i osigurava mladima i udrugama mladih i za mlade korištenje prostora u svom vlasništvu.  
 
Na području Općine Cetingrad djeluje Športska udruga – NK " Cetingrad" koja okuplja mladež, te ima svoje prostorije i športske terene. 
Kulturno obrazovni programi odvijaju se u " Hrvatskom domu". 
 
Općina Draganić u 2017. godini osigurala je i isplatila sredstva prema programima koje su provodile udruge koje djeluju na njezinom području a 
u okviru navedenih udruga djeluju i mladi i to kako slijedi: NOGOMETNOM KLUBU DRAGANIĆ  i KUD-U SVETI JURAJ DRAGANIĆ.     

Općina Generalski stol osigurava prostore za djelovanje i rad kulturno-umjetničkih društava, Športskog društva, te za O.Š. Generalski Stol za 
održavanje školskih priredbi. 

Općina Josipdol osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mladih u sportskim klubovima (NK Josipdol, NK Oštarije,  RK Ogulin,  ŽRK 
Ogulin, TK Josipdol, TK Ogulin, ŽKK Ogulin), dobrovoljnim vatrogasnim društvima, sportskim natjecanjima, za organizaciju „Tonkafesta“, 
odlazak mladog sportaša na natjecanje u gimnastici, za financijsku potporu školskoj zadruzi,  izradu glagoljaških kalendara,  nabavku opreme za 
potrebe škole, za pomoć u uređenju i obnovi školskih zgrada, te sufinancira produženi boravak djece u školama Josipdol i Oštarija i rad Dječjeg 
vrtića Josipdol. 

Za provođenje aktivnosti mladih općine Kamanje, osiguran je Društveni dom u Kamanju koji se mladima daje na korištenje bez naknade, te su 
mladima na raspolaganju prostorije općinske uprave, informatička oprema i besplatna wireless mreža. 

Općina Krnjak osigurava prostor i sredstva za provođenje aktivnosti udruga mladih koje djeluju na području Općine (SKD „Prosvjeta“ – 
Pododbor Krnjak, HKUD „Sveti Ante“, KUD „Kordun“ i NK „Krnjak“). 
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Općina Lasinja omogućuje mladima korištenje prostora u općinskoj zgradi. 
 
Općina Rakovica radi na izgradnji višenamjenskog društvenog objekta sa prostorom za mlade. 
 
Općina Saborsko omogućuje mladima uključivanje u rad udruge Ženska akcija Saborsko za dobrobit zajednice. 
 
U općini Tounj osiguran je prostor za rad kulturno-umjetničkog društva ˝Tounjčica˝ Tounj. 
 
Svim udrugama s područja Općine Žakanje dostupne su prostorije u vlasništvu Općine, osnovne škole, te vatrogasni i društveni domovi. 
 
Izdvojena sredstva: 3.508.156,32 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Grad Karlovac objavio je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva iz proračuna Grada Karlovca za 2017.  i 
Javni poziv za mobilnost i inicijative Mladih grada Karlovca za 2017. godinu čiji je cilj stvoriti uvjete za realizaciju ad hoc inicijativa mladih. 
 
Grad Duga Resa u suradnji s LAG Vallis Colapis organizirao je dana 31. siječnja 2017. godine u Demokratskom rasadniku Duga Resa 
informativnu radionicu kako bi udruge sa sjedištem u Dugoj Resi upoznao s natječajem za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte 
udruga od interesa za Grad Dugu Resu. Predstavljanje je bilo otvoreno za svu zainteresiranu javnost time i mlade. 
 
Grad Ogulin osigurao je sredstva iz proračuna za sufinanciranje i podupiranje udruga mladih i za mlade na svom području (Društvo „Naša djeca“ 
Ogulin, Udruga Oda prijateljstvu, Dječji pjevački zbor „Klinci Ogulinci“,  Udruga Ogulinski festival bajke, KUD „Klek“ Ogulin, KUD  „Sveti 
Juraj“ Zagorje Ogulinsko, SKUDD „Đurđevdan“ Drežnica, Glumačka družina „Đula“,  DVD Ogulin – Puhački orkestar, Udruga za razvoj 
zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju „SUNCE“, Radioklub Ogulin, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s 
invaliditetom „Radost“, Udruga slijepih Ogulin, Frankopanska garda Ogulin, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin).  
 
Grad Ozalj ovu pretpostavku ostvaruje putem organiziranja edukacija, predavanja i informiranja o postojećim natječajima. 
 
Na području Grada Slunja djeluje 11 športskih udruga u sklopu Zajednice športskih udruga Grada Slunja, od kojih su članovi mlade osobe. 
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Općina Barilović podupire i sufinancira osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području. 
 

Općina Bosiljevo sredstvima iz proračuna osigurava sufinanciranje rada Športskih društava „BOSILJEVO“, „GRABRK“, „KUPA“ i kulturno-
umjetničkog društva „FRANKOPAN“ Bosiljevo. 
 
Na području Općine Cetingrad djeluje 6 udruga koje većinom uključuje mlade. 
 
Općina Generalski stol financijski podržava održavanje godišnjih manifestacija koje provode kulturno-umjetnička društva. 
 
Načelnik Općine Kamanje na temelju zamolbi odobrava sredstva za aktivnosti mladih. 
 
Općina Lasinja omogućuje i podupire sudjelovanje mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih. 
 
Općina Netretić podupire i sufinancira osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području. 
 
Općina Rakovica sufinancira rad nogometnog kluba (NK„Eugen Kvaternik“) i rad rukometnog kluba Drenak.  
 
Temeljem provedenog Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udrugama građana koje djeluju na području Općine 
Ribnik sufinanciran je rad udruge SPORTSKO DRUŠTVO „KOSTENJAR“ RIBNIK. 
 
Općina Vojnić sredstvima iz proračuna osigurava sufinanciranje rada NK 95 Vojnić, NK Petrova Gora i HKUD Sveti Anto Herceg Bosna.                                  
 
U općini Žakanje konstituiran je novi saziv Savjeta mladih. 
  
Izdvojena sredstva: 1.219.505,98 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 

 



102 
 

Karlovačka županija osigurala je konzultacije s udrugama Carpe Diem i Izvan fokusa koje zajednički vode Centar za mlade u Karlovcu te su 
svakodnevno u direktom kontaktu s mladima i brojnim organizacijama koje se bave mladima kao i sa Savjetom mladih Grada Karlovca. 
 
Grad Karlovac sredstvima iz proračuna sufinancira organizaciju i provođenje Festivala volonterizma i  Info dana neformalnog obrazovanja koji 
se odvijao u Centru za mlade Grabrik, na inicijativu Savjeta mladih grada Karlovca, te u partnerstvu s udrugama Kompas i  Carpe Diem.  
 
Udruga za mlade Agora koja djeluje na području Grada Duge Rese financirana je putem natječaja za dodjelu financijskih potpora za 
programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2017. godini. 
 
Grad Ozalj osigurao je sredstva za financiranje troškova sudjelovanja Savjeta mladih na edukaciji. 
 
Općina Rakovica sufinancira rad udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju te im 
nude informiranje i obrazovanje u tom području. 
 

Izdvojena sredstva:  38.139,79 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 

 

U Karlovačkoj županiji održane su tematske radionice (u sklopu provedbe projekta Program za mlade Karlovačke županije) što je doprinijelo 
povećanom interesu za rad Savjeta mladih. Na tematskim radionicama sudjelovali su  donositelji odluka, ustanove i udruge koje se bave mladima 
i za mlade i sami mladi. Sredstvima iz proračuna, Karlovačka županija osigurala je sufinanciranje i podupiranje osnivanja Savjeta mladih Općine 
Žakanje i Savjeta mladih Općine Josipdol.  
 
Temeljem provedenog izbora za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca održanoj dana 26. 
veljače 2015. godine osnovan je četvrti saziv Savjeta mladih grada Karlovca. 
 
U sklopu Proračuna Grada Duge Rese 2017. godine osigurana su sredstva za Program Savjeta mladih kojim se omogućava redovno 
funkcioniranje savjetodavnog tijela predstavničke vlasti - Savjeta mladih, a uključuje naknadu troškova putovanja članova Savjeta mladih za 
dolazak na sjednice Savjeta, isplate dnevnica i drugih troškova za službena putovanja, te realizaciju planiranih projekata po planu rada Savjeta 
mladih. 
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Savjet mladih Grada Ogulina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća tijekom 2017. godine brojnim aktivnostima se uključio u rad s mladima i 
za mlade te pridonio boljoj povezanosti mladih i lokalne samouprave.  (Provedeno je postavljanje sandučića povjerenja, predavanje na temu 
„Zašto alkohol nije fora?“, potpisan je Sporazum o suradnji i prijateljstvu između Savjeta mladih Grada Ogulina i Savjeta mladih Općine 
Josipdol u želji za osnaživanjem suradnje i kvalitetnijim radom za opće dobro mladih na našem području, U suradnji s djelatnicima Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, Ispostava Ogulin,  održalo se predavanje na temu „Zanimanja“, održan je susret i duženje savjeta mladih s područja 
županije te okrugli stol „Kako poboljšati status mladih naše županije“, u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj provedena je 
jednodnevna obuka članova savjeta mladih, zajednička sjednica sa Savjetom mladih Općine Josipdol na kojoj su sudjelovali predstavnici radnih 
skupina oba Savjeta, sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih Republike Hrvatske u Samoboru u trajanju od 1. do 3. 12. 2017., 
održavane su sjednice s ciljem poboljšanja rada Savjeta mladih tijekom godine, informirani su mladi putem facebook stranice, uspostavljeni 
kontakti s udrugama, društvima i ostalim institucijama Grada radi zajedničke suradnje, održavana je suradnja i razmjena iskustva s ostalim 
savjetima mladih s područja županije, izrada promotivnog materijala, promjena predsjedništva Savjeta mladih). 
 
Grad Ozalj omogućuje i podupire sudjelovanje Savjeta mladih u e-savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću i javnim raspravama prije 
donošenja općih akata koji se tiču interesa mladih (Strategija razvoja Grada Ozlja, donošenje općih akata vezano za dodjelu stipendija učenicima 
i studentima, sufinanciranje udžbenika svim učenicima osnovnih i srednjih škola, sufinanciranje prijevoza svih učenika srednjih škola, 
financiranje posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola – iznad standarda i dr.). 
 
Grad Slunj podupire i sufinancira uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica kroz djelovanje Savjeta mladih Grada Slunja. 
 
Općina Cetingrad omogućuje mladima da artikuliraju svoje potrebe i zahtjeve kroz rad udruga na sjednicama Općinskog vijeća. 
 
Za sve Planove i Programe koje donosi Općina Žakanje provodi se javno savjetovanje, te su sve formalne i neformalne skupine mladih u 
mogućnosti sudjelovati u donošenju odluka. 
 

Izdvojena sredstva: 17.000,00 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 
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Grad Karlovac inicira, podupire i sufinancira brojne projekte i programe koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog 
lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade prvenstveno Gradskog programa za mlade Grada Karlovca 2015.-2018. 
 

Udruzi za mlade Agora pružena je podrška kroz komunikacijske kanale kojima raspolaže Grad Duga Resa kako bi se uspješno promovirao njihov 
rad sa mladima i time doprinosili ciljevima Nacionalnog programa. 

Grad Ozalj  podupire i sufinancira programe i aktivnosti kroz Program javnih potreba Grada Ozlja. 
 
Grad Slunj podržava programe za mlade Udruge „Most“, programe Pučkog otvorenog učilišta Slunj koji su usmjereni na djecu i mlade (likovne i 
kreativne radionice), rad dramske skupine Babe, rad podmlatka KUD-a Korana Slunj, Slunjske mažoretkinje, programe za mlade koje provodi 
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj (mladi u pružanju prve pomoći, kreativne radionice), školski programi (za školski list) i sl. 
 
Općina Rakovica sufinancira troškove maturalnih zabava, troškove prijevoza studenata i učenika. 
 
Izdvojena sredstva: 214.123,85 kn 

 

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 

 
Karlovačka županija sredstvima iz proračuna osigurava sudjelovanje članova Županijskog savjeta mladih, s ciljem ostvarivanja Programa rada 
Savjeta mladih i stručnog usavršavanja,  na međunarodnoj konferenciji Regionalne mreže mladih okupljene pri Vijeću europskih regija (AER 
Youth Regional Network), na proljetnoj sjednica Mreže mladih europskih regija u Novom Sadu, na jesenskoj sjednici Mreže mladih europskih 
regija u Bruxellesu, te na sjednici Koordinacije županijskih savjeta mladih u Međimurskoj županiji. 
 

Grad Karlovac objavio je Javni poziv  za mobilnost i inicijative Mladih grada Karlovca za 2017. godinu koji obuhvaća  sufinanciranje mobilnosti 
(putni troškovi) mladih kroz program Erasmus + (Mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima KA1 – Poglavlje 2., Cilj 4., Mjera 1.) te ostalih 
nacionalnih i međunarodnih programa kojima je cilj mobilnost u svrhu učenja. 
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Grad Duga Resa sudjeluje kao partner u projektu „Lokalni info centar za mlade“ čiji je nositelj Udruga za mlade Carpe Diem grada Karlovca. 
Projekt lokalnog info centra za mlade provodi u Karlovačkoj županiji, informira i educira mlade o svim područjima života koji su od interesa za 
mlade radi povećanja aktivnog djelovanja i podizanja kvalitete života mladih. 
 
Grad Slunj inicira, podupire i sufinancira projekte i programe kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih. 
 
Općina Tounj sufinancira i podupire provođenje  Malonogometnog turnira ˝Marko Pribanić˝. 
 
U općini Žakanje udruge organiziraju manifestacije kao što su Spust po Kupi, Proslava proštenja Velike Gospe u Žakanju, Moto susret u Velikoj 
Paki, Međunarodni vatrogasni kup u Jurovskom Brodu, Božićni sajam koje okupljaju veliki broj sudionika i udruga iz cijele Hrvatske i 
inozemstva. 
 

Izdvojena sredstva: 46.968,69 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Karlovačka županija inicira, podupire i sufinancira tisak i postavu roll up-a Savjeta mladih te promotivni materijal. 
 
Grad Karlovac podupire i sufinancira rad Info portala za mlade. 
 
U Gradu Duga Resa omladinska informativna i obrazovna glasila na lokalnoj razini uređuju osnovne i srednja škola na području grada.  
 
Grad Ozalj na svojoj internetskoj stranici objavljuje izvješća o radu, financijska izvješća, program rada i druge aktivnosti Savjeta mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 9.416,35 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 
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Karlovačka Županija osigurava konzultacije s Udrugom mladih Agora iz Duge Rese, vezano uz Izradu Programa za mlade Grada Duge Rese i 
mogućnostima otvaranja Centra za mlade u Dugoj Resi. 
 
U Centru za mlade Grabrik Grada Karlovca nalazi se Info centar za mlade i info točka. Infoshop za mlade, u organizaciji udruge KA MATRIX, 
je zamišljen kao prostor za druženje i diskusiju, razvoj kritičkog promišljanja, arhive fanzina i časopisa iz područja nezavisne kulturne scene, 
edukacije javnosti, aktivnog društvenog djelovanja i razmjene informacija i ideja.  
 
Gradskim programom za mlade Grada Duge Rese, čija je izrada u tijeku, projekti osnivanja i djelovanja Kluba mladih, Info – centara za mlade i 
centara za mlade na području grada dobit će podlogu sa jasnim pokazateljima potreba, problema i potencijala mladih na području grada. 
 
Grad Ozalj podupire i sufinancira aktivnosti LAG Vallis Colapis i Volonterskog centra Kupa vezanih uz projekt Info centra za mlade. 
 
Grad Slunj je podupirao djelovanje Info – centra za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, temeljem potpisane Povelje o suradnji i partnerstvu 
između Grada Slunja i „Carpe diem“ udruge za poticanje kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih kojom se osigurava 
djelovanje Info – centra za unaprjeđenje djelovanja mladih na području grada Slunja. 
 
Izdvojena sredstva: 155.000,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Karlovačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 5.603.575,42 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 

 

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na inicijativu Savjeta mladih donijela je u svibnju 2015. godine Županijski program za 
mlade za razdoblje 2015.-2018. Program predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti svih dionika društva o potrebi njihovog djelovanja na 
svim razinama kako bi se ciljevi zacrtani Programom i ostvarili, također sadrži preporuke jedinicama lokalne i područne samouprave koje se 
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pozivaju djelovati u partnerstvu s organizacijama civilnog društva u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit mladih. Mjere i zadaci 
Županijskog programa za mlade imaju sinergijski učinak usmjeren promicanju mladih čime se stvara pozitivno okružje za unapređenje položaja i 
prava mladih. Program sadrži 8 prioritetnih područja i 40 mjera te postoji u elektronskom i tiskanom izdanju. 
 
Grad Đurđevac odobrio je Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2017. godinu.  
 
Savjet mladih Grada Koprivnice u 2017. godini održao je četiri sjednice. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, 
sudjelovali su na raznim tribinama, okruglim stolovima i radnim sastancima. U prostorijama gradske uprave održana je konstituirajuća sjednica 
petog saziva Savjeta mladih Grada Koprivnice. Izabrana je predsjednica Savjeta mladih Grada Koprivnice i zamjenica predsjednice. Novi saziv 
Savjeta mladih Grada Koprivnice ima devet članova i zamjenika članova. Mandat im traje tri godine. Savjet mladih Grada Koprivnice osnovan je 
s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanje u aktivnostima od interesa za mlade Grada Koprivnice. Savjet mladih Grada 
Koprivnice organizirao je manifestaciju „Maturanti pitajte studente“. Manifestacija je organizirana u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica. 
Događaj je zamišljen kao pomoć maturantima, budućim studentima, koji su iz prve ruke, od sadašnjih studenata, mogli doznati sve informacije o 
željenom studiju. Na manifestaciji je sudjelovalo desetak studenata različitih fakulteta koji su spremno odgovarali na pitanja maturanata. Osim 
studenata, sudjelovali su i Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike i Studentski zbor Sveučilišta sjever. Maturantima se obratio i 
voditelj Student servisa Koprivnica koji je savjetovao buduće studente o svim mogućnostima rada i bespovratnih naknada za studente. 
Prisustvovalo je 130 učenika. Savjet mladih Grada Koprivnice uključio se i u manifestaciju „Koprivnička bajka“. Članovi novoizabranog Savjeta 
mladih posjetiteljima manifestacije dijelili su kuhano vino, čaj i slatkiše i u jednoj ležernoj atmosferi pričali o zadacima, obvezama i ciljevima 
savjetodavnog tijela koprivničkog Gradskog vijeća. Cilj Savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima 
koji su od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje koprivničke mladeži. Odrađeni su 
intervjui za e-podravina, Drava info te RGP s ciljem promoviranja rada Savjeta mladih. 
 
U Gradu Križevcima projekt izrade Gradskog programa za mlade došao je u završnu fazu te mu predstoji prihvaćanje od strane Gradskog vijeća 
Grada Križevaca, nakon čega slijedi završna konferencija. 
 
Izdvojena sredstva: 70.000,00 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 

 

Koprivničko-križevačka županija osigurava Savjetu mladih prostor za redovito održavanje sjednica. Sjednice se održavaju u sjedištu županijske 
uprave u Koprivnici. Županija je osigurala sredstva za izgradnju knjižnice Osnovne škole Molve. 
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Grad Đurđevac osigurava sljedeće prostore za aktivnosti udruga: Sportska dvorana Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, Društveni dom 
„Mladen Markač“ i Društveni dom Novo Selo u Đurđevcu, društveni domovi u prigradskim naseljima (Sveta Ana, Severovci, Grkine, Mičetinac, 
Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena i Suha Katalena), prostori u vlasništvu Grada Đurđevca dani na korištenje udrugama, Dom kulture 
Đurđevac,sportski tereni (igrališta), Gradska knjižnica Đurđevac. 
 
U Gradu Koprivnici osigurane su sportske dvorane i prostori u kojima se odvijaju kulturni programi. 
 
U Gradu Križevcima udruge na raspolaganju bez nakade imaju korištenje slijedećih prostora: Velika i Mala gradska vijećnica, Multimedijalni 
centar (simultano prevođenje i kino projekcije), Veliku i Podrumsku dvoranu hrvatskog doma (koncertni prostor), Klub kulture Križevci (prostor 
namijenjen za korištenje udruga sa svom opremom za održavanje tribina, radionica, koncerata itd.) te dvoranu Turističkog informativnog centar  
za koju se plaća samo nastali trošak energenata. Udruge kojima je Grad ustupio prostore na korištenje su: Udruga KVARK, Tamburaški 
orkestara, KUD Križevci, KUD Prigorje, Plesni centar Ritam, Odred izviđača Kalnik, Zajednica tehničke kulture, Zajednica športskih udruga, 
Gradski puhački orkestar, HPD "Kalnik", Gornjogradsko, dobrotvorno i kulturno društvo "Lipa", Povijesno društvo, Križevački likovni krug, 
Glas mladih Križevci i Ogranak matice umirovljenika. 

Općina Đelekovec osigurava korištenje prostora u svojem vlasništvu, odnosno društvenih domova u kojima se okupljaju udruga te provode razne 
sportske i kulturne programe. 

Sve udruge civilnog društva s područja općine Ferdinandovac imaju odgovarajući prostor za provođenje aktivnosti. 

Općina Gola osigurava prostor za sve udruge mladih na području Općine te za njihovo djelovanje. 

Općina Hlebine osigurava korištenje prostora u svojem vlasništvu, odnosno društvenih domova u kojem se okupljaju udruge te provode razne 
sportske, obrazovne i kulturne aktivnosti. 

Općina Kalinovec uložila je sredstva za izgradnju školsko-sportske dvorane i uređenje Galerije i društvenog doma u naselju Batinske. 

Općina Koprivnički Ivanec sufinancira rad udruga s područja Općine u koje su u velikom dijelu uključeni mladi. 

Općina Legrad je osigurala prostore za djelovanje udruga koje okupljaju mlade, kao i za provođenje aktivnosti takvih udruga u području 
sportskih i kulturnih programa na dobrobit zajednice. Na području Općine nema registrirane udruge mladih koja bi bila nositelj aktivnosti. 

Prostorije NK Drava iz Novigrada Podravskog su u vlasništvu Općine i dane na korištenje u svrhu provođenja aktivnosti mladih. Općina 
Novigrad Podravki snosi režijske troškove. 
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Udruga mladih Peteranec koristi prostoriju u vlasništvu Općine Peteranec koja joj je Ugovorom dana na korištenje. U navedenoj prostoriji 
održavaju se druženja mladeži, sastanci Udruge mladih, izložbe i sl. 
 
Općina Podravske Sesvete u 2017. godini osigurala je tekuće donacije za NK Dravu Podravske Sesvete za održavanje sportskih događaja, za 
KPU Mladost (stari sportovi) te HFD Sesvečice za održavanje folklornih manifestacija. 

Općina Sokolovac osigurala je sredstva za provođenje programa sportskih udruga na području Općine Sokolovac (NK Bilogora, Gornja Velika i 
HNK Sokol, Sokolovac). 

Općina Sveti Ivan Žabno osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti športskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na 
dobrobit zajednice. 

Općina Sveti Petar Orehovec sufinancirala je rad i aktivnosti nogometnih klubova na svom području. 

Općina Virje osigurala je sljedeće prostore za provođenje aktivnosti udruga: sportske dvorane, sportski tereni (nogometno, tenisko, košarkaško 
igralište), prostor za druženje u društvenim domovima. 

Izdvojena sredstva: 2.896.858,90 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Grad Đurđevac je u 2017. godini sufinancirao i podupirao rad udruga s područja Grada Đurđevca, sportskih klubova s područja Grada Đurđevca 
(preko Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca), Zajednice tehničke kulture, Savjeta mladih Grada Đurđevca, inicirao osnivanje i podupiranje 
rada Odreda Pustinjskih rendžera, te podupirao aktivnosti učenika srednjih škola na području Grada Đurđevca. 
 
Grad Koprivnica, putem javnih natječaja, sufinancira provođenje programa i projekata za mlade. 
 
Grad Križevci podržava projekte udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz 
volontiranje. Također se organiziraju i radionice kroz koje će mladi naučiti osnovne pojmove vezane uz rad udruga, razlike između privatnog, 
javnog i civilnog sektora. 
 
Općina Kalinovac podupire rad udruga sa svojeg područja u kojem ima članova mlađe životne dobi (NK Kalinovac, ŽRK Kalinovac, KU 
Tomislav Franjić, KUD Grgur Karlovčan, Društvo sv. Luka). 
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Općina Novigrad Podravski provodi financiranje udruga kroz programe javnih potreba u kulturi i sportu. 
 

Izdvojena sredstva: 1.632.758,74 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 sufinancirala rad udrugama mladih kao i udrugama iz područja brige o mladima i to: Savez izviđača 
Koprivničko-križevačke županije za projekt „Izviđačko logorovanje, valom u daljine, vjetrom u visinu“ te projekt „Brončani javorov list“; 
Kulturno umjetnički centar Koprivnica za projekt „Šalji dalje, Hrvatska“; Udrugu za promicanje umjetnosti i kulture Mamuze za projekt 
„REBUS (Reagiraj-Budi aktivan-Stvaraj)“; Udrugu glazbenika i ljubitelja jazz glazbe KC Jazz klub Koprivnica za projekt „Fest Jazza 
Koprivnica“; Umjetničku organizaciju Ludens teatar za projekt „Srednjoškolci  u kazalištu“; Udrugu P.O.I.N.T. Križevci za projekte 
„Pinklecfest, Večer udaraljkaša  Križevci, „Culture Shok Festival“; Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture za projekt „KUFER-križevački 
ulični festival“. 
 
U Gradu Đurđevcu mladi se uključuju u društvo kroz rad udruga s područja Grada Đurđevca (Kulturno umjetničko društvo „Petar Preradović“, 
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, Udruga sveti Juraj, Dječje Glazbene igre „Kukurijek“, Udruga 
kazališnih amatera „Gradsko kazalište Đurđevac“, Udruga žena Budrovac, Udruga žena Suha Katalena, Udruga „Peski-Art Đruđevac“, Udruga 
„A je to“ Art-Podravina, Udruga žena Svetojanke“, Foto kino klub „Picok“ Đurđevac, „Festuca društvo za uljepšavanje grada Đurđevca, Udruga 
cimbalista Hrvatske, Udruga Roma „Sve se može kad se hoće“, Odred izviđača „Picoki“, Udruga volontera „Ruka u ruci“, Ogranak Matice 
hrvatske Đurđevac, Udruga AK46), Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, Zajednice tehničke kulture (Ljetna škola robotike), Odred 
Pustinjskih rendžera). 
 
Grad Križevci podupire rad Udruge „Glas mladih“ za projekt Volonterski centar Link i projekt Infodesk. 
 
Općina Ferdinandovac svake godine izdvaja financijska sredstva za djelovanje Udruge mladih. 
 
Općina Virje potiče sudjelovanje mladih kroz kontinuirane donacije svim udrugama koje u svojem djelovanju uključuju i mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 1.362.735,94 kn 

 

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

Mladi su uključeni u djelovanje Koprivničko-križevačke županije putem Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.  
Županijski savjet mladih redovito je pozivan na sudjelovanje sjednicama Županijske skupštine. Materijali pripremljeni za sjednice 
predstavničkog tijela dostavljali su se i predsjedniku Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih pozivan je na sjednice Županijskog vijeća za 
prevenciju u lokalnoj zajednici, čiji je član. Prilikom provođenja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Akcijskog plana 
suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2018. do 2020. Savjet mladih posebno je informiran o mogućnosti 
sudjelovanja u savjetovanju.   Savjetu mladih istekao je mandat u prosincu 2017. godine te je u dva navrata raspisan Javni poziv za isticanje 
kandidatura  za  jedanaest članova i jedanaest zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije objavom kojeg je 
započeo postupak izbora novog sastava Savjeta mladih. Javni poziv raspisan je u dva navrata, budući prilikom prvog raspisivanja Javnog poziva 
nije bilo dovoljno prijavljenih kandidata da bi se mogao provesti postupak izbora za isti. 
 
U Gradu Đurđevcu mladi se uključuju i aktivno sudjeluju u društvu preko Savjeta mladih Grada Đurđevac, Odbora za prosvjetu i predškolski 
odgoj, sport i mlade, radnih tijela predstavničkog tijela i radnih tijela izvršnog tijela. 
 
U Gradu Križevcima se uključivanje mladih u procese donošenja odluka ostvaruje putem Savjeta mladih Grada Križevaca. 
 
Izdvojena sredstva: 48.250,00 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 

 

Predstavnici Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Hrvatskoj. 
Konferencija je održana u Samoboru od 1. do 3. prosinca, glavne teme bile su predstavljanje primjera dobre prakse te analiza odredaba Zakona o 
savjetima mladih.   
 
Grad Križevci osigurava programske potpore udrugama koje pružaju usluge volonterskog servisa: Udruga "Maslačak" – Klub "Maslačak", 
Udruga "Hera" (Aktivno protiv nasilja), Centar "Vrtuljak", Udruga "Vitica" i Odred izviđača "Kalnik". 
 
Izdvojena sredstva: 59.546,15 kn 

 

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 
 

U Gradu Đurđevcu se ova preporuka ostvaruje kroz suradnju Savjeta mladih Grada Đurđevca s ostalim Savjetima mladih, suradnju s udrugama s 
područja Grada Đurđevca i suradnju s Gimnazijom dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. 
 
U Gradu Križevcima suradnju s drugim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu ostvaruju Križevačke mažoretkinje, Katedralni pjevački zbor, 
Udruga "Dr. S. Kranjčić", Udruga K.V.A.R.K. – za festivalski program i Udruga K.V.A.R.K. – za Klub kulture – multimedijalni centar. 
 
Općina Legrad je sufinancirala projekt Udruge mladih Koprivnica u 2017. godini. 
 
Izdvojena sredstva: 82.000,00 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Grad Križevci financira neprofitne medijske projekte mladih za mlade te glasilo Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci. 

Izdvojena sredstva: 2.500,00 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 

 

Koprivničko-križevačka županije dodijelila je Udruzi Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture sredstva za provedbu projekta Klub kulture 
multimedijalni centar-kulturni program. Udruzi Glas mladih Križevci dodijeljena su sredstva za provedbu projekta Volonterski centar Link. 
 

Izdvojena sredstva: 14.000,00 kn 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.168.649,73 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Županijski savjet mladih sudjelovao je u projektu „Regionalni program za mlade Krapinsko–zagorske županije 3.0“. Organizirane su dvije javne 
akcije (Zabok i Krapina) s ciljem informiranja mladih i građana o regionalnom programu djelovanja za mlade te aktivnom uključenju u procese 
donošenja odluka, te je organizirana javna rasprava o nacrtu prijedloga Regionalnog programa djelovanja za mlade. 

Gradsko vijeće Grada Krapine podržava rad Savjeta mladih Grada Krapine. 

Grad Donja Stubica donio je Lokalni program za mlade „Mladi iz Stubice“ 2017-2021. 

Grad Zabok donio je Lokalni program za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

 

Izdvojena sredstva: 12.002,78 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 

 

Krapinsko–zagorska županija dala je preporuku upravama škola kojih je osnivač da udrugama koje se bave raznim vidovima aktivnosti u koje su 
uključeni mladi, školske prostore ustupe besplatno ili uz minimalnu naknadu. 

Grad Krapina osigurao je uvjete za rad u prostorijama grada, sportskim terenima i obrazovnim ustanovama. 

Grad Donja Stubica osigurao je prostor u vlasništvu Grada za Multimedijalni centar Stub-klub; udrugu koja se bavi provođenjem aktivnosti 
mladih.  

Općina Sveti Križ Začretje ustupa na korištenje prostorije u svojem vlasništvu brojnim udrugama za provođenje njihovih aktivnosti. Prijašnjih 
godina prostorije su se ustupale bez naknade, a općina je za iste snosila troškove režija. Stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i 



114 
 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) općina je postupila 
sukladno odredbama iste. 

Općina Zlatar Bistrica sufinancira prijevoz učenika s područja Općine Zlatar Bistrica, stipendira učenike i studente, inancira nabavke udžbenika 
za učenike osnovne i srednje škole, financira prijevoz nogometaša (zagiča i limača, mlađih pionira, pionira, juniora i seniora), financira odlaske 
Zlatarbistričkih mažoretkinja na Europsko prvenstvo u Italiju te sufinancira rad logopedskog kabineta. 

Grad Zabok je 2016. proveo natječaj za dodjelu nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva. Sklopljeni su ugovori o 
korištenju poslovnih prostora za Udrugu Regenerator i DND Zabok do 31. prosinca 2018. godine. Dovršena je sportska dvorana Zabok te se 
planira rekonstrukcija tvorničke hale Regeneratora u društveno – kulturni centar re-GENERATOR, kojim će se osigurati prostor za provedbu 
Volonterskog programa VolontirAJMO, Info – centra za mlade, Centra za mlade, Centra urbane kulture namijenjen praćenju glazbene scene, 
održavanje različitih radionica, edukacije, predavanja, izložbe, akcije i sl.  

U općini Đurmanec u tijeku je izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane. Nastavljeno je s projektima izgradnje i uređenja dječjih igrališta te 
je završeno uređenje prostora od cca 60 m2 u centru Đurmanca za potrebe udruga i mladih. 

U Općini Lobor uređeni su društveni domovi u Loboru, Petrovoj Gori, Starom Golubovcu i Markušbrijegu. 

Općina Gornja Stubica daje mladima na korištenje prostore sportsko rekreacijskog centra. 

Grad Zlatar daje Gradsku vijećnicu na korištenje udrugama s područja Grada. 

Općina Mače osigurava mladima odgovarajući grijani prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih i to: obnovljeni prostor Doma kulture, 
prostorije u općinskoj zgradi, prostorije udruga i prostoriju igraonice. U sklopu nogometnog igrališta uređeno je dječje igralište koje koriste svi 
mladi. Za svoje potrebe mladi koriste i športsku dvoranu za čiju je izgradnju Općina sufinancirala 20% od vrijednosti investicije.  

Općina Veliko Trgovišće izdvaja novčana sredstva za uređenje, održavanje i režijske troškove za prostorije Doma kulture i Sportskom centru 
Veliko Trgovišće u kojima se udruge mladih okupljaju i provode svoje aktivnosti.  

 

Izdvojena sredstva: 2.036.183,85 kn 
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Financijska potpora udrugama mladih na području Krapinsko-zagorske županije pružila se kroz Natječaj za su/financiranje programa i projekata 
udruga u području prevencija zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2017. 
godini. 

Grad Krapina podržava rad neformalnih skupina i udruga mladih, koje svoje aktivnosti provode u mjesnim odborima. 

Grad Donja Stubica financijski je podržao Multimedijalni centar Stub-klub – programska djelatnost: Briga i izobrazba djece i mladih te njihovo 
aktivno sudjelovanje u društvu. 

Općina Sveti Križ Začretje redovito financira projekte/programe udruga koje djeluju na njezinom području. 

Grad Zabok sufinancira udruge mladih i za mlade: HGF, Regenerator, Gokul, MRAZ i Delta. 

Općina Đurmanec sufinancira općinsku Ligu malog nogometa i rad Školskog športskog kluba Đurmanec. Općina pruža tehničku, stručnu i 
financijsku podršku novim i postojećim udrugama, u realizaciji njihovih programa i aktivnosti, a prvenstveno je riječ o sportskim udrugama 
mladih.                

Općina Stubičke Toplice sufinancirala je rad udruga i vršila donacije za Društvo „Naša djeca“ Stubičke Toplice, Sportsko ribolovno društvo 
„Stubaki“, Malonogometni klub „Stubaki“, Stolnoteniski klub „Stubaki“, Biciklistički klub „Perfa“, Taekwondo klub „Kapelščak“ i Plivački 
klub „Olimp“. 

Na području Općine Lobor djeluju brojne udruge koje okupljaju velik broj mladih koji aktivno djeluju na svim područjima od interesa za 
zajednicu. Udruge se bave sportom, kulturom, ekologijom i humanitarnim radom, a to su: ŠD Lobor, ŠD Vihor, ŠRD Pastrva, KUD Lobor, 
LOBORFEST, OFF ROAD, Udruga SVETA ANA, Udruga žena Lobor, Udruga vinara KLIET, Loborsko ekološko društvo, Viteško društvo, 
Udruga pćelara PLETARA, Planinarsko društvo PUSTI LOBOR i Lovačko društvo OŠTRC. 

U Općini Gornja Stubica mladi su organizirani i članovi su raznih kulturnih i sportskih udruga (KUD, nogometni klub, triatlon klub, atletski 
klub, Puhački orkestar VZO itd.). Sve udruge i njihov rad Općina podupire financijski i na druge raspoložive načine.  

Općina Mače sufinancira provedbu raznovrsnih projekata i programa udruga i mladih koje djeluju na području Općine ili imaju korisnike s 
područja Općine Mače. 
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Izdvojena sredstva: 1.280.738,58 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 Krapina organizira okrugle stolove, tribine i debate. 

Grad Donja Stubica financijski podržava Multimedijalni centar Stub-klub Donja Stubica. 

Općina Mače djeluje s ciljem organiziranja civilnog društva, te poticanja mladih na obrazovanje i informiranje u tom području: Lovačko društvo 
Fazan, HCK Zlatar, DVD Mače, ZJVP i HGSS. 

 

Izdvojena sredstva: 129.156,43 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 

 

Krapinsko-zagorska županija je inicirala, podupirala i sufinancirala uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave kroz županijski savjet mladih, Program rada te brojne aktivnosti. 

Grad Krapina na sve sjednice gradskog vijeća uvijek pisanim putem poziva predsjednika Savjeta mladih. 

Grad Donja Stubica preporuku provodi kroz Savjet mladih Grada Donja Stubica. 

Općina Sveti Križ Začretje kroz Savjet mladih uključuje mlade u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču. 

Grad Zabok preporuku provodi kroz Savjet mladih Grada Zaboka.  

Općina Đurmanec potiče održavanje zajedničkih sastanaka i intenzivno radi na poticanju mladih na osnivanje udruga kao načina promicanja 
interesa mladih.  
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Općina Gornja Stubica kroz Savjet mladih Općine Gornja Stubica omogućuje mladima i njihovim udrugama uključivanje u donošenje svih 
odluka koje ih se neposredno tiču. 

Općina Mače održava zajedničke sastanke sa predsjednicima udruga, ostvaruje suradnju s mladima na webu te kroz Dječje vijeće i Savjet mladih. 

 

Izdvojena sredstva: 8.469,05 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 izvijestila je da je u 2017. godini održala 4 sjednice, od toga 3 tematske. Na svim sjednicama sudjelovali su 
predstavnici lokalnih savjeta mladih. Na svakoj sjednici Županijski savjet mladih formulirao je stajališta i donosio preporuke institucijama i 
organizacijama za rješavanje određene problematike, te poticao na aktivno zagovaranje određene politike. Članovi Županijskog savjeta mladih 
sudjelovali su u projektu „Regionalni program za mlade Krapinsko – zagorske županije 3.0“. nadalje, istaknuto je sudjelovanje na sajmu udruga 
u Bedekovčini, sudjelovanje na lokalnim konzultacijama mladih i donositelja odluka u Bedekovčini, organiziranje 4. sjednice Koordinacije 
Županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske u Mariji Bistrici, sudjelovanje na 5. sjednici Koordinacije Županijskih savjeta mladih Republike 
Hrvatske u Svetom Martinu na Muri, sudjelovanje na plenarnim sjednicama Youth Regional Networka (svibanj 2017. godine - Vojvodina, 
studeni 2017. godine - Bruxelles), sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske u Samoboru, sudjelovanje na 
Konferenciji „Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade“ u Zagrebu, sudjelovanje na seminaru u sklopu projekta „Korak 
naprijed: zajedno do nove strategije za mlade“ u Pirovcu, sudjelovanje na radnom sastanku sa članovima savjeta mladih iz raznih dijelova 
Republike Hrvatske u Varaždinu te sudjelovanje u 4 radijske emisije.  

Krapinsko-zagorska županija je u 2017. godini provodila i projekt Baltazar3 i Baltazar4, osiguravanje ukupno 68 pomoćnika u nastavi za 68 
učenika s teškoćama u županijskim OŠ i SŠ. Riječ je o projektu koji je prijavljen na natječaj MZOS-a „Osiguravanje pomoćnika učenicima s 
teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, a jedan od ciljeva natječaja je i smanjenje broja mladih 
nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a . Angažmanom u Baltazaru, zaposlenje je pronašlo 68 pomoćnika u nastavi koji se brinu za 68 učenika s 
teškoćama, sukladno spomenutom kriteriju (od tog broja, 13 pomoćnika u nastavi za 13 učenika se financira na način: pola troška KZŽ pola 
troška JLS). 
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U Gradu Krapini Savjet mladih donosi program rada imajući u vidu provođenje informativno-edukativne kampanje koja promiče ljudska prava, 
zdravlje, rodnu ravnopravnost i volonterizam. 

Grad Donja Stubica donio je Lokalni program za mlade „Mladi iz Stubice“ 2017.-2021. 

Općina Sveti Križ Začretje, u suradnji s Osnovnom školom Sveti Križ Začretje i Krapinsko-zagorskom županijom, uključila se u provođenje 
projekta 2Mladi za mlade – pomagači u nastavi“.  

Grad Zabok sufinancirao je vannastavne i vanškolske aktivnosti u Srednjoj školi Zabok - međunarodno natjecanje ugostiteljskih škola 
„Bratislava 2017.“, 15. Zagorskog „Malog Gastra“ u 2017., ŠUDIGO - razvijanja digitalnih kompetencija i novih pristupa učenju putem 
integracije novih tehnologija i medija, učeničku zadrugu uz Noć muzeja, projekt „Još smo uvijek željni znanja“, izložbu učeničkih radova i 
projekciju filmova. Financijski je pomagao koncertne produkcije učenika glazbene škole i odlazak na natjecanja na državnoj  i međudržavnoj 
razini. Sufinancirao je i izvanškolski program i tiskanje promotivnih materijala u Gimnaziji A.G. Matoša. Sufinanciran je nadalje i prijevoz 
srednjoškolaca te su stipendirani studenti. 

U vrijeme obilježavanja dana Općine Đurmanec, mladi su uključeni u program obilježavanja dana Općine kao i u razna natjecanja, npr. više 
nogometnih turnira. Općina također financijski pomaže u nabavi sportske opreme, daje sredstva za rad i redovne aktivnosti udruga mladih, 
sufinancira športska natjecanja djece i mladeži. 

Općina Desinić sufinancira rad udruga u kojem su većinski članovi mladi i to: Desinićke mažoretkinje, Limena glazba Karlo Lugarić, KUD 
Horvatska , NK Desinić, Hokej klub Desinić, Sportski centar B. Brumen, Pjevački zbor Đuro Prejac. 

Općina Jesenje u 2017. godine financirala je provedbu projekta koji provode udruge mladih.  

Općina Mače je dala financijsku pomoć udrugama za provedbu projekata koji pridonose ciljevima nacionalnog i lokalnog programa za mlade : 
Udruga GFUK Krapina – predstava „Dimnjačar“. 

 

Izdvojena sredstva: 899.442,09 kn 

 

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 
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Krapinsko-zagorska županija pružila je pomoć u izdavanju lista za mlade Grada Oroslavlja – „Orkas“ – izdavač udruga mladih Oroslavlje 
„Feniks“. 

U Gradu Krapini Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih gradova u Republici Hrvatskoj te na taj način izmjenjuju iskustva, ideje i 
projekte. 

U Gradu Zaboku DVD Gubaševo ostvaruje suradnju s općinom Puconci. 

U Općini Đurmanec udruge organiziraju više turnira tijekom ljeta po naseljima na području Općine, pod pokroviteljstvom Općine, organiziraju 
se i na razini Općine međuopćinska druženja mladih. 

 

Izdvojena sredstva: 14.000,00 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Na području Općine jesenje udruge mladih mogu besplatno objavljivati provedbu svojih aktivnosti i programa u lokalnim glasilima RJ listu i 
Glasu Zagorja. 

 

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 

 

Krapinsko-zagorska županija financira program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije putem Javnog poziva za dodjelu trogodišnje 
financijske potpore za program centra za mlade na području Krapinsko-zagorske županije na adresi Trg Svete Jelene 6, Zabok. 

Na području Grada Krapine djeluje Centar izvrsnosti, KRIK – krapinski informatički klub.  

Na području Grada Donja Stubica djeluje Multimedijalni centar Stub-klub Donja Stubica. 

Na web stranici Općine Mače objavljuju se natječaji, svi akti, odluke i sl. te se ujedno putem web stranice informira i prati rad svih udruga s 
područja Općine. 
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Izdvojena sredstva: 75.000,00 kn 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.454.992,78 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Ličko-senjska županija donijela je Program rada sa financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2018. godinu, 
koji je objavljen u „Županijskom glasniku“ br. 29/17. 

Grad Gospić donio je Program za mlade Grada Gospića za razdoblje 2015.-2017. godine, a nastao je suradnjom Grada Gospića, Savjeta mladih i 
Instituta Ivo Pilar.  

Grad Novalja izdvojio je sredstva za provedbu programa Savjeta mladih Grada Novalje. 

Općina Lovinac donijela je Program javnih potreba u kulturi kroz koji osigurava sredstva za sufinanciranje škole klavira, Program javnih potreba 
u sportu za financiranje sportskih udruga i Socijalni program Općine Lovinac za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata, 
sufinanciranje prehrane u OŠ Lovinac i knjiga u OŠ Lovinac. 

Na području Općine Brinje nema osnovanih udruga mladih, već mladi djeluju kroz sportske, kulturne i obrazovne aktivnosti. U 2017. godini 
proveden je Program informatičke obuke i izrada poslovnih planova u kojem su sudjelovali mladi. 
 
Izdvojena sredstva: 731.198,57 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 
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Prostori za aktivnosti mladih sa područja Grada Gospića osigurani su kroz besplatnu dodjelu prostora gradske sportske dvorane sportskim 
udrugama koje uglavnom okupljaju mlade, prostora mjesnih odbora za potrebe mladih glazbenika, prostora KIC-a za rad Info centra za mlade te 
održavanje koncertnog programa u okviru gospićke rock scene. 
 
Grad Novalja mladima omogućava korištenje Gradska sportske dvorane. 
 
Općina Udbina osigurava prostor za razne udruge u prostorijama KIC-a „Nikola Tesla“. 
 
Općina Perušić dodijelila je prostor Udruzi mladih „Je mi mladi“ i HKDU-u u Perušiću u kojoj sudjeluje 20 mladih članova, te sufinancira 
upisnine u dječji vrtić u Perušiću. 
 
U općini Lovinac osnovan je Kulturno informativni centar Lovinac čije se sjedište nalazi u zgradi Doma kulture. 

Na području Općine Vrhovine mladi imaju mogućnost za provođenje svojih aktivnosti u prostorijama Narodne knjižnice SS Kranjčević u 
prostoru predviđenom za Internet caffe i u sportskoj dvorani koja je u sastavu Osnovne škole. 
 
Mladima Općine Brinje omogućeno je korištenje prostora Općine Brinje te ostalih prostore u kojima provode svoje aktivnosti (sportska dvorana 
Dom DVD-a, prostori škola). 

Mladi Grada Otočca se uključuju u sportske, kulturne i obrazovne aktivnosti sukladno svojim afinitetima. Grad Otočac prati programe kroz 
programe javnih potreba. 
 
Općina Plitvička jezera sufinancira djelovanje glazbene škole (nastava se odvija u prostoru OŠ dr. Franje Tuđmana), udruge u sportu i rekreaciji 
i udruge u kulturi. 
 

Izdvojena sredstva: 2.077.718,46 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Postojećim udrugama koje dijelom okupljaju mlade, Grad Gospić je tijekom 2017.godine osigurao besplatno korištenje gradskih prostora za 
provođenje njihovih programa i aktivnosti. 
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Općina Vrhovine inicira, podupire i sufinancira rad Udruge Jelenko koja provodi program Igraonice za djecu u kojem mogu sudjelovati svi mladi 
s područja Općine Vrhovine. 
 

Izdvojena sredstva: 87.314,00 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 

 

Na području grada Novalje aktivno djeluje Savjeta mladih čije djelovanje podupire i sufinancira grad. 

Općina Perušić podupire i sufinancira rad Udruge mladih „Je mi mladi“ u sklopu Programa javnih potreba. 
 
Izdvojena sredstva: 11.950,00 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 

 
Predsjedniku Županijskog savjeta mladih uredno se dostavljaju materijali za sjednice Županijske skupštine. 
 
Uključivanje mladih u rad jedinica lokalne samouprave vrši se putem članova Savjeta mladih Grada Gospića, koji se redovno pozivaju i 
uključuju u rad Gradskog vijeća Grada Gospića. 
 

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 

 

Tijekom 2017.godine realiziran je program organiziranja priprema za maturu za učenike 4. razreda srednjih škola sa područja Grada Gospića. Na 
ovaj se način mladima omogućava postizanje što boljih rezultata na ispitima Državne mature te samim time i uspješnije upisivanje na visoka 
učilišta. 
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U općini Vrhovine nema programa udruga mladih i za mlade već se mladi pojedinačno, po individualnim potrebama, javljaju sa zahtjevima o 
kojima odlučuje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.    
 
Izdvojena sredstva: 95.877,16 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 

 
Info centar za mlade Grada Gospića osnovan je 2016. godine s ciljem preuzimanja važnije uloge mladih u lokalnoj zajednici. Za potrebe 
djelovanja ovog Info centra, Grad je osigurao prostor u sklopu Kulturno informativnog centra u Gospiću, te je sufinancirao plaću za jednu 
zaposlenu osobu. 
 

Izdvojena sredstva: 15.000,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Ličko-senjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.019.058,19 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Grad Čakovec je 2015. godine kreirao Gradski program za mlade 2015. – 2020.   

Grad Mursko Središće izdvaja novčana sredstva za: 

1. Dobitnike Rektorove i Dekanove nagrade. 
2. Jednokratne novčane pomoći za studente 
3. Za sportaše i uspješne pojedince 
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Tokom 2017. godine u Općini Sveta Marija nisu doneseni programi za mlade, već mladi svoje interese ispunjavaju kroz aktivnosti sportskih 
udruga i udruga s područja kulture.  
 
U ožujku 2017. godine raspisan je Javni poziv/natječaj korisnicima proračuna Općine Sveti Martin na Muri za dostavu prijava za financiranje 
projekata i programa namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu. 
 

Izdvojena sredstva: 55.500,00 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 

 

Grad Čakovec za potrebe mladih osigurava Prostor u suradnji s udrugom Centar za mlade CEZAM. 

Općina Štrigova osigurala je odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti udruga koje se bave sportskim i kulturnim programima za dobrobit 
zajednice u kojoj žive mladi. 
 
Općina Vratišinec sljedećim udrugama osigurava odgovarajuće prostire za rad: 

1. Udruga Mladih Vratišinec (prostor nogometnog kluba i park mladih) 
2. Udruga mladih Gornji Kraljevec (prostorije mjesnog odbora) 
3. Savjet mladih Općine Vratišinec (prostor općinske vijećnice) 

 
Općina Sveta Marija za potrebe Stolnoteniskog kluba i Kulturno umjetničkog društva (članstvo sačinjavaju većinom mladi) na korištenje daje 
prostorije Doma kulture bez naknade. 
 
Prostorije Domova kulture bez naknade koriste udruge mladih i mladi s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. 
 
Općina Belica svim udrugama s područja Općine, pa tako i Udruzi mladih Belica i Udruzi mladih Gardinovec, osigurava adekvatan prostor za 
rad. 

Općina Orehovica je udrugama dodijelila na korištenje određene prostore u vlasništvu Općine Orehovica, te se obvezala podmirivati troškove 
energenata i osiguranja za objekte koje koriste udruge.  
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Općina Donji Vidovec pruža financijsku potporu sljedećim udrugama: KUD Donji Vidovec, Udruga Društvo naša djeca Donji Vidovec te 
Stolnoteniski klub Donji Vidovec. 
 
Općina Sveti Martin na Muri osigurava prostorije Općine Sveti Martin na Muri (kongresna dvorana, galerija, vijećnica) za provođenje aktivnosti 
udruga mladih i za mlade. Troškove održavanja javnih prostorija podmiruje Općina Sveti Martin na Muri. 
 

Izdvojena sredstva: 265.374,64 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Općina Donja Dubrava udrugama na svom području osigurava financijsku potporu. 

Općina Štrigova financijski podupire rad udruga na godišnjoj razini. 

Općina Vratišinec financijski potpomaže rad Udruge mladih Vratišinec i Udruge mladih Gornji Kraljevec. 

Općina Sveti Juraj na bregu u 2017. godini financirala je rad dviju udruga: 

1. Udruga mladih Mali Mihaljevec 
2. Udruga mladih Forestland 

 
Općina Orehovica podupire i sufinancira rad sportskih, vatrogasnih, kulturno – umjetničkih društava, te rad udruge wireless korisnika i udrugu 
žena. 
 
Općina Donji Vidovec financira redovito djelovanje sljedećih udruga: NK Vidovčan Donji Vidovec, KUD Donji Vidovec, SRD Mrena Donji 
Vidovec, Stolnoteniski klub Donji Vidovec, DVD Donji Vidovec i Udruga Društvo Naša djeca Donji Vidovec. 
 
Općina Sveti Martin na Muri podupire i sufinancira rad Savjeta mladih i rad udruga u kojima djeluju mladi: škola nogometa Sveti Martin, mladež 
DVD-a Sveti Martin na Muri, mladež DVD-a Lapšina, zbor mladih, susret mladih, HKUU Sveti Martin, Svetomartinske mažoretkinje, ŠRD 
Čikov, BK Mura Avantura, TK Sveti Martin, Svetomartinski krampusi, Bioteka. 

Općina Belica financira rad svih udruga s područja Općine Belica, a omjer financiranja ovisi o njihovim provedenim i planiranim aktivnostima, 
te rezultatima i pozitivnim učincima za lokalnu zajednicu. 
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Izdvojena sredstva: 940.223,10 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 Čakovec financirao je djelovanje Autonomnog centra ACT. 

Savjet mladih Općine Sveti Martin na Muri uključuje u svoj rad sve više mladih, organiziraju projekte u kojima sudjeluju, a koje Općina 
podupire i sufinancira. 

Općina Belica provodi aktivnosti u sklopu svojih redovnih aktivnosti kroz udruge mladih sa svog područja (Belica, Gardinovec). 

Izdvojena sredstva: 9.046,39 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 Čakovec sufinancira projekt Aktivno (su)djelovanje mladih za bolju lokalnu zajednicu koji provodi udruga Zora. 

Općina Vratišinec je na inicijativu Udruge mladih Vratišinec i Savjeta mladih Općine Vratišinec donijela Odluku o povećanju naknade za 
novorođenčad s dosadašnjih 1.000,00 kn na 2.000,00 kn. 

Savjet mladih Općine Sveti Martin na Muri i udruge s područja Općine Sveti Martin na Muri aktivno sudjeluju kod organizacije i realizacije 
raznih manifestacija tokom godine. 

Mladi s područja Općine Belica čine veliki dio u udrugama. Samo Općinsko vijeće Općine Belica, u većem dijelu čini mlada populacija, a na taj 
način su mladi direktno uključeni u donošenje odluka. 

Međimurska županija financira rad Savjeta mladih Međimurske županije, te im uz financijska sredstva za potrebe provedbe planiranih aktivnosti, 
osigurava prostor za provedbu aktivnosti (mala vijećnica, Zgrada Scheier). 
 

Izdvojena sredstva: 55.627,60 kn 
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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 

 
Savjet mladih Općine Sveti Martin na Muri organizirao je nekoliko projekata - Pronađi blago, Vuzmenka 2017., Žive jaslice, koje je poduprla i 
sufinancirala Općina Sveti Martin na Muri. 

Međimurska županija (su)financira projekt Okupljanje mladih regije i EU – FORESTLAND u suradnji s Udrugom mladih Forestland. 
 
Izdvojena sredstva: 57.676,39 kn 

 
 

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 Sveti Martin na Muri je sudjelovala u projektu Discover North Croatia međunarodne organizacija mladih AIESEC. 

Limena glazba Belica i Kulturno – umjetničko društvo Belica sa srodnim udrugama i organizacija sudjeluju u obilježavanju raznim 
manifestacija. 
 
 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije, kao i sama Međimurska županija gotovo svakodnevno ažuriraju informacije na 
svojim internetskim stranicama. 
 
 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Međimurska županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.383.448,12 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

U Osječko-baranjskoj županiji osnovan je Županijski savjet za mlade Osječko-baranjske županije koji svake godine donosi godišnji Program 
rada i financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije. Suradnici u provedbi su udruge i organizacije koje se bave 
problematikom mladih. 
 
Savjet mladih djeluje i na području Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Općina Antunovac sufinancira rad Udruge mladih Avantura Radikovci,  „Biti bolji“ i KUD-a „Klasje Slavonije“. 

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira usvojilo je Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu kroz koji su realizirane brojne aktivnosti. 

Općina Bilje izdvaja financijska sredstva za rad Savjeta mladih Općine Bilje i programe savjeta. 

Općina Feričanci izdvaja sredstva za organizaciju i razvoj odnosa među mladima uz pružanje potpore obrazovanja djece i mladih s posebnim 
potrebama uz informatičko obrazovanje. 
 
Općina Koška sredstvima iz proračuna osigurava sufinanciranje KUD Koškani, Konjogojska udruga Koška, NK Seljak Koška, NK Mladost 
Breznica Našička i NK Omladinac Niza, Streljački Klub Koška, Športska akademija Niza, Vjerske udruge, DVD Koška, DVD Breznica Našička, 
DVD Ledenik i  DVD Lug Subotički. 
 
Lokalni program djelovanja za mlade Grada Našice izrađen je i usvojen, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku. 
 
Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Program za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. 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 Nacrta Programa za mlade na području Grada 
Osijeka 2014.-2017.  Savjet mladih proslijedio je Prijedlog Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. Gradskome vijeću na 
usvajanje. 

Općina Petrijevci osigurala je sredstva za provedbu Koncerta za mlade i sudjelovanje članova Savjeta mladih u proslavi Dana žena i Valentinova. 
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Izdvojena sredstva: 1.767.770,86 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 

 

Osječko-baranjska županija nema u svom vlasništvu nekretnine, ali redovno sufinancira izgradnju, održavanje i obnovu društvenih i kulturnih 
domova na području Županije kao i izgradnju dječjih igrališta i sportskih terena. Suradnici u provedbi su resorna ministarstva i/ili gradovi i 
općine. 
 
Općina Antunovac mladima omogućuje korištenje prostora Hrvatskih domova u Antunovcu i Ivanovcu, prostora DVD-a u Antunovcu i Ivanovcu 
za korištenje teretane, a Općina podmiruje režijske troškove. 

Grad Beli Manastir ustupio je, za potrebe provođenja aktivnosti udruga mladih i za mlade, prostorne kapacitete Nastavno-športske dvorane i 
Etnološkog centra baranjske baštine u Belom Manastiru. 

Općina Bilje  sufinancirala je izgradnju sportskih objekata, obnovu objekata nogometnih klubova i održavanje domova kulture. 

Općina Čepin udrugama mladih i za mlade omogućuje korištenje prostora Lovačkog doma Čepin i Hrvatskog doma Čepin. 

Sve udruge koje djeluju na području Općine Koška imaju osigurane prostore za rad. Prostori su u vlasništvu Općine Koška, te udruge ne plaćaju 
korištenje.  

Grad Našice mladima osigurava  prostor za održavanje turnira ulične košarke i odbojke na pijesku. 
 
Modelom korištenja športskih 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 (malu i veliku) za sjednice. Pola troškova održavanja Doma tehnike ostvaruje se iz proračuna Grada.  

Općina Semeljci financira održavanje zgrade u vlasništvu Općine Semeljci koju, za svoje potrebe, koriste udruge mladih. 

Grad Valpovo mladima osigurava prostor Male vijećnice u vlasništvu Grada. 
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Svim udrugama koje djeluju na području Općine Vladislavci, Općina je osigurala adekvatan prostor, pa tako i udruzi mladih, a za prostor općina 
podmiruje sve režijske troškove. 

Općina Kneževi Vinogradi osigurava sve potrebne uvjete za mlade, a financijska sredstva se osiguravaju iz proračuna Općine na temelju 
odobrenog programa rada i financijskog plana. Općina mladima ustupa prostorije u svom vlasništvu. 

Grad Đakovo, za provođenje aktivnosti mladih, osigurava prostor Male i Velike vijećnice Grada, prostor Centra za kulturu i Knjižnice grada 
Đakova, te gradsku športsku dvoranu. 

Općina Petrijevci osigurala je postavljenje pametne klupe u centru Petrijevaca i sudjelovanje Savjeta mladih u postavljanju uskrsnog gnijezda. 

Općina Marijanci osigurava sredstva za uređenje i opremanje prostorije za druženje mladih, te za nabavu stolova za stolni tenis sa 
odgovarajućom opremom u naselju Marijanci. 
 

 
Izdvojena sredstva: 6.689.642,94 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Upravna tijela Osječko-baranjske županije su na dispoziciji svima građanima koji imaju interes osnivanja udruga. U tome im se pomaže pravnim 
i drugim stručnim savjetima ovisno po njihovim potrebama.   
 
Grad Beli Manastir financirao je rad udruga mladih i za mlade putem Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz područja 
kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti. Izravnom dodjelom sredstava financirane su aktivnosti udruga-članica Zajednice športskih 
udruga Grada Belog Manastira. 

Općina Čepin sufinancira rad Udruge „Rame uz rame“. 

Općina Feričanci izdvaja sredstva za rad Udruge prijateljstvo- rad s mladima s posebnim potrebama. 

Općina Magadenovac u Proračunu osigurava financijska sredstva za rad udruga mladih na svom području. Na natječaj iz Programa javnih 
potreba u kulturi prijavila se jedna udruga mladih kojoj je Općina Magadenovac za ostvarenje projekta „PROMICANJE, RAZVITAK I 
UNAPRJEĐENJE ŽIVOTA MLADIH NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC“ odobrila potrebna sredstva. 
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Općina Vladislavci u 2017. godini osigurala je sredstva za sufinanciranje rada Udruge mladih Hrastin putem natječaja za prijavu projekata i 
institucionalne podršku udrugama za 2017. godinu. 

Proračunom Općine Kneževi Vinogradi sufinancira se djelovanje udruga na području Općine. 

Izdvojena sredstva: 1.036.380,00 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 

 

Općina Feričanci izdvaja sredstva za rad Udruga INFER – Informatičko obrazovanje mladih. 
 
Grad Osijek raspisao je javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz proračuna Grada Osijeka u 2017. godini (područje - 
stvaralaštvo mladih). 

Općina Beli Manastir podupire i sufinancira provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade kroz projekte i programe udruga. 

Savjet mladih Grada Đakova sudjeluje na sjednicama Gradskoj vijeća. 
 
Izdvojena sredstva:  125.000,00 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 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije aktivno sudjeluje kao savjetodavno tijelo prilikom osnivanja savjeta mladih u gradovima i općinama 
na području Osječko-baranjske županije.  
 
Član Savjeta mladih Grada Beli Manastir je stalni član Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija Grada Belog Manastira, te izravno 
sudjeluje u postupku dodjele studentskih stipendija. 
 
Savjet mladih Općine Petrijevci sudjeluje u radu Općinskog vijeća. 
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Savjet mladih Grada Osijeka koordinirao je i sudjelovao u izradi Nacrta Prijedloga Programa za mlade na području grada Osijeka 2018.-2021., te 
je održao dva radna sastanka s zamjenicima gradonačelnika i sastanak s predsjednikom Gradskoga vijeća. 

Općina Koška mladima omogućuje uključivanje u predlaganje programa rada udruga. 
 
Savjet mladih Grada Đakova sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća. 
 
Na području općine Kneževi Vinogradi mladi donose odluke na sjednicama Savjeta mladih Općine. 
 

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 

 

Osječko-baranjska županija inicira, podupire i osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata u organizaciji stambenih zajednica za 
mlade, programa i projekata iz područja zdravlja i zaštite okoliša, te programa i projekata iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i 
sloboda u Osječko-baranjskoj županiji. 

Proračunom Grada Belog Manastira sufinancirani su projekti Ljetni kamp tehničke kulture i Ljeto mladih. 
 
Grad Našice omogućava uključivanje udruga u izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade. 
 
U Gradu Osijeku donesen je Plan rada Savjeta mladih Grada Osijeka zajedno sa financijskim planom vezanim uz aktivnosti Savjeta mladih 
Grada Osijeka. Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. za sljedeća 
područja: područje stvaralaštva mladih, područje izvaninstitucionalnog obrazovanja, edukativnih programa i aktivnosti o pravima i dobrobiti 
djece, pružanje psihosocijalne pomoći (SOS telefon) i prevenciju ovisnosti, te prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. Također, Grad 
Osijek je osigurao sredstva za financiranje projekta „Ovisnost ne! Glazba da!“, te surađuje s udrugama u prijavi projekata usmjerenih za mlade 
financiranih iz sredstava europskih fondova. Grad Osijek prihvatio je partnerstvo s Udrugom za rad s mladima „Breza“ u projektu „Klub mladih 
Lonac“ na poziv „Podrška programima usmjerenim mladima“ financiran iz Europskog socijalnog fonda. Grad podupire i sufinancira Program 
javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka i Program javnih potreba u športu 
za 2017. godinu. 
 
Općina Semeljci financijski osigurava i potiče programe i aktivnosti udruga mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 2.673.905,06 kn 
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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 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije u okviru programskih aktivnosti u suradnji s udrugama i organizacijama čije je područje djelovanja 
upravo mobilnost studenata i mladih radi na informiranju mladih kroz radionice gdje se nastoji na praktičnom primjeru objasniti postupak prijave 
u programe mobilnosti. 

Općina Koška surađuje s KUD-ovima, konjogojskim i sličnim Udrugama diljem Hrvatske kroz smotre folklora, gostovanja i razne manifestacije. 

Savjet mladih Grada Osijeka organizirao je posjet članova Savjeta mladih Grada Varaždina, Grada Belišća i Grada Slavonskog Broda. Članovi 
Savjeta sudjelovali su na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Samoboru i Pannonia Academy konferenciji gradskih savjeta mladih RH u 
Osijeku, Konferenciji u Splitu na aktualnu temu migranata i na Ljetnoj akademiji Savjeta mladih u Karlovcu.  

 

Izdvojena sredstva: 10.000,00 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Savjet mladih Osječko-baranjske županije u suradnji sa studentskom udrugom "Financijski impuls" iz Osijeka radi na informiranju mladih i 
razvoju medija i glasila u kojima su zastupljene teme koje se odnose na mlade. 
 
Grad Našice potiče lokalna glasila (web i radio) na informiranje o aktivnostima mladih, edukacijama i radionicama. 
 
Izdvojena sredstva: 5.000,00 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 

 

Savjet mladih Osječko-baranjske županije u svom radu potiče osnivanje organizacija mladih u sredinama na području Osječko-baranjske 
županije u kojima to još nije ostvareno. Kroz  inicijativu Savjeta mladih ukazuje se na sve pozitivne posljedice osnivanja takvih organizacija na 
njihovim područjima. 
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Info centri za mlade u gradu Belom Manastiru ostvaruju se kroz programe nevladinih organizacija s područja Grada. 
 
 Savjeta mladih Grada Osijeka surađuje s Regionalnim Info centrom za mlade na različitim radionicama i projektima. 

Općina Feričanci sufinancirala je FER+PLUS. 

Izdvojena sredstva: 36.339,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Osječko-baranjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 12.344.037,86 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Požeško-slavonska županija surađuje s udrugama mladih i za mlade na svom području, omogućuje mladima uključivanje u Savjet mladih 
Požeško-slavonske županije, te osigurava sredstva potrebna za stipendije. 

Savjet mladih grada Požege aktivo djeluje na području grada, a sastoji se od 9 članova i 9 zamjenika koji su imenovani 2015. godine. 

Na području općine Čaglin osnovana je udruga za mlade „Mladi općine Čaglin“. 

Izdvojena sredstva: 422.000,00 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, te administrativnu i stručnu pomoć za održavanje sjednica Savjeta mladih  
Požeško-slavonske županije. 
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Grad Pakrac omogućuje korištenje, bez naknade, prostora na svom području Odredu izviđača PAKRA (prostor u Matkovcu/Prekopakra) i Udruzi 
mladih MALI MOST (prostor Stare gradska vijećnica). 

Grad Požega ustupio je Gradsku vijećnicu za održavanje sjednica Savjeta mladih Grada Požege. 

Općina Brestovac omogućuje mladima korištenje novo uređenog društvenog doma. 

Općina Velika kupila je nogometni stadion sa pratećim sadržajima. 

Grad Kutjevo ustupilo je mladima na svom području gradski prostor za provedbu sportskih, kulturnih, obrazovnih i drugih aktivnosti. 

Mladi s područja općine Čaglin povremeno koriste prostorije NK Omladinca Čaglin i prostorije općine Čaglin. 

Udruga mladih općine Kaptol za sastanke koristi prostor općinske vijećnice. 

 

Izdvojena sredstva: 3.198.159,15 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Općina Kaptol je pomogla u ponovnom pokretanju Udruge mladih Općine Kaptol.  
 
Općina Čaglin podupire i sufinancira rad udruge za mlade „Mladi općine Čaglin“. 
 

Izdvojena sredstva: 5.000,00kn  
 

 

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 Pakrac osigurava sredstva iz proračuna za sufinanciranje rada Udruge djece branitelja Pakraca i Lipika i Udruge mladih MALI MOST. 

Izdvojena sredstva:  16.000,00 kn 
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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 

 

Grad Pakrac podupire i sufinancira uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica kroz rad Savjeta mladih, te sudjelovanje na 
sjednicama Gradskog vijeća. 
 
Grad Požega preporuku ostvaruje kroz rad Savjeta mladih grada Požege. 
 

Izdvojena sredstva: 19.505,93 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 

 

Općina Kaptol organizirala humanitarni Adventski sajam pod nazivom „Kaptolski zvonci“. 
 
 

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 

 

U gradu Požegi djeluje udruga GERGER film koja sredstvima iz proračuna grada organizira kulturne priredbe i manifestacije, a okuplja ljubitelje 
filma za org. 25. Hrvatski festival jednominutnih filmova. 
 
Izdvojena sredstva: 25.000,00kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Požeško-slavonske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.685.665,08 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 
Na razini Primorsko-goranske županije ne postoje područni programi za mlade, već se sve zainteresirane dionike uključuje u rad Savjeta mladih 
Primorsko-goranske županije koji donosi godišnji program rada. 
 
Grad Kraljevica je donio program rada Savjeta mladih.  
 
Na području grada Krka djeluje udruga „Kreativni Krk“ koja surađuje sa Savjetom mladih. 
 
Grad Novi Vinodolski sredstvima iz proračuna financira rad savjeta mladih.  
 
Grad Opatija je na sjednici gradskog vijeća predstavio razvoj lokalnih politika za mlade. 
 
U gradu Kastvu je 2013. godine usvojen Gradski program djelovanja za mlade za razdoblje 2013.-2017. 
 
Općina Kostrena je usvojila Program poticanja poduzetništva u 2017. godini kojim se pružaju potpore zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s 
prebivalištem na području Općine, a što se odnosi i na mlade. 
 
Općina Omišalj organizira koncerte za mlade. 
 
Izdvojena sredstva:  396.000,00 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 

 
Primorsko-goranska županija je putem projekta Ured za mlade PGŽ započela širenje mreže informativno-edukativnih punktova te društvenih 
domova za mlade.  
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Tijekom 2017. godine otvoren je Društveni dom za mlade u Općini Fužine. Osim navedenog, sufinancirana je i adaptacija Društvenog doma-
doma kulture u Općini Brod Moravice. 
 
Tijekom 2017. godine u informativno-edukativnim punktovima i društvenim domovima za mlade organizirano je više od 240 različitih 
događanja na kojima je sudjelovalo 2.700 mladih osoba.   
Proračunom grada Delnica su u 2017. godini osigurana sredstva za sufinanciranje troškova najma prostora za razne kulturne i sportske udruge 
čiji su članovi mladi. 
 
Grad Kraljevica osigurava podmirivanje režijskih troškova za višenamjensku dvoranu PraktikUm. 
 
Grad Krk je prostore u svome vlasništvu ustupio na korištenje udrugama.  

Grad Opatija omogućuje korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković za potrebe rada sportskih klubova,  korištenje bazena za potrebe 
rada Vaterpolo kluba Opatija i korištenje prostora Vile Antonio i Kulturnog doma Zora. 

Iz proračuna grad Kastva su osigurana  sredstva za besplatan prijevoz učenika srednjih škola i stipendije za učenike osnovnih i srednjih škola. 
Grad je dodijelio Savjetu mladih korištenje prostora na adresi Štivar 13.  
 
Općine Čavle, Matulji, Omišalj, Ravna Gora i Skrad omogućuju mladima korištenje prostora i sportskih dvorana u vlasništvu Općine za rad i 
provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,  obrazovnih i ostalih sličnih programa. 
 
Općina Kostrena sportskim klubovima na području općine osigurava sredstva za financiranje korištenja sportskih objekata. 
 
 
Izdvojena sredstva: 5.740.329,89 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 
U primorsko-goranskoj županiji se kroz program javnih potreba sufinanciraju projekti i programi udruga u područjima socijalne skrbi, 
uključivanja, informiranja i samozapošljavanja mladih, sporta, kulture i tehničke kulture. 
 
Grad Krk je osnivač Savjeta mladih kao i brojnih udruga koje okupljaju mlade. 
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U grad Opatiji se kroz programe javnih potreba sufinancira rad udruga koje imaju programe za mlade poput programa javnih potreba u sportu, 
kulturi i programa Zdravi grad. 

Općina Baška osigurava provedbu aktivnosti mladih koje se odvijaju kroz programe udruga. 

Iz proračuna općine Omišalj se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih, a općina Matulji financira rad udruge „Foliot“, „Udrugu 
mladih Veli Brgud“ i „Udrugu Žejane“. 

Općine Čavle, Ravna Gora i Skrad osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada pojedinih udruga i sportskih klubova na svom području. 

 

Izdvojena sredstva: 11.967.519,59 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 

 
U Primorsko-goranskoj županiji se sufinanciraju programi i projekti udruga koji su usmjereni na poticanje sudjelovanja mladih u društvenom 
odlučivanju što se ujedno potiče i kroz aktivnosti Savjeta mladih. 
 
Grad Kastav kroz rad i djelovanje Savjeta mladih provodi programe poticanja sudjelovanja mladih u društvenom odlučivanju. 
 
Grad Krk podupire djelovanje udruge „Kreativan Krk“ i Savjeta mladih. 
 
Iz proračuna općine Matulji su 2017. godine osigurana sredstva za financiranje udruga: Foliot, Udruga mladih Veli Brgud i Udruga Žejane. 
 
Općina Ravna Gora sredstvima iz proračuna osigurava sufinanciranje koncerta „Mladi mladima“ uz Dan Općine Ravna Gora u organizaciji 
Udruge mladih „Mataferčk“ Ravna Gora, te sredstva za financiranje troškova edukacije i postavljanja Frendovske klupe ispred osnovne škole dr. 
Branimira Markovića u Ravanoj Gori u organizaciji Udruge mladih „Futurum montis“. 
  
Izdvojena sredstva:  537.307,02 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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Primorsko-goranska županija preporuku ostvaruje kroz rad Savjeta mladih.  
 
Grad Delnice je zbog isteka mandata Savjeta mladih, u 2017. godini dva puta raspisao javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta 
mladih, no niti jednom nije bilo prijavljenih. 
 
Svi akti grada Kastva koji se odnose na pitanje populacije mladih prije donošenja dostavljaju se Savjetu mladih na znanje te Savjet mladih daje 
mišljenja i predlaže izmjene. 

Mladi u gradu Krku djeluju kroz Savjet mladih čiji predstavnici sudjeluju na sjednicama Gradskog vijeća. 

Općina Kostrena financira rad i naknadu troškova članova Savjeta mladih. U skladu sa svojim zakonskim obvezama od Općinskog vijeća se 
očekuje da će, prije donošenja odluka vezanih uz mlade, tražiti mišljenje Savjeta mladih. 

Udruge mladih u općini Matulji koje su financirane iz proračuna za 2017. godinu uključivane su u djelovanje Općine na način da se sa njima 
surađivalo kroz organizaciju programa i projekata za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 63.205,00 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 

 

Primorsko-goranska županija sufinancirala je 8 programa i projekata koji izravno doprinose ciljevima Nacionalnog programa za mlade. 
 
Grad Krk jednom godišnje raspisuje Javni poziv za financiranje programa od interesa za opće dobro na koji se primijenjuju programi i projekti 
županije. 
 
Grad Opatija pružio je potpore mladima nezaposlenima, poticao zapošljavanje nezaposlenih osoba do 30. godina, osoba s invaliditetom te je 
omogućio stručno osposobljavanje i obavljanje stručne prakse mladih u gradskoj upravi i gradskim ustanovama. Grad je sufinancirao programe 
„Igrom u život“ i „Podrška socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom“ u Udruzi osoba s invaliditetom grada Opatije, podupirao djelovanje 
Savjetovališta za brak, obitelj i mladež, te podupirao i promovirao volonterske aktivnosti i razne edukacije udruge Žmergo. 
 
Grad Kastav financira programe Savjeta mladih grada Kastva. 
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Općina Skrad uključuje mlade u razna natjecanja u vrijeme obilježavanja Dana općine. 
 
Izdvojena sredstva: 659.392,43 kn 

 

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 

 

Kroz aktivnosti Savjeta mladih u Primorsko-goranskoj županiji se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu. 
 
Grad Krk je sklopio ugovor o prijateljstvu s njemačkim gradom Rockenhausen što omogućuje međusobne razmjene i posjete mladih. 
 
Savjet mladih grada Kastva surađuje sa srodnim udrugama i organizacijama sa područja Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. 
 
 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
Savjet mladih grada Kastva redovito objavljuje članke o radu Savjeta u Glasilu kastavskom – glasilu Grada Kastva, a grad Krk objavljuje 
sadržaje vezane uz mlade u suradnji s glasilom „Val“. 
 
 
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 
 

Primorsko-goranska županija je sredstvima iz proračuna sufinancirala programe Kluba mladih Rijeka i info-centra za mlade, te je financirala 
uređenje i opremanje Društvenog doma za mlade u Općini Fužine i Društvenog doma-doma kulture u Općini Brod Moravice. 

Općina Skrad je pružila financijsku potporu radu udruge „Initium“. 

Izdvojena sredstva: 361.000,00 kn 
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Primorsko-goranske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 19.724.753,93 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

Sisačko-moslavačka županija surađuje s udrugom „Proni“ na izradi programa za mlade i uključivanju Savjeta mladih. 
 
U gradu Sisku donesen je Gradski program za mlade grada Siska za razdoblje 2015.-2017. 
 
U općini dvor osnovan je Savjet mladih. 
 

Izdvojena sredstva: 5.000,00 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 

 

Grad Sisak omogućuje korištenje prostora, bez naknade, Koordinaciji udruga mladih Sisak, udrugama Novi svijet i PRONI –  INFO Centar za 
mlade. 
 
Iz proračuna općine Dvor se osiguravaju sredstva za dva nogometna kluba, te su osigurani tereni i ostali potrebni prostori. 
 
Općina Majur sredstvima iz proračuna podmiruje režijske troškove kao i troškove prostora za druženje i sportske aktivnosti mladih. 
 

Izdvojena sredstva: 2.006.000,00 kn 
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Programi udruga Sisačko-moslavačke županije financiraju se preko Natječaja za udruge iz proračuna grada Siska. 

Općina Majur organizirala je izlete udruge mladih na Plitvička jezera, sudjelovanje mladih na sajmu „Kestenijada“, te je sredstvima iz proračuna 
omogućena izgradnja sjenice za druženje mladih. 

Izdvojena sredstva: 293.101,00 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 

 

Programi udruga koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije financiraju se preko Natječaja za udruge iz proračuna grada Siska. 
 
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 

 

Preporuka se ostvaruje kroz djelovanje i rad Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. 
 
Izdvojena sredstva: 15.000,00 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 

 

Kroz natječaj za programe udruga Sisačko-moslavačke županije, predviđena su i sredstva za financiranje programa mladih. 
 
Izdvojena sredstva: 30.000,00 kn 
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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 Siska djeluju INFO Centar za mlade Grada Siska, Klub za mlade SKWHAT i Kino klub. 

Centar za mlade osnovan je na području općine Dvor. 

Izdvojena sredstva: 40.000,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Sisačko-moslavačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.424.101,00 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 
Na području grada Solina djeluje Udruga DUGA (centar za mlade i obitelj) koja uz potporu Savjeta mladih grada Solina provodi projekt 
„Jednake mogućnosti za sve mlade“, za povećano socijalno uključivanje mladih kroz institucionalnu suradnju između vlasti i organizacija 
civilnog društva. 
 
Grad Makarska provodi programe djelovanja za mlade u suradnji s udrugom „Ruke za bolju Makarsku“. Obzirom da sjednica nije održana duže 
od 6 mjeseci, Savjet mladih je razriješen 30. siječnja 2018. godine. 
 
U izradi Strategije razvoja Općine Šolta do 2020. godine (koja je usvojena 13. travnja 2015. godine) sudjelovali su svi građani otoka Šolte, pa 
tako i mladi i udruge mladih preko organiziranih radionica i „okruglih stolova“. 
 
Izdvojena sredstva: 191.000,00 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 
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Iz proračuna grada Solina osiguravaju se sredstva za financiranje prostora i naknadu troškova udruge Duga (centar za mlade i obitelj). Svim 
športskim klubovima na području grada Solina osigurani su termini u Gradskoj športskoj dvorani. 

Prostori u vlasništvu grada Omiša se daju udrugama na korištenje bez naknade troškova. 

Grad Makarska je Savezu mladih i udruzi „Ruke za bolju Makarsku“ dodijelio prostor na adresi Hrpina 1. za Info-centar za mlade grada 
Makarske. 

Općina Otok je osigurala odgovarajuće prostore (dvije dvorane u općinskoj zgradi) za aktivnosti mladih. 

Na području općine Primorski Dolac izgrađena je multifunkcionalna sportska dvorana koja je na raspolaganju mladima za provođenje sportskih, 
kulturnih i obrazovnih programa na dobrobit zajednice u kojoj  žive. 

U općini Šolti je izgrađena sportska školska dvorana koja je besplatna za sve zainteresirane u popodnevnim satima tijekom radnih dana i 
vikendom cijeli dan. 

Općina Zmijavci je osigurala prostorije „Doma kulture“ mladima za razne sportske, kulturne i obrazovne aktivnosti. 

Sportska udruga Duare sudjeluje u organizaciji  manifestacije  „Zadvarski šušur“. 

Izdvojena sredstva: 282.000,00 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 
Iz proračuna grada Vrgorca izdvajaju se sredstva za sufinanciranje rada udruge mladih „Mali zeleni“. 
 
Grad Omiš sufinancira programe javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih socijalnih usluga koje provode udruge na području Grada 
Omiša koje okupljaju djecu i mlade. Programi udruga se sufinanciraju prijavom na jedan od navedenih natječaja, nakon čega prolaze 
administrativnu provjeru i ocjenjivanje programa/projekata, te im se sukladno ostvarenom rezultatu odobravaju sredstva iz Proračuna Grada 
Omiša. 
 
Općina Otok sredstvima iz proračuna omogućuje financijsku potporu udrugama mladih. 



146 
 

Na području Općine Primorski Dolac djeluje Kulturno umjetničko društvo Primorski Dolac koje okuplja i mlade svih uzrasta u cilju njegovanja 
gotovo zaboravljenih običaja , pjesme i plesa. 

Općina Šolta sufinancira rad udruga u području kulture i sporta. 

Općina Zadvarje surađuje s mladima u organizaciji klapskog pjevanja. 

Izdvojena sredstva: 2.272.430,00 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 

 

Općina Zadvarje mladima omogućuje sudjelovanje u odlučivanju u Općinskom vijeću. 
 
Na području grada Solina djeluje Savjet mladih. 
 
 

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 

 

Općina Šolta pri donošenju proračuna surađuje s udrugama mladih kroz pozivanje udruga za davanje prijedloga kod kreiranja proračuna. 
 
 

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 Solin omogućio je logističku pomoć pri osnivanju Udruge Duga i centara za mlade i obitelj. 
 
U općini Postira osnovana je Udruga bračkih studenata i srednjoškolaca koja djeluje na razini otoka Brača te se u Postirima trenutno osniva 
udruga koja će se baviti promocijom mjesta i podizanjem kvalitete usluga u turizmu te podizanju standarda manifestacija u općini Postira. 
 
U općini Šolta osnovan je, u suradnji s mladima, prvi Šoltanski lokalni informativni centar za mlade (ŠLIC).  
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.745.430,00 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

U općini Donja Voća proveden je postupak izbora članova Savjeta mladih Donja Voća koji je konstituiran u 2017. godini. 

Savjet mladih Grada Ludbrega donosi program za mlade u suradnji s drugim udrugama za mlade. Savjet mladih Grada Ludbrega imenovao je 
svoje predstavnike u Vijeće mladih Varaždinske županije. Također Savjet mladih pokrenuo je istraživanje o potrebama, preferencijama i 
stavovima mladih na području Grada Ludbrega. 
 
Općina Ljubešćica ima osnovan Savjet mladih koji je konstituiran u srpnju 2016. godine.   
 
Grad Novi Marof je dana 2. veljače 2017. godine donio Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu. 

Općina Sračinec  je organizirala manifestacije povodom Dana Općine, međunarodni Fašnik i biciklijadu, te je sredstvima iz proračuna osigurala 
financiranje rada kulturno-umjetničkih i sportskih klubova.  
 
Grad Varaždin je donio Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014. – 2020. godine koji se provodi kroz Program rada Savjeta 
mladih Grada Varaždina za 2017. godinu, a uključuje sljedeće kategorije: povezivanje i informiranje mladih, savjetovanje i ostale aktivnosti. 
 
Savjet mladih grada Varaždinske Toplice surađuje s Gradskim vijećem, te sudjeluje u raspravama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada 
Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.  
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Općina Vidovec je donijela Odluku o financiranju prijevoza učenika osnovne škole Vidovec i područne škole Nedeljanec, te odluku o 
sufinanciranju đačke karte za prijevoz autobusom za učenike srednjih škola s područja naselja Nedeljanec kojima udaljenost prebivališta odnosno 
boravišta do mjesta škole iznosi manje ili do 5 kilometara i ne ostvaruju to pravo po odluci nadležnog ministarstva.  

Izdvojena sredstva:  1.177.046,25 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 

 

Grad Ivanec je donio Program javnih potreba u sportu koji uključuje financiranje najma sportskih dvorana za sportske aktivnosti, izgradnju 
sportske infrastrukture, sportske manifestacije, održavanje i opremanje igrališta i školskih sportskih klubova. 

Proračunom općine Bednja su osigurana sredstva za Školu plivanja kao i za nagrade učenicima. 

Na području općine Cestica aktivno djeluje udruga mladih pod imenom „Udruga mladih hiperAKTIVNI Cestica“ kojoj je na korištenje, s danom 
01. kolovoza 2013. godine, dodijeljen prostor skloništa (OŠ Cestica).  
 
Općina Donja Voća ima osigurane prostore za aktivnosti mladih (prostorije Općine Donja Voća i obnovljene zgrade tzv. „stara škola“ u Gornjoj 
Voći, otvoreni prostori: novoizgrađeno igralište u zaseoku „Martani“, prostor NK Vindije, igrališta u sklopu svakog zaseoka). 

Na području općine Ljubešćica postoje udruge koje se bave različitim sportskim, kulturnim i obrazovnim aktivnostima (KUD „Ljuba voda“, 
Stolnoteniski klub, Malonogometni klub, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Udruga „Ljubeška mladež“) i svima je osiguran odgovarajući prostor 
(školsko-športska dvorana, vatrogasni dom, novosagrađeni protupožarni centar). 
 
Sredstvima iz proračuna grada Ludbrega su osigurani odgovarajući prostori za provođenje aktivnosti udruga mladih (Sportska dvorana – sportske 
i kulturne aktivnosti, Centar za kulturu i informiranje „ Dragutin Novak“ – kulturni i obrazovni programi, sastanci, Otok mladosti – sportske 
aktivnosti, prostori Srednje škole – sastanci, kulturne aktivnosti i Gradska knjižnica i čitaonica). 

Općina Maruševec  je osigurala  prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih (sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa) u Domu 
kulture u Čalincu te u objektima na sportskim terenima u Jurketincu i Donjem Ladanju. 
 
Grad Novi Marof osigurao je prostore za rad udrugama mladih (Kulturni centar „Ivan Rabuzin“).  
 
Općina Sračinec osigurala je besplatno korištenje prostora za sve udruge građana sa područja Općine Sračinec, a režijske troškove podmiruje 
općina.  
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U općini Petrijanec osiguran je prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade u Društvenom domu u Majerju bez naknade. 

Općina Martijanec omogućila je mladima korištenje prostora kulturno informativnog centra (Martijanec, Školska 3). 

Proračunom općine Sveti Đurđ osigurana su sredstva za financiranje rada nogometnih klubova "Struga-Rovokop", "Podravac","Karlovec", 
"Drava", "Radnički", i "Ajax", male škole nogometa, kulturno-umjetničkih društava "Juraj Lončarić" i "Sloga", vatrogasne zajednice Općine 
Sveti Đurđ, dobrovoljnih vatrogasnih društava i udruga. 

Grad Varaždinske Toplice osigurao je prostore za rad Savjeta mladih, Topličke udruge mladih, Zajednice športskih i drugih udruga. 

Udruzi mladih Općine Vidovec  je u  zgradi Općine Vidovec osiguran prostor za provođenje aktivnosti. 

Za rad Centra za mlade grada Varaždina osiguran je objekt u Varaždinu, P. Preradovića 4. Prostorom objekta koristi se Savjet mladih Grada 
Varaždina te organizacije civilnog društva odnosno udruge mladih i za mlade za realizaciju programa i aktivnosti sukladno Gradskom programu 
za mlade. 

Usvajanjem Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, Upravni odjel osigurao je sredstva za tekuće i 
investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškove energije, 
komunalnih usluga i usluga telefona. 

Općina Mali Bukovec osigurala je udrugama mladih i za mlade korištenje prostora u Društvenim domovima Lunjkovec, Novo Selo Podravsko i 
Sveti Petar. 

Izdvojena sredstva: 2.205.949,67 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Na području općine Cestica je 2013. godine osnovana  „Udruga mladih hiperAKTIVNI Cestica“. 

Općina Ljubešćica je sredstvima iz proračuna osigurala sredstva za pomoć pri radu svih udruga na svom području. 

Grad Ludbreg podupire i inicira osnivanje i rad udruga mladih na svojem području, te sufinancira njihove programe i projekte sukladno 
proračunskim mogućnostima u okviru natječaja ili ad hoc potpora. 

U općini Maruševec raspisan je i objavljen javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za sufinanciranje u 2017. godini. 
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Programsko djelovanje i rad udruga mladih s područja Grada Novog Marofa financirano je iz gradskog proračuna. 

Na području općine Sračinec provodi se projekt pod nazivom Općina Sračinec – Prijatelj djece. 

Proračunom općine Visoko osiguravaju se sredstva za sufinaciranje rada Društvo naša djeca Visoko i kulturno umjetničkog društva - Kud Braća 
Radić Visoko. 

U općini Martijanec osnovani su Udruga mladih „Sveti Martin“, Sudovčina i Športsko rekreacijska udruga Sudovčina. 

Grad Varaždinske Toplice sudjeluje u poticanju osnivanja novih udruga mladih ili inicijativa za osnivanjem novih udruga. Također potiče mlade 
na području Grada kroz financijske pomoći za provođenje određenih ideja ili aktivnosti, na temelju dostavljenog programa rada ili zamolbi za 
pomoć u financiranju određenog projekta. 

Grad Varaždin je 11. srpnja 2017. godine objavio Javni poziv za prijavu aktivnosti/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog 
društva usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini. Na poziv su se javile sljedeće udruge i druge 
neprofitne organizacije: Sportsko plesni klub Valcer, Odred izviđača „Sirius“, Društvo Naša djeca Varaždin, Društvo Naša djeca Varaždin i 
Akademija za politički razvoj. 

Općina Mali Bukovec sredstvima iz proračuna osigurava sufinanciranje Tamburaškog sastava udruge „LUN-MLA“. 

 

Izdvojena sredstva: 908.677,00 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 

 

Općina Cestica osigurava sufinanciranje rada i djelovanja „Udruge mladih hiperAKTIVNI Cestica“. 
 
Sredstvima iz proračuna općine Donja Voća sufinancira se rad Udruge „Stara brv“. 
 
Grad Ivanec podupire i sufinancira rad kulturno umjetničkih društava, sportskih udruga i ostalih organizacija civilnog društva koje u svom 
sastavu imaju organiziran rad s mladima. 
 
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.  
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Savjet mladih Grada Novog Marofa, kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Marofa, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja 
mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.  
 
U suradnji sa Savjetom mladih grada Varaždinske Toplice i udrugama mladih organiziraju se radionice s različitim temama za djecu i mlade, 
izrada i realizacija projekata i programa koji uključuju mlade, sudjelovanje mladih u organizaciji gradskih aktivnosti i programa, športskih 
aktivnosti i događaja, poticanje mladih na volonterizam, te se organiziraju i provode dobrovoljne i dobrotvorne akcije s ciljem poboljšanja 
životnih uvjeta i društvenog života u Gradu, informiranje mladih o društveno važnim temama.  

Grad Varaždin sklopio je ugovor o djelu za uslugu izrade prijave kandidature Grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021., za prvi 
selekcijski krug. 
 
Izdvojena sredstva: 199.501,75 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 Ivanec omogućio je prisustvovanje predstavnika Savjeta mladih grada Ivanca na sjednicama Gradskog vijeća Ivanec. 
 
U općinskom vijeću Općine Ljubešćica je u donošenju svih Odluka uključena jedna predstavnica mladih, članica udruge mladih. Savjet mladih 
općine Ljubešćica je također bio uključen u djelovanje jedinica lokalne samouprave. 

Grad Ludbreg uključuje mlade i njihove udruge u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču na način da ih se imenuje u pojedina savjetodavna 
i radna tijela gradonačelnika.  

Mladi su uključeni u djelovanje Općine Maruševec kroz provedbu projekta Europa za građane koji se provodio u Općini Maruševec u 2017. 
godini, kao i kroz aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana Općine Maruševec. Mladi se mogu uključiti u donošenje svih odluka kroz javne 
rasprave koje se provode o prijedlozima odluka putem objava na web stranici Općine Maruševec. 

Savjet mladih grada Novi Marof minimalno jednom u 3 mjeseca održava sastanak i konzultiranje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog 
vijeća Grada Novog Marofa. Također, članovi Savjeta mladih aktivno se i po potrebi uključuju u rad svih gradskih ustanova i pomažu u 
organizaciji gradskih događanja i događaja. 

U 2017. godini provedena je akcija čišćenja na području Općine Petrijanec u kojoj su sudjelovali mladi i  udruge mladih koje djeluju na tom 
području. 
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Predstavnici Savjeta mladih grada Varaždinske Toplice, udruge mladih i ostale udruge koje surađuju sa mladima, sudjeluju u radu 
predstavničkog tijela prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od značaja za unaprjeđenje položaja mladih na području 
Grada. 

Savjet mladih Grada Varaždina izravno je uključen u donošenje svih odluka tijela Grada Varaždina koje se neposredno tiču mladih, te prisustvuje 
sjednicama Gradskog vijeća Grada Varaždina. Predsjednik Savjeta mladih Grada Varaždina imenovan je za člana Vijeća za prevenciju 
kriminaliteta Grada Varaždina, savjetodavnog tijela gradonačelnika.  

Općina Mali Bukovec provela je Projekt dječjih igrališta u svih šest naselja općine i projekt „Zelena čistka“. 

 

Izdvojena sredstva: 88.000,00 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 

 

Općina Cestica podržava rad „Udruge mladih hiperAKTIVNI Cestica“ . 

Općina Gornji Kneginec sredstvima iz proračuna osigurala je sufinanciranje provedbe Programa Kneginečke udruge mladih  KUM u 2017. 
godini. 

Općina Ljubešćica podupire rad Savjeta mladih te mu pruža svu potrebnu pomoć. 

Udruga Lumen grada Ludbrega organizira kulturno-glazbeni festival „Idemo otok“ u suradnji s Kulturnom udrugom mladih ˝Centar scena˝. 
Mladi također sudjeluju i u projektima „Zeleno želimo“, „Ecosmartcities“, „Desco“,Happy Bike“ i „Dvije i pol minute do ponoći“. 

Na području grada Ludbrega, Pjevačko društvo „Trinitas“  organizira tradicionalni Festival duhovne pjesme pod nazivom "Duga", koji se u 
Ludbregu održava uoči proslave Svete nedjelje. 
 
Grad Novi Marof sufinancirao je i poticao provođenje projekta 'Stara škola – nove metode' kojim su predviđene aktivnosti gdje bi u toku jedne 
godine sudionici projekta proveli kampanju prikupljanja sredstva, nabavili potrebnu opremu i dodatno opremili prostor Centra za aktivnosti 
udruga te registrirali društveno poduzeće i otvorili klub.  

Grad Varaždinske Toplice omogućuje organizaciju i sudjelovanje u organizaciji zabavnih, kulturnih, ekoloških, sportskih natjecanja, aktivnosti i 
drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija od interesa za mlade i građane na području Grada, te sudjelovanje mladih grada u raznim 
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manifestacijama kao što su Toplički fašnjak, druženje u prirodi, Toplička biciklijada, 'Lajk za bajk', sudjelovanje na Aqua-festu i danima Grada 
'Lovrečevo', organizaciji raznih tribina i predavanja, Kajkavijada. 

Predstavnici Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovali su na konferencijama, sastancima, kongresima u Splitu, Osijeku, Belišću, Ozlju, Puntu, 
Svetoj Nedelji, Karlovcu i Krapinsko-zagorskoj županiji, u organizaciji savjeta mladih navedenih gradova odnosno županije, Koordinacije 
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i drugih institucija (5.-7. svibnja 2017. – Split, Kongres „Europska sigurnost i terorizam u doba 
migracijske krize“;  29. lipnja-2. srpnja 2017. – Osijek, radni sastanak u okviru provođenja programa Savjeta mladih Grada Osijeka, a uz to su 
sudionici prisustvovali manifestaciji Osječko ljeto kulture i kino pod zvijezdama; 18.-20. kolovoza 2017. - Savjet mladih Grada Varaždina je u 
Varaždinu organizirao posjet i boravak predstavnika savjeta mladih gradova Osijeka, Belišća, Ozlja, Punta, Svete Nedelje, Karlovca te 
Krapinsko-zagorske županije, održani su sastanci i organiziran je posjet Špancirfestu i Entomološkom odjelu Gradskog muzeja Varaždin; 27.-28. 
kolovoza 2017.  – Karlovac, sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih Grada Varaždina u radu Akademije savjeta mladih Impact Academy 2017; 
1.-3.12. – Samobor, sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih Grada Varaždina na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih; 15.-17.12.2017. – 
Belišće, sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih Grada Varaždina na konferenciji i skupštini Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike 
Hrvatske). 

 

Izdvojena sredstva: 65.559,10 kn 

 

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 

 

Savjet mladih Općine Ljubešćica radi na stvaranju suradnje s ostalim Savjetima mladih s područja Varaždinske županije i šire. 
 
Ludbreška udruga mladih entuzijasta (LUMEN) je neprofitna udruga mladih iz Ludbrega. Članovi LUMEN-a aktivni su u europskim i 
međunarodnim projektima te su nositelji licence MasterPeace Hrvatska. Sudjelovali su u partnerstvu u sklopu Erasmus programa. U 2017. godini 
imali su tri partnerstva u Rumunjskoj te jedno u Poljskoj i Srbiji. Razvojna udruga Ludbreg  također je uspostavila suradnju s udrugama mladih 
na području Republike Hrvatske i zemljama EU kako bi se provodio program Erasmus+. 
 
Općina Visoko sufinancira provođenje vatrogasnih natjecanja za mlade. 
 
Grad Varaždinske Toplice omogućuje druženje udruga mladih s područja Grada sa članovima udruga iz drugih gradova uključivanjem mladih i 
građana u razne aktivnosti. 
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Općina Vidovec sufinancira program Udruge EKULT – Europski kulturni krug koja je ponajprije usmjerena mladima, s ciljem promicanja, 
razvitka i unapređenja uporabe njemačkog jezika na prostoru Republike Hrvatske. EKULT organizator je Europskog dana jezika na kojem su 
sudjelovale i ostale udruge mladih i za mlade. 

Udruge mladih grada Varaždina sudjelovale su na sljedećim projektima: Sportsko plesni klub Valcer - projekt Razvitak odgojnih, moralnih, 
etičkih i sportskih vrijednosti mladih bavljenjem plesom kao sportom; Odred izviđača „Sirius“ - projekt Eko-Scout – edukacija o zaštiti prirode; 
Društvo Naša djeca Varaždin - projekt „ArtOnStreet“ Umjetnost i kultura mladih; Društvo Naša djeca Varaždin - projekt Klupa prijateljstva 
(Friendship bench); Akademija za politički razvoj - projekt Sudjelovanje mladih i razvoj demokracije u lokalnoj zajednici. 

 

Izdvojena sredstva: 133.605,76 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 Novi Marof omogućuje sufinanciranje projekta 'Stara škola – nove metode' u sklopu kojeg je predviđeno osnivanje kluba mladih. 
 
Na dan 15. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Grada Varaždina objavljen je Otvoreni poziv za prijavu prijedloga projekata/programa 
udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima u prostoru Centra za mlade u Varaždinu, Petra 
Preradovića 4, s rokom za dostavu prijava 8. siječnja 2018. godine. Nakon provedenog postupka, s odabranim udrugama/neprofitnim 
organizacijama civilnog društva sklopit će se ugovor kojim će se detaljno regulirati prava i obveze na razdoblje do završetka projekta/programa. 
 

Izdvojena sredstva: 120.673,66 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Varaždinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.899.013,19 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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Savjet mladih Virovitičko-podravske županije u siječnju 2016. godine proveo je istraživanje o problemima i potrebama mladih na području 
Virovitičko-podravske županije u sklopu kojeg je provedena on-line anketa koju je ispunilo 604 ispitanika, a čiji će rezultati poslužiti za izradu 
Programa za mlade Virovitičko-podravske županije.  

Donesen je Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu koji obuhvaća: program javnih 
potreba u sportu, djelatnostima kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, predškolskom odgoju i obrazovanju, vatrogastvu i ostalim 
društvenim djelatnostima u koje su direktno ili indirektno uključeni mladi s područja Općine.  

U općini Crnac donesen je Program javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti za 2017. godinu koji obuhvaća: program javnih potreba u 
sportu, djelatnostima kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, vatrogastvu i ostalim društvenim djelatnostima u koje su direktno ili indirektno 
uključeni mladi s područja općine Crnac.  

U gradu Slatini se Program za mlade ostvaruje kroz program rada i aktivnosti koje provodi Gradski savjet mladih. Gradski savjet mladih 
povezuje rad i interese koje mladi ističu kroz svoje udruge koje su osnovali ili kroz ostale udruge u kojima djeluju u raznim područjima 
društvenog života Grada Slatine.  

U općini Voćin usvojen je Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti za 2017. godinu koji obuhvaća: program javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, djelatnostima kulture, sportu, vatrogastvu i ostalim društvenim 
djelatnostima u koje su direktno ili indirektno uključeni mladi s područja Općine Voćin. 

 

Izdvojena sredstva:  10.000,00 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 

 

Virovitičko-podravska županija je podržala: NK Munja iz Velikog Rastovca, 70 obljetnica Kluba; Boćarski klub cerebralno paraliziranih osoba 
Zagreb – financijska potpora pri podmirenju troškova odlaska na natjecanje Kristijana Križića iz Zrinja Lukačkog; Powerlifting klub „Virovitica“ 
– 6. Državno prvenstvo u powerliftingu i benchpressu; RK Viro-Virovitica – oprema i organizacija natjecanja; NK Bilogora 1947 – obilježavanje 
obljetnice; VIRKAS – Virovitički kazališni susreti; sufinanciranje rada Pučkog otvorenog učilišta Slatina za poslovanje kino djelatnosti u 2017. 
godini u Slatini; financijska potpora Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica za organizaciju glazbenih događanja. 
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Općina Čađavica je osigurala odgovarajuće prostore za rad udruga mladih s područja Općine: mjesni dom Čađavica za rad KUD-a „Podravina“ 
Čađavica, adekvatan prostor za rad Moto-kluba „Zvijeri“ Čađavica, osiguran je prostor u sklopu osnovne škole za rad predškolskog odgoja, 
nogometna igrališta s popratnim sadržajem za provođenje sportskih aktivnosti, dječja igrališta za predškolsku i školsku dob.  

Općina Crnac uredila je nogometna i školska igrališta sa popratnim sadržajima za provođenje sportskih aktivnosti.  

Općina Mikleuš osigurala je prostor  za provođenje aktivnosti udruga mladih, a  to  su prostori športskog kluba NK Mikleuš u Mikleušu i prostor 
športskog kluba NK Dinamo Četekovac u Četekovcu. Športska dvorana u Mikleušu pri OŠ Mikleuš je prostor u kojem  mladi iz nogometnih 
klubova i Rukometnog kluba Mikleuš provode svoje športske programe. Tijekom zimskog razdoblja, krajem mjeseca prosinca u športskoj 
dvorani pri OŠ Mikleuš tradicionalno se održava druženje mladih kroz organizaciju općinskog turnira ulica u natjecanju iz nogometa.  

Općina Nova Bukovica, osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti mladih i izdvaja značajan dio sredstava za rad udruga, 
športskih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti.  

U općini Pitomača je izrađena projektna dokumentacija za projekt "Gmanje" – "Priča starih sportova" koji predviđa uređenje male sportske 
dvorane i prostorija NK Pitomača i koji je nominiran na Interreg Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.  

U gradu Slatini je zajednički prostor za rad svih udruga mladih osiguran u Centru nevladinih organizacija Grada Slatine, a poseban prostor samo 
za udrugu mladih „KRIK“ Slatina.  

Općina Sopje osigurala je prostor u sklopu zgrade općine koji je dan na korištenje za provedbu aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, 
kulturnih i sl. programa na dobrobit zajednice.  

U općini Suhopolje se stadion koristi za provođenje aktivnosti sportskih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive, a prostorija općine 
Suhopolje koristi se za provođenje aktivnosti kulturnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive.  

U gradu Virovitici je uređen prostor u Centru kulture za rad udruga kao i prostor mjesnih domova Grada Virovitice.  

U općini Voćin osiguran je prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih, kao što su Hrvatski dom „Voćin“ za rad KUD-a Voćin, nogometno 
igralište „Livadak„ s popratnim sadržajem za rad ONK Voćin i NK Ćeralije, osiguranje i opremanje prostora za rad predškolskog odgoja u 
sklopu područne škole Ćeralije, Hrvatski dom „Voćin“ za rad srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta„ – pododbor Voćin, Hrvatski dom „Voćin“ 
za organiziranje predstava u sklopu Osnovne škole Voćin.  

Općina Zdenci, za potrebe aktivnosti mladih, tijekom godine uređuje i održava domove u mjestima, a u Zdencima postoji mogućnost korištenja 
Doma kulture i Muzejsko-galerijskog prostora i nogometnog igrališta za provođenje aktivnosti za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i 
sličnih programa za dobrobit zajednice u kojoj mladi žive i provode svoje slobodno vrijeme.  
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Općina Čačinci ustupa prostora Hrvatskog doma kulture za potrebe književnih večeri, prostor Doma mladeži za potrebe mladih iz KUD-a, a 
prostor sportskog kluba za potrebe sportskih aktivnosti.  

 

Izdvojena sredstva: 881.090, 69 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Virovitičko-podravska županija  financirala je kotizaciju za sudjelovanje u projektu „Županija – prijatelj djece“ (Savez društava Naša djeca); 
Istraživački centar mladih prirodoslovaca Zagreb – financijska potpora za sudjelovanje na međunarodnom turniru – natjecanje mladih 
prirodoslovaca u Nanjingu, Kina). 

Općine Čađavica i Crnac sufinanciraju rad svih Udruga (rekreacija, kultura, religija) kao i rad svojih vatrogasnih zajednica (VZO Čađavica i 
VZO Crnac).  

Općina Nova Bukovica inicira i podupire osnivanja udruga koje izrazito uključuju mlade sa čitavog područja Općine.  

Grad Slatina podržava i sufinancira programe i projekte udruga koje se bave mladima.  

Grad Virovitica inicira osnivanje, podupire i sufinancira KUD, Gradsku glazbu, HPD Rodoljub; udruge invalida, ostale udruge itd. Osigurava i 
prostore za sve neformalne i formalne skupine mladih na području Grada, a naročito u mjesnim odborima izvan centra grada.  

Općina Voćin sufinancira rad svih udruga.  

 

Izdvojena sredstva: 771.054,00 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 

 

U organizaciji Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, u sklopu Europskog tjedna, održana je panel rasprava “Poslovne ideje mladih”. U 
fokusu rasprave bila je nužnost razvijanja sustava mentoriranja mladih poduzetnika. Panel su došli poslušati i pročelnica Ureda župana, pročelnik 



158 
 

Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, ravnateljica Razvojne agencije VIDRA, ravnateljica Gradske razvojne 
agencije Slatine, profesori i studenti Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici. 

 

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 sudjeluje na sjednicama Županijske skupštine, a na sjednicama Savjeta mladih sudjeluje župan i pročelnici upravnih tijela 
županije. U organizaciji Savjeta mladih Grada Samobora i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, u Samoboru je od 1. do 3. prosinca 2017. 
godine održana Nacionalna konferencija savjeta mladih. Ispred Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, na konferenciji je sudjelovao 
član Savjeta. 

Općine Čađavica, Crnac, Špišić Bukovica i Voćin omogućuju mladima sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća, a u Virovitici na 
sjednicama Gradskog vijeća.  

 

Izdvojena sredstva: 5.000,00 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 

 

Virovitičko-podravska županija pružila je financijska potpora za nabavu mBot edukacijskih robota u svrhu provedbe projekta „Zimska škola 
informatike“ Udruga Društvo informatičara Virovitice. Savjet mladih 2016. godine proveo je istraživanje o potrebama i problemima mladih, a 
čiji je cilj bio dobiti informaciju o potrebama mladih kako bi Savjet mogao usmjeriti svoje djelovanje prema rješavanju uočenih problema. 
Istraživanjem su pokrivena različita područja koja su od interesa za mlade: zapošljavanje, stanovanje, akademska mobilnost, slobodno vrijeme, 
obrazovanje te aktivnost mladih. Rezultati su predstavljeni pročelnicima upravnih tijela Virovitičko-podravske županije, a u konačnici su doveli i 
do inicijative osnivanja Info-centra za mlade Virovitica. 

Općine Čađavica i Crnac izdvajale su financijska sredstva za obrazovanje mladih (sufinanciranje, stipendije) i kulturna događanja na kojima 
sudjeluju mladi (smotre folklora, proslavu Dana općine, sudjelovanje na sajmu).  

Općina Mikleuš kroz svoje Programe u  2017. godini sufinancirala je prijevoz i smještaj učenika srednjih škola, kroz Plan iz Proračuna pružala je 
pomoć studentima kroz novčanu potporu svakom redovnom studentu sa područja Općine Mikleuš, a kroz Program javnih potreba u 
predškolskom obrazovanju sufinanciranje programa predškolskog odgoja.  



159 
 

Grad Slatina organizirao je jednodnevnu obuku članova savjeta mladih. Grad Slatina financirao je troškove smještaja članova savjeta mladih 
kako bi isti sudjelovali na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske. 

Predstavnici Gradskog savjeta mladih Grada Slatine aktivno sudjelovali u radu Koordinacije Gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i 
Splitu i Osijeku. U svibnju 2017. godine Savjet mladih Grada Slatine primljen je u Koordinaciju Gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske.  

Grad Virovitica uvrštava ciljeve iz Nacionalnog programa u programe koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada.  

Općina Voćin izdvaja financijska sredstva za obrazovanje mladih.  

 

Izdvojena sredstva: 1.260.953,60 kn 

 

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 

 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije aktivno je sudjelovao na  sjednicama Koordinacije županijskih savjeta mladih koja okuplja sve 
županijske savjete mladih i Savjet mladih Grada Zagreba.  

Općina Čađavica pružala je podršku radu KUD-a „Podravina“ Čađavica koji surađuje s drugim KUD-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu 
(Mađarska, BiH). 

Grad Virovitica redovno surađuje sa svim Savjetima mladih. 

Općina Voćin podupire rad KUD-a „ Voćin“ koji je tijekom 2017. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim KUD-ovima na području Hrvatske 
i inozemstvu. Također, podupire rad srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ koji je tijekom 2017. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim 
KUD-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu.  

 

Izdvojena sredstva: 48.788,00 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
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Virovitičko-podravska županija pruža financijsku potporu za tiskanje publikacije „Vodič za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019.“ 
– Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.  

 

Izdvojena sredstva: 4.000,00 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 

 

Savjet mladih Virovitičko-podravske županije pismom potpore podržao je projekt Udruge za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije 
„Veranda“ Info- centar za mlade prema uvjetima Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu za 2017. godinu, 
objavljenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti i usluge info-centra za mlade temelje se na 
Nacionalnom programu za mlade. 

Mladi se na području općine Mikleuš okupljaju kroz dva nogometna kluba (NK Mikleuš i NK Dinamo Četekovec) i rukometni klub Mikleuš. 
Općina je financirala redovan rad tih športskih klubova u 2017. godini. 

U Virovitici je 2017. godine osnovan Klub mladih uz podrška Grada Virovitice koji osigurava i prostor.  
 
 

Izdvojena sredstva: 148.660,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Virovitičko – podravske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.129.546,29 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 

 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  
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U općini Jankovci održani su tradicionalni Moto susreti u Slakovcima na kojima sudjeluju mladi.  

Program za mlade grada Vukovara usvojen je u lipnju 2017. godine.  

U gradu Vinkovcima djeluje Savjet mladih i Dječje vijeće. 
 
Općina Tompojevci je sredstvima iz proračuna osigurala sredstva za sufinanciranje projekata koje su provele udruge u kojima djeluju mladi 
(KUD „Zrinski Berak,“, KUD „Petefi Šandor“ Čakovci, KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci, KUD „Zvonko Galović-Nona“ Tompojevci, NK 
Tompojevci i ŠNK „Sokol“ Berak). 
 
Izdvojena sredstva:  13.000,00 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 

 

Općina Jankovci osigurava prostor Poslovnog centra Slak u Slakovcima za rad Moto kluba Lisice, a Savjetu mladih su na korištenje dane 
prostorije u upravnoj zgradi Općine Stari Jankovci. 

Grad Otok daje na korištenje prostor Doma kulture bez naknade za provođenje aktivnosti udruga iz kulture, obrazovnih i sličnih programa na 
dobrobit zajednice u kojoj mladi žive. 

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 se osiguravaju i prostori sljedećih ustanova: Javne ustanove u kulturi 
Hrvatski dom Vukovar, Ružičkine kuće, Gradskog muzeja grada Vukovara i prostori Gradske knjižnice Vukovar. 

Sve udruge na području Općine Privlaka imaju osigurane prostore za svoj rad. 

U Općinskoj narodnoj knjižnici u Drenovcima nalazi se konferencijska dvorana u kojoj se održavaju sastanci, seminari, prezentacije i druge 
aktivnosti u organizaciji Udruge mladih Općine Drenovci. 

Društvo „Naša djeca“ grada Vinkovaca  koristi, bez naknade, gradski prostor u središtu Grada. 

 

Izdvojena sredstva: 19.200,00 kn 



162 
 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Proračunom grada Vinkovaca osigurana su sredstva za sufinanciranje i poticanje rada Udruge „Mladi protiv gladi“ Vinkovci i Društva „Naša 
djeca“. 

U gradu Vukovaru se održavaju konzultacije s pojedincima koji žele osnovati udrugu te im grad pomaže u ispunjavanju obrazaca kao i kod 
osnivačkih skupština.  

Sredstvima iz proračuna grada Otoka osiguravaju se sredstva za sufinanciranje Programa „Neka cijeli Otok i Komletinci zasvijetle za Vukovar“ 
17. 11. 2017. na godišnjicu pada grada Vukovara.  

 

Izdvojena sredstva: 91.551,34 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 Jankovci osigurava sredstva za sufinanciranje Udruge "Digitalna Budućnost Društva" koja radi na informatizaciji Općine, edukaciji 
vijećnika te na održavanju web stranici Općine gdje sve udruge sa područja Općine mogu objaviti informacije o svojim aktivnostima. 
 
Općina Drenovci financirala je rad Udruge mladih Općine Drenovci za provedbu aktivnosti koje potiču rad i sudjelovanje mladih u društvenom 
odlučivanju te im nude  informiranje i obrazovanje u tom području. 
 
Tijekom 2017. godine, grad Vukovar je  potpisao na desetke partnerstva u projektima EU s udrugama mladih i za mlade vezano za unaprjeđenje 
položaja mladih u gradu Vukovaru kroz različite projekte. 

 
Izdvojena sredstva: 15.000,00 kn 

 
 

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

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. 
 
Općina Drenovci je na inicijativu Udruge mladih Općine Drenovci, u svoj proračun uvrstila sredstva za stipendiranje studenata na području 
Općine Drenovci u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn. 
 
U općini Privlaka mladi su uključeni u odlučivanje putem rada svojih udruga. 
 
Općina Tompojevci Savjet mladih osnovan je 2016. godine. 
 
Predsjednica Savjeta mladih općine Jankovci redovito se poziva na sjednice Općinskog vijeća. 
 
Izdvojena sredstva: 145.000,00 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 

 
Pozivom za predlaganje programa javnih potreba u gradu Vukovaru za 2017. godinu, grad je osigurao sredstva za sufinanciranje programa i 
projekata mladih i za mlade. 
 
Izdvojena sredstva: 45.000,00 kn 

 

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 

 

Grad Vukovar kroz partnerske projekte s udrugama mladih i za mlade iz grada Vukovara podupire i sufinancira projekte i programe kojima se 
ostvaruje suradnja. 
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Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 

Općina Jankovci omogućuje mladima objavljivanje planova i provedenih aktivnosti u općinskom glasilu Klas. 
 
 

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 osigurava sredstva za financiranje Info centra za mlade i Kluba mladih Mirovne grupe mladih Dunav na godišnjoj osnovi. 
 
Općina Tompojevci sufinancirala je projekt „Klub mladih kroz 365 dana“ koji je proveo Klub mladih općine Tompojevci. 
 
 

Izdvojena sredstva: 24.000,00 kn 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 352.751,34 kn i 
sredstva redovne djelatnosti. 
 

 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 

U Gradu Zadru je trenutno u tijeku izrada novog programa djelovanja za mlade, čija će se izrada nastaviti po formiranju novog saziva Savjeta 
mladih. Suradnici u provedbi projekta su Savjet mladih, udruge mladih i za mlade, obrazovne institucije, zdravstvene ustanove, Hrvatski zavod 
za zapošljavanje i ostali relevantni sudionici.  
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U Gradu Biogradu na Moru 3. travnja 2008. godine donesen je Gradski program za mlade. U 2016. godini donesen je Program rada Savjeta 
mladih za 2017. godinu, te Programi javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu u kojima se financiranju udruge mladih i za mlade. 
Suradnici u provedbi su Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, Savjet mladih Grada Biograda na Moru te udruge mladih i za mlade. 
 
Općina Sveti Filip i Jakov dala je financijsku podršku Programu rada Savjeta mladih za 2017. godinu.  
 
U Općini Stankovci mladi djeluju kroz Glazbeno društvo Stankovci i KUD Vinac, čije djelovanje podupire Općina. 
 
Izdvojena sredstva:  297.000,00 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 

 

Grad Zadar kontinuirano podupire rad svih sportskih klubova, udruga mladih i za mlade, koji za provedbu svojih aktivnosti koriste sportske 
terene, dvorane ili druge prostore u vlasništvu Grada i škola.  

Općina Sveti Filip i Jakov osigurava prostore u Staroj školi za udruge KUD Sv. Roko i Prvo ples, te sportske terene i prostorije u sklopu istih.  

Općina Stankovci je u 2017. godini financirala festival „Prvi glas Stankovaca“, te izdvojila sredstva za organiziranje aktivnosti mladih kroz NK 
Croatia, ŠD Budak, Boćarski klub Stankovci i Biciklistički klub AKS.  

Općina Starigrad započela je u 2016. godini rekonstrukciju Društvenog doma u Tribnju Kruščici, koja je završena 2017. godine. Rekonstrukcija 
je obuhvatila radove na zgradi, izgradnju popratnih objekata poput dječjeg igrališta te opremanje doma.  

Izdvojena sredstva: 17.450.965,11 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Grad Obrovac sufinancira i podupire rad Udruge tehničke kulture „Faust Vrančić“ Obrovac, Taekwondou kluba Obrovac i Nogometnog kluba 
Zrmanja Obrovac. 
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Općina Starigrad financirala je aktivnosti Malonogometnog kluba Paklenica za program redovne djelatnosti, kao i za organizaciju 
malonogometnog turnira.  
 
Izdvojena sredstva: 288.500,00 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 

 

Sufinanciran je preventivni program Udruge CINAZ (Centar za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Zadar) iz Programa javnih potreba u 
prosvjeti za 2017. godinu. 
Grad Zadar kontinuirano podupire djelovanje udruga mladih i za mlade na svom području. 
 
Općina Sveti Filip i Jakov izdvojila je financijska sredstva za organizaciju manifestacije „Balinjere“, „Berekini i Farabuti“, „Osluhni nutarnje 
zvono odbojku na pijesku“ te druge sportske i kulturno-turističke manifestacije.  
 
Izdvojena sredstva: 259.000,00 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 

 

U Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru i u Vijećima mjesnih odbora mladi su zastupljeni u respektabilnom postotku te aktivno sudjeluju u 
donošenju odluka.  
 
Lista mladih Općine Stankovci sa svojim vijećnicima aktivno se uključila u rad Općinskog vijeća poslije održanih lokalnih izbora u svibnju 
2017. godine.  
 
Izdvojena sredstva: 11.993,24 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 
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Volonterski centar Zadar u suradnji s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom od 25. kolovoza 2017. godine provodi projekt „Volontiranje – 
kompetencije za budućnost“. Vrijednost projekta je 120.000,00 kuna i financira se u sklopu Poziva za financiranje lokalnih volonterskih centara 
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj projekta je povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području 
Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje 
namijenjeno srednjoškolcima i studentima. U provedbi projekta sudjeluju Osnovna škola za djecu s teškoćama u razvoju „Voštarnica“, Dječji 
vrtić za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“, Dom za odrasle osobe Sv. Frane, Kabinet za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije i 
Dom za odgoj djece i mladeži Zadar koji razvijaju nove specifične volonterske programe kroz koje se potiče razvoj novih specifičnih znanja i 
vještina za nastavak daljnjeg obrazovanja. Stečeno iskustvo u volontiranju dodatno se boduje pri upisu na pojedine fakultete (npr. Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet). Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije provodi mjeru 
dodatnog sufinanciranja za mlade poljoprivrednike - nositelje poljoprivrednog gospodarstva koji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu 
potpora u okviru provedbe mjera Program ruralnog razvoja imaju između 18 i 40 godina te im dodjeljuje dodatnih 20% na ukupni iznos. U 2017. 
godini od ukupno 144 dodijeljenih potpora, njih 27 je koristilo navedenu mjeru.  
 
Izdvojena sredstva: 170.000,00 kn 

 

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 

 

Zadarska županija sufinancirala je projekte međunarodne suradnje Udruge za promicanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i 
filozofije u praksi „Mala filozofija“ (projekt Umjetnost demokracije u europsko-mediteranskoj regiji i projekt SISUMMA).  
 
Grad Zadar kontinuirano sufinancira projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu.  
 
Savjet mladih Grada Biograda na Moru ostvaruje suradnju sa Savjetom mladih grada Osijeka, Savjetom mladih Grada Varaždina, Savjetom 
mladih Grada Novalje, Savjetom mladih Grada Krka, Savjetom mladih Općine Sveti Filip i Jakov, Savjetom mladih Grada Belišća i Savjetom 
mladih Grada Ozlja. 
 
Izdvojena sredstva: 45.000,00 kn 

 

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
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Zadarska županija izdvojila je sredstva za tiskanje osam srednjoškolskih glasila i rad dviju srednjoškolskih novinarskih grupa na području 
Zadarske županije.  
 
Grad Biograd na Moru financirao je izradu edukativnih i promotivnih materijala za mlade na lokalnoj razini.  
 
Izdvojena sredstva: 35.000,00 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 

 

U tijeku je evaluacija projekta Centra za mlade u sklopu natječaja EU fonda za regionalni razvoj (88% bespovratnih sredstava). Prijavljeni iznos 
sredstava je 33.000.000,00 kuna. 
 

 

Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zadarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 18.557.458,35 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 

 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

Preporuka 1.  Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za    
mlade te uz uključivanje Savjeta mladih, a sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području  

 
Savjet mladih Grada Dugog Sela donio je svoj Program rada savjeta mladih za 2017. godinu, kojim je obuhvatio aktivnosti mladih na području 
Grada Dugog Sela kroz suradnju s udrugama i Gradom Dugim Selom. 

Program za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine još uvijek je u primjeni. 

Općina Kloštar Ivanić ovu preporuku ostvaruje kroz informiranje mladih o radu Savjeta mladih, dolazak pojedinih školskih predstavnika na 
sjednice Savjeta mladih, prikupljanje upita i prijedloga o poboljšanju djelovanja pojedinih udruga na području Općine. 
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Savjet mladih Općine Kravarsko je osnovan, ali nije aktivan. Kod donošenja programa za mlade, Općina surađuje sa Udrugama, OŠ Slavko 
Kolar Kravarsko i centrom za socijalnu skrb.  
 
U Općini Pisarovina organiziran je maskenbal u suradnji sa Savjetom mladih općine Pisarovina, turističkom zajednicom, Osnovnom školom 
“Vladimir Nazor“ Pisarovina i Dječjim vrtićem „Potočić“ Pisarovina. 
 
Izdvojena sredstva:  20.182,42 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 

 
Grad Dugo Selo kontinuirano osigurava prostore za rad udruga koje se bave mladima, te plaća režijske troškove za prostore udruga (KUD 
„Preporod“, Likovna udruga Dugo Selo, Dugoselski vokalni ansambl „Duga“, Multimedijalni klub „Pozitiv“, Udruga Hrvata BIH „Rodna gruda“ 
Dugo Selo, Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju „ADHD I JA“, Društvo naša djeca Dugo Selo, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo 
Selo, Moto klub sveti Martin Dugo Selo). 
 
Grad Ivanić-Grad osigurao je odgovarajući prostor za provođenje sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa i aktivnosti udruga mladih i 
za mlade. Sportskim udrugama učlanjenim u Gradsku zajednicu sportskih udruga Grad Ivanić-Grada, grad je osigurao korištenje prostora u 
vlasništvu grada za provođenje aktivnosti. Grad sufinancira troškove korištenja sportskih dvorana u Ivanić-Gradu (SD Žeravinec i Školska 
sportska dvorana). 

Grad Jastrebarsko raspisao je u 2017. godini Javni poziv za dodjelu nekretnina u vlasništvu grada Jastrebarskog na korištenje udrugama te je time 
osigurao prostor za djelovanje udruga koje provode aktivnosti za mlade - Društvo Naša djeca Jastrebarsko i Profectus. Sportska zajednica Grada 
Jastrebarskog koja, sukladno odredbama Zakona o sportu upravlja javnim sportskim građevinama na području grada Jastrebarskog, temeljem 
ugovora sa sportskim klubovima NK Jaska, NK Vinogradar, Judo klub Jaska, Športsko ribolovno društvo Jastrebarsko, Skijaški klub Jaska, 
Hrvatsko planinarsko društvo Jastrebarsko, Šahovski klub Jaska, Streljački klub Jastreb te Društvo za sport i rekreaciju Jaska, osigurava prostor 
za sportske udruge u kojima djeluje velik broj mladih. 

Grad Sveta Nedjelja omogućuje korištenje svih gradskih prostora, ovisno o namjeni, udrugama mladih i sportskim udrugama. Režijske troškove i 
troškove održavanja navedenih prostora podmiruje Grad. Grad Sveta Nedelja izdvaja sredstva Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje, Zajednici 
kulturno umjetničkih udruga i Vatrogasnoj zajednici. 
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Grad Velika Gorica je prema donesenom Programu za mlade grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine, osigurao prostor i 
financijsku podršku za razvijanje Goričkog kluba mladih kao pilot projekta koji osigurava besplatno korištenje prostora i svih sadržaja i 
aktivnosti koje u tom prostoru provode mladi i stručnjaci za mlade. 

Općina Bistra osigurala je prostor za Božićni humanitarni sajam u organizaciji Savjeta mladih uz potporu Udruge mladih Bistra. 

Općina Brckovljani osigurava prostor i sredstva za rad  KUD-a August Cesarec Brckovljani  i KUD-a Ogranak seljačke sloge Lupoglav. 

Općina Dubravica, Jakovlje i Klinča Sela redovito omogućuju korištenje svojih prostora za rad svih udruga mladih i za mlade. 

Općina Kloštar Ivanić surađuje sa školskim odborom osnovne škole o mogućnostima ustupanja školske dvorane za organizaciju tribine na temu 
mladih. 

Na području Općine Kravarsko mladi se mogu učlaniti u neku od udruga (udrugu žena, lovačka društva , športsko društvo Kravarsko, društvo 
športske rekreacije Gornji Hruševec , Kulturno umjetničko društvo Kravarsko i dr.) koje imaju osigurane prostore za svoje aktivnosti. 
 
Mladima Općine Pisarovina omogućeno je korištenje prostora u vlasništvu općine kao i sportskih terena i dvorana, te održavanje i upravljanje 
navedenim objektima financira Općina. 
 
Općina Rakovec sufinancira uključivanje mladih u sportske aktivnosti. 
 
Udruge mladih na području Općine Rugvica imaju osiguran prostor u zgradi općinske uprave. 

Udrugama mladih Općine Klinča Sela dane su na korištenje prostorije koje su u vlasništvu općine. 

 

Izdvojena sredstva: 6.667.543,63 kn 

 

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem 
području 

 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije podupire i sufinancira rad kulturno umjetničkih udruga koje 
djeluju na području županije. 
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Grad Ivanić-Grad osigurao je sredstva iz proračuna za sufinanciranje rada udruga mladih i kulturno umjetničkih društava na svom području 
(Udruga Mali princ, Gradska zajednica sportskih udruga , Elektronički i računalni klub, Plesna udruga MagiUdruga Tvornica smijeha, Udruga 
Tetragon, Udruga Veselje, KUD Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi, KUD Dubrovčak Lijevi i Topolje), te također izdvaja potrebna sredstva 
za mlađe dobne skupine sportaša članova klubova od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad  i za sportske manifestacije i natjecanja mladih. 
 
Grad Jastrebarsko sklopio je ugovor sa Sportskom zajednicom grada Jastrebarskog temeljem kojeg se sufinanciraju aktivnosti sportskih udruga 
koje svojim radom i djelovanjem organiziraju i potiču provođenje sportskih aktivnosti kod velikog broja djece i mladih. 
Po prethodno provedenom javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2017.godini, Grad Jastrebarsko 
je sufinancirao programe i aktivnosti sljedećih udruga: Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog, Gradsko kazalište 
Jastrebarsko, KUD Desinec, Baletni studio Jastrebarsko, KUD Sveta Jana i Svetojanske Mažoretkinje. Grad Jastrebarsko sufinancirao je projekt 
"Ljetna igraonica 2017." koji provodi udruga Društvo Naša djeca Jastrebarsko. 
 
Grad Velika Gorica financira djelovanje udruga za mlade i udruga mladih. 
 
Općina Brckovljani podupire i sufinancira rad sljedećih udruga i neformalnih skupina mladih: Rukometni klub "POLET ", Karate klub 
Brckovljani, Nogometni klub Brdsko, Odbojkaški kub Brdsko, Pučko otvoren učilište Dugo Selo, KUD August Cearec Brckovljani, KUD 
„Ogranak seljačke sloge“  Lupoglav, Osnovna glazbena škola Dugo Selo i Društvo  naša djeca Dugo Selo. 
 
Proračunom Općine Dubravica osiguravaju se sredstva za sufinanciranje na području Općine u kojim sudjeluju mladi (Puhački orkestar Rozga, 
KUD Sv. Ana Rozga Limena glazba, KUD Pavao Štoos Dubravica). 
 
Općina Jakovlje, na svom području podupire i sufinancira rad udruga koje okupljaju mlade. 
 
Općina Kravarsko sufinancira rad udruga putem prijave na javni poziv općine Kravarsko za sufinanciranje neprofitnih organizacija (udruga žena, 
lovačko društvo, sportska društva, KUD). 

U 2017. godini, Općina Pisarovina podupirala je i sufinancirala rad sportskih klubova (donacije sportskoj zajednici  za razvoj sporta). 

 

Izdvojena sredstva: 5.418.493,28 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 
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U Gradu Ivanić-Gradu osnovan je i djeluje Savjet mladih te su u proračunu Grada Ivanić-Grad osigurana sredstva za financiranje rada Savjeta. 

Grad Jastrebarsko podupire projekt "Mali znanstvenici" koji provodi Društvo Naša djeca Jastrebarsko koji djeci i mladima pruža obrazovanje u 
području kemije, biologije i fizike. 
 
Na području Grada Velike Gorice udruge mladih nastoje svojim javnim djelovanjem promovirati različite kulturne, zabavne i društvene interese 
mladih. 
 

Izdvojena sredstva: 10.000,00 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 

 

Savjet mladih Zagrebačke županije na svojim sjednicama raspravljao je i sudjelovao u donošenju svih odluka koje su se neposredno i posredno 
odnosile na interes mladih. Na sve sjednice pozivali su se predstavnici mladih iz općina i gradova s područja Zagrebačke županije u kojima su 
osnovani savjeti mladih. 
 
Grad Dugo Selo podupire uključivanje mladih u djelovanje jedinica putem Savjeta mladih koji se sastoji od predstavnika udruga s područja 
Grada Dugog Sela. 
 
U sklopu Gradskog vijeća grada Jastrebarskog u 2017. godini djelovao je Savjet mladih. Savjet mladih Grada Jastrebarskog savjetodavno je tijelo 
Gradskog vijeća, a osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. 
 
Općina Kloštar Ivanić uključuje mlade u projekte Savjeta mladih Općine. 
 
Predsjednik Savjeta mladih općine Bistra sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća te Vijeća za prevenciju. 
 
Izdvojena sredstva: 14.846,10 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 
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Grad Dugo Selo proveo je dva natječaja za udruge u 2017. godini: natječaj za udruge u kulturi i natječaj za udruge u području zdravstvene, 
socijalne i humanitarne djelatnosti za 2017. godinu. 
 
Dječje vijeće grada Jastrebarskog osnovano je u listopadu 2016. godine te od tada kontinuirano djeluje s ciljem boljeg provođenja inicijative grad 
Jastrebarsko. 
 
Grad Velika Gorica podupire i sufinancira programe i projekte udruga mladih na svom području (KUD ČIČE - Etno naselje Novo Čiče za razvoj 
poduzetničkih vještina mladih, UDRUGA MLADIH BUNA - Malonogometna liga Vukomeričke Gorice 2017., UDRUGA PROMJENA - Moj 
privatni BINGO, UDRUGA MLADIH STRMEC BUKEVSKI - Paljenje Uskršnjeg krijesa, UDRUGA STUDENATA SOCIJALNE 
PEDAGOGIJE - „Što ti sada hoćeš?“, UDRUGA TUR BINA - Turbina fest 2017, GORIČKA ALTERNATIVNA SCENA - Program 
CoolTUR'E, GORIČKA ALTERNATIVNA SCENA - Humphrey Bogart festival 2017, UDRUGA FRAJER - Mladi za stare 3.000,00 kn, 
TRAUMATIC ARTS- Generacija mladih na krilima cirkusa 2017 i UDRUGA IZLAZ-Moderna tradicija). 
 
Općina Dubravica sredstvima iz proračuna osigurava  sufinanciranje škole u prirodi i škole plivanja učenika PŠ Dubravica. 
 
Općina Križ sufinancira prijevoz studenata i osigurava sredstva za stipendije studenata i učenika. 
 
Savjet mladih Bistra sudjelovao je u projektu „Volonterski vikend u Bistri“, Wings for life world run 2017. u Zadru, te Nacionalnoj konferenciji 
Savjeta mladih u Samoboru. 
 
Izdvojena sredstva: 1.354.214,99 kn 

 

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 

 

Savjet mladih u suradnji sa savjetima mladih iz općina i gradova s područja Zagrebačke županije u kojima su osnovani savjeti mladih sudjelovao 
je realizaciji programa i projekta za mlade kao i s udrugama mladih s područja Zagrebačke županije. 
 
Općina Kloštar Ivanić surađuje s drugim udrugama na području susjednih općina i gradova. 
 
Izdvojena sredstva: 12.852,54 kn 
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Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini 
 
U Općini Rugvica izlazi list „Posavski olimp“ kojeg izdaje Osnovna škola Rugvica u kojem se piše najviše o sportašima s područja Općine, kao i 
aktivnostima učenika osnovne škole, te drugi razni članci iz svakodnevnog života. 
 
 

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 Velika Gorica podupire i sufinancira Lokalni info centar za mlade Velika Gorica čiji je osnivač Udruga Zamisli. 
 
Općina Kloštar Ivanić surađuje s pojedinim sportskim udrugama i sportskim klubovima na području Općine, te im pruža pomoć na temelju 
odobrenih financijskih sredstava. 
 

Izdvojena sredstva: 5.000,00 kn 

 
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zagrebačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 13.503.132,96 kn i sredstva 
redovne djelatnosti. 
 

 

 

 


