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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.
Sukladno Završnim odrednicama Nacionalnog programa, sva tijela zadužena za
provedbu mjera Nacionalnog programa obavezna su, najkasnije do 31. ožujka, dostavljati
ministarstvu nadležnom za mlade godišnja izvješća o provedbi mjera iz svoje nadležnosti, a
ministarstvo nadležno za mlade dužno je do 1. srpnja svake godine Vladi Republike Hrvatske
dostaviti objedinjeno izvješće o provedbi mjera zadanih Nacionalnim programom za mlade za
razdoblje od 2014. do 2017. godine.
Navedeno Izvješće obuhvaća pregled provedbe najvažnijih zadataka u pojedinim
područjima djelovanja, dok je detaljna analiza provedbe pojedinih mjera i njihovih provedbenih
zadataka, kao i preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavni dio
privitka ovom Izvješću.
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2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE ZA
RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017. GODINE, ZA 2015. 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, a sukladno usvojenoj Odluci o donošenju programa međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole,
Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, pokrenutoj Cjelovitoj kurikularnoj reformi za rani
i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, planirano je da se u
osnovnim i srednjim školama Građanski odgoj i obrazovanje provodi u međupredmetnoj
nastavi. Cilj Građanskog odgoja i obrazovanja je razvoj učenika kao emancipiranog i
odgovornog građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture ili
moralnih načela svoje škole, mjesta, države, Europe i svijeta.
U svrhu jačanja kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog
nasilja (cyberbulling-a), u školskoj godini 2014./2015., u suradnji Ministarstva unutarnjih
poslova i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta proveden je preventivni projekt „Živim
život bez nasilja“, u koji su bili uključeni učenici viših razreda osnovnih škola s područja cijele
Republike Hrvatske.
Proveden je i Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. U
sklopu spomenutoga natječaja sufinancirano je 12 projekata udruga usmjerenih razvoju kulture
nenasilja, koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ministarstvo socijalne politike i
mladih u travnju 2015. godine objavilo je Natječaj za financiranje projekata udruga u području
prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih
sredstava za projekte udruga usmjerene prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u
Republici Hrvatskoj za 2015. godinu, osigurana su sredstva za provedbu 31 projekta.
U svrhu unapređenja rada s mladima, suradnjom organizacija civilnog društva i
donositelja odluka proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga
u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini
2015./2016. Spomenutim natječem sufinanciran je 121 projekt udruga koji su, između ostalog,
usmjereni i na jačanje kapaciteta udruga mladih i za mlade. Odlukom od 25. veljače 2015.
godine, Ministarstvo socijalne politike i mladih imenovalo je Radnu skupinu za analizu i
definiranje rada s mladima. Slijedom Poziva Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za
dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru
Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020., Radna skupina za analizu i definiranje rada s mladima pristupila je pripremi
nacrta prijedloga Sažetka operacije pod nazivom „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u
Hrvatskoj“. Predmetnim Sažetkom operacije planirana je, između ostalog, provedba
istraživanja o radu s mladima u Hrvatskoj te izrada preporuka za razvoj i profesionalizaciju
rada s mladima.
U svrhu dodjele Istraživačkih stipendija za profesionalni razvoj mladih istraživača i
poslijedoktoranada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Poziv
„Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“. Opći
cilj Poziva bio je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu
znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja.
Natječaj za dodjelu sredstava proveden je u drugoj polovici 2014. godine, a budući da se radi o
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dužem procesu prijave i odabira projekata, ugovori su potpisani u lipnju i srpnju 2015. godine.
Na temelju ocjena vanjskih ocjenjivača i odluke Odbora za odabir projekata iz Poziva na
dostavu projektnih prijedloga, dodijeljene su istraživačke stipendije za istraživanja u trajanju
od 9 do 15 mjeseci za 49 projekata na kojima je ukupno angažirano 157 korisnika, od toga 42
novozaposlenih.
2. Zapošljavanje i poduzetništvo
U svrhu osiguravanja uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu, Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provelo Anketu o
standardu zanimanja u sklopu projekta „Daljnji razvoj standarda zanimanja“. Cilj Ankete je
dobivanje podataka o kompetencijama potrebnima za obavljanje pojedinog zanimanja izravno
od poslodavaca, za potrebe predlagatelja novih standarda zanimanja. Anketa je provedena za
50 zanimanja.
Tijekom 2015. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je provedbu projekta „Analiza
sustava mentorstva“, sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Temeljem
rezultata navedenog projekta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavit će s
unapređenjem sustava mentorstava i učenja na radnom mjestu. Nadalje, Hrvatski zavod za
zapošljavanje redovno mjesečno prati aktivnosti uključivanja nezaposlenih osoba u mjere
Aktivne politike zapošljavanja, koje je u 2015. godini ukupno koristilo 41.950 mladih osoba,
od kojih je novouključenih, u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, bilo 25.050.
Mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ukupno su koristile 28.222
mlade osobe, od kojih je tijekom 2015. godine novouključeno 16.000 mladih osoba.
Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu svojih redovnih aktivnosti (individualno savjetovanje,
individualne konzultacije, radionice, tribine) informira prijavljene nezaposlene mlade osobe o
mogućnostima uključivanja u program učenja na radnom mjestu – Stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa kao i Osposobljavanja na radnom mjestu. Također, putem
Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) informira 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 također, u sklopu redovnog održavanja Sajmova poslova,
provodi informiranje mladih u uključivanje u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa.
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu, Ministarstvo
poduzetništva i obrta provodilo je aktivnost Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima,
temeljem koje su dodjeljivane bespovratne potpore u svrhu stipendiranja učenika koji se
obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta te aktivnost Majstor svog zanatanaukovanje, temeljem koje su dodjeljivane bespovratne potpore subjektima malog
gospodarstva s osnove izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja za učenike koji se
obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu te nagrade mentoru. Temeljem aktivnosti
Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima stipendirano je 1.280 učenika, dok je temeljem
aktivnosti Majstor svog zanata-naukovanje potaknuto 29 subjekata malog gospodarstva koji
izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u deficitarnim
zanimanjima u sustavu vezanih obrta.
U svrhu poticanja dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za
zapošljavanje i poduzetništvo mladih, nastavljena je promocija Garancije za mlade, a
posebno mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade osobe, kroz paket mjera
„Mladi i kreativni“ i fiskalne olakšice za zapošljavanje mladih te je održano 30 prezentacija u
23 grada. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je koordinator Savjeta za izradu Plana
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implementacije Garancije za mlade. Savjet je radno tijelo koje je okupilo 17 različitih dionika
(predstavnika resornih ministarstava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, socijalnih partnera i
udruga mladih i za mlade).
Uz navedeno, Hrvatski zavod za zapošljavanje promovira mjere aktivne politike zapošljavanja
na redovnim godišnjim predstavljanjima HOK-u, HGK-u te HUP-u. Redovnim posjetima
poslodavcima savjetnici također promoviraju potpore zapošljavanja, a mlade osobe potiču za
uključivanje u samozapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje također, u sklopu redovnog
održavanja Sajma poslova, u suradnji s partnerima, promovira potpore za zapošljavanje i
uključivanje mladih u poduzetništvo.
Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom 2015. godine, u suradnji s drugim partnerima,
aktivno sudjelovao u uspostavi sustava identifikacije i aktivacije osoba od 15 do 30 godina
starosti koje nisu zaposlene, nisu uključene u obrazovanje niti se nalaze u bilo kojoj vrsti
osposobljavanja – tzv. NEET (Not in Education, Employment or Training).
U cilju razvoja partnerstva u sklopu Garancije za mlade, u studenom 2015. godine potpisan je
Sporazum o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Svrha Sporazuma je razmjena baze
podataka između institucija koja će omogućiti bolju identifikaciju i aktivaciju NEET skupine.
Od 2013. godine, kada su osnovani prvi CISOK centri koji djeluju u okviru Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, sve je veći broj korisnika koji koriste usluge Centara. Centri su osnovani
upravo u cilju osiguranja dostupnosti usluga profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama
korisnika. Do danas je uspostavljeno 11 centara u deset gradova Republike Hrvatske – Šibenik,
Zadar, Zagreb, Varaždin, Koprivnica, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar, Dubrovnik i Split.
Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) su prepoznati kao središnja mjesta za
identifikaciju i aktivaciju NEET skupine, uključujući definiranje oblika suradnje i odgovornosti
pojedinih partnera, kao i kreiranje mjera prevencije. U mjestima gdje CISOK centri nisu
uspostavljeni, njihovu ulogu u odnosu na NEET skupinu imat će Centri za mlade koji djeluju u
regionalnim i područnim uredima HZZ-a. Svrha aktivnosti identifikacije i aktivacije neaktivnih
NEET osoba jest potaknuti njihovo socijalno uključivanje, prvenstveno kroz aktivnosti
obrazovanja/zapošljavanja, informiranja i savjetovanja o razvoju karijere, čime se pridonosi
unapređenju zapošljivosti, olakšanom ulasku na tržište rada i sprečavanju (dugotrajne)
nezaposlenosti ove ciljne skupine.
Jedan od temelja uspješnosti CISOK centara je usmjerenost na partnerstva s drugim
organizacijama na regionalnom i lokalnom tržištu rada kako bi se ispunili zajednički ciljevi
uravnoteženja stanja na tržištu rada i razvoja kompetencija potrebnih hrvatskom gospodarstvu
te osigurala njihova buduća održivost. Također, u cilju identifikacije i aktivacije NEET skupine
na regionalnom i lokalnom području pristupilo se potpisivanju sporazuma između
HZZ/CISOK-a i drugih dionika.
Centri pružaju relevantne informacije o obrazovnim mogućnostima i mogućnostima
zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu te druge informacije važne za planiranje i razvoj
karijere, omogućuju samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao, kao i korištenje
različitih on-line alata te usluga informiranja i savjetovanja o zahtjevima zanimanja,
školarinama, smještaju i ostalim temama vezanim uz obrazovanje i zapošljavanje.
Nadalje, Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža podršku i potporu svim mladim osobama
zainteresiranim za razvoj poduzetničke ideje putem specijaliziranih savjetnika za
samozapošljavanje i potpora za samozapošljavanje.
Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć te se na jednom
mjestu mogu dobiti sve relevantne informacije o samozapošljavanju i edukaciji te pomoć u
razradi poduzetničke ideje i izradi Poslovnog plana, načinu registracije, besplatnim i drugim
edukacijama, potporama i subvencijama drugih davatelja kao i koordinatora za suradnju i
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povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada, a prije svega HOK-a, HGK-a te razvojnih
agencija i poduzetničkih centara, inkubatora i slično. Kada prođu gore opisane aktivnosti, osobe
podnose zahtjev za korištenje mjere za samozapošljavanje te im HZZ, nakon realizacije
potpore, osigurava stručnu podršku u prvoj godini rada.
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu,
Ministarstvo poduzetništva i obrta je provodilo mjere i aktivnosti temeljem kojih su
dodjeljivane bespovratne potpore subjektima malog gospodarstva, a posebno su poticane žene
poduzetnice, odnosno gospodarski subjekti u većinskom privatnom vlasništvu žene/a (50% i
više) putem preferencijalnog sustava dodatnog bodovanja u svim dostupnim poticajnim
mjerama.
U svrhu izrade i provođenja novih te unapređenja postojećih mjera za aktiviranje i
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, prema podacima Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava, izmijenjeni su kriteriji za ulazak u mjere aktivne politike zapošljavanja
koje su nastale u periodu 2014.-2015. te je olakšan ulazak u sve mjere javnih radova kojima su
ciljane skupine mlade osobe. Vodilo se računa da se za zapošljavanje mladih kroz javne radove,
gdje god je to bilo moguće, omogući financiranje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
u 100% iznosu, osobito kada je riječ o dugotrajnije nezaposlenim mladima i mladima niže
razine obrazovanja. Također, promovirana je mjera „Osposobljavanje na radnom mjestu“, koja
će omogućiti stjecanje konkretnog radnog iskustva i mladima koji ne spadaju u ciljanu skupinu
za primjenu Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Na temelju Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj
za razdoblje od 2015. – 2017. (koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2014.
godine), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usvojilo je u siječnju 2015. godine
dokument pod nazivom Uvjeti i načini korištenja sredstava za provedbu aktivne politike
zapošljavanja u 2015. godini te se nastavlja provedba intervencija potpora za zapošljavanje,
usavršavanje i samozapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, obrazovanje nezaposlenih osoba, javni radovi te potpora za očuvanje radnih mjesta.
3. Socijalna zaštita i uključivanje
U svrhu utvrđivanja kategorija rizika od socijalne isključenosti mladih i jačanja
kapaciteta ključnih dionika politika za mlade za prepoznavanje potreba i osiguranje
odgovarajuće potpore svim kategorijama mladih u riziku od socijalne isključenosti,
Ministarstvo socijalne politike i mladih Odlukom od 9. rujna 2015. godine osnovalo je
Nacionalno tijelo za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od
socijalne isključenosti. Članice, članovi Nacionalnog tijela (20) su predstavnice/i nadležnih
državnih tijela, znanstvenih institucija i udruga. Tijekom 2015. godine održana su 3 sastanka
na kojima je dogovorena dinamika rada i izvršavanja pojedinih zadaća te djelovanje užih radnih
skupina Nacionalnog tijela u nekoliko faza, prikupljeni su sažeci primjera dobre prakse,
postojećih strateških dokumenata, istraživanja i statističkih podataka. Također je dogovoreno
objedinjavanje svih podataka i izrada nacrta kategorija mladih u riziku od socijalne
isključenosti.
Nadalje, prema podacima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u okviru
provedbe strateških programa Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2015. godine provođeno je
više aktivnosti kojima su ciljna skupina bili mladi pripadnici romske nacionalne manjine. U
okviru provedbe Akcijskog plana Nacionalne strategije za uključivanje Roma, osobito
aktivnosti 6.2.5 Edukacija romske nacionalne manjine, posebice žena i mladih, za sudjelovanje
u procesu odlučivanja, ostvarivanju prava i većoj uključenosti u društveni život, uključujući
savjete mladih, sastavljen je konzorcij od tri partnerske organizacije: Centra za mir, pravne
savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, Volonterskog centra Osijek i Romske organizacije
mladih – ROM, koji je kao nacionalni partner Inicijative Povećanje iskorištenosti EU fondova
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za Rome (MtM) Fondacije Otvoreno Društvo (OSF), a u suradnji s Uredom za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina, pokrenuo višemodulni program izgradnje kapaciteta te pružanja
potrebne pomoći mladim Romima u preuzimanju aktivne uloge u izradi i provedbi projekata u
njihovim zajednicama. Provedba je počela tijekom 2015. godine uz sudjelovanje 10 mladih
Romkinja i Roma iz svih krajeva Republike Hrvatske.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je, u suradnji s Uredom za ravnopravnost
spolova, 1. prosinca 2015. godine održao okrugli stol pod nazivom „Položaj Romkinja u
Republici Hrvatskoj“, uz sudjelovanje aktivnih, većinom mladih Romkinja i predstavnica
Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Tom prigodom je osnovana njihova
neformalna mreža.
U svrhu unapređenja kapaciteta pružatelja usluga za mlade u riziku od socijalne
isključenosti i izrade kriterija evaluacije, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano ulaže
u razvoj kvalitete usluga prema korisnicima. Slijedom navedenog, početkom 2015. godine
Stručno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usvojilo je drugu verziju Standarda kvalitete
rada usluga profesionalnog usmjeravanja i selekcije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Standardima su propisani obrasci, aktivnosti i drugi relevantni elementi cjelokupnog postupka
profesionalnog usmjeravanja u radu s različitim skupinama korisnika. Pružanjem usluga
sukladno uspostavljenim Standardima kvalitete posredno se pridonosi kvalitetnoj podršci
mladima u planiranju i razvoju karijere, čime se pridonosi preveniranju moguće socijalne
isključenosti mladih.
Tijekom 2015. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su
financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih
potencijala 2007.-2013. u okviru kojeg se provodi projekt „Provedba mjera aktivne politike
zapošljavanja“, kojemu je cilj bio procjena učinkovitosti mjera aktivne politike zapošljavanja
koje su provedene od 2010. do 2013. godine, kao i iskustvo njihovih korisnika.
U svrhu intenzivnijeg uključivanja organizacija civilnog društva u sustav pružatelja
socijalnih usluga i pružanja potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti, Ured za
ljudska prava i prava nacionalnih manjina izvijestio je kako su dosadašnji programi jačanja
kapaciteta romskih udruga doveli do uspješne provedbe projekata organizacija civilnog društva,
osobito na lokalnoj razini. Primjerice, uz potporu programa fondova zemalja Europskog
gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, udruga Uzor iz Orehovice provela je projekt
snimanja i zagovaranja potreba mladih, uključila mlade volontere u izradu socijalne slike
romskog naselja Orehovica, provela radionice za osnaživanje mladih te javno zagovaranje
potreba mladih iz romskog naselja Orehovica prema široj zajednici (donositeljima odluka na
razini općine i županije).
Udruga mladih Roma iz Sitnica (Mursko Središće) provela je projekt Romski wireless Internet,
u sklopu kojeg je održana radionica za mlade Rome kako bi sigurnije pretraživali internet,
osiguran je besplatan pristup internetu za cijelo romsko naselje i susjedne ulice te je prezentiran
siguran i legalan način preuzimanja filmova i glazbe putem internetskih servisa. Provedbom
ove akcije ojačana je i suradnja s lokalnim i regionalnim institucijama.
Nadalje, Romsko kulturno umjetničko društvo iz Darde u 2015. godini provelo je projekt
Romski otvoreni muzej.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina također sudjeluje u provedbi projekta
„Romona - Inkubator za poduzetništvo Romkinja“, koji je vođen od strane Grada Čakovca u
okviru projekta programa MB IPA2011 te kojeg provodi Vijeće Europe.
Ured UNDP-a u Republici Hrvatskoj podržao je stručno usavršavanje o socijalnom
poduzetništvu, u sklopu projekta koji je započeo u veljači 2015. godine, a krajnje korisnice su
većinom mlade Romkinje iz naselja Kuršanec.
Nadalje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izvijestio je kako su u rujnu 2015.
ugovoreni projekti u sklopu programa IPA 2012 „Poticanje inovativnih oblika filantropije u
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lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva“. U sklopu
programa jedan od ugovorenih projekata je i projekt „E1 Sistema u Istri“ udruge „Sustav
Orkestara Djece i Omladine“ – SO DO, koji je fokusiran na djecu i mlade te ujedno posredno
djeluje i na obitelj i širu društvenu zajednicu.
Nakon provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu
projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava te sukladno Odluci
ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o dodjeli bespovratnih sredstava
za provedbu projekata udruga, sklopljeno je 15 ugovora o financiranju u pet prioritetnih
područja zaštite i promicanja ljudskih prava te su mladi istaknuti u nekoliko prioritetnih
područja.
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu
obaveznog obrazovanja proveden je natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za
dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i
obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2015./2016. Spomenutim natječajem u području
aktivnosti P2 sufinancirano je 58 projekata udruga koji su usmjereni na unapređenje kvalitete
života djece i mladih.

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 izrađen je upitnik za procjenu rada postojećih
savjetovališta. Upitnik je upućen voditeljima djelatnosti školske medicine te je u tijeku
diseminacija ankete temeljem kojih će se utvrditi odgovarajući modeli savjetovališta za
reproduktivno zdravlje u okviru postojećeg zdravstvenog sustava kao nadopuna postojećeg
standarda.
Djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjelovali su na međuresornom
sastanku/dogovoru/planiranju nastavka kontinuirane edukacije i Kratkoj motivacijskoj
intervenciji (MOVE) za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike koji rade s mladima. Pripreman
je sastanak s djelatnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu izrade baze podataka o
mladima koji su ranije napustili školu 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 održan je sastanak s
predstavnicima Hrvatskog društva za školsku medicinu i Hrvatskog ginekološkog društva na
temu reorganizacije rada savjetovališta u okviru redovne djelatnosti i radnog vremena školske
medicine i ginekoloških ambulanti. Nadalje, tijekom 2015. g. analizirani su podaci o spolnom
ponašanju učenika dobivenim istraživanjem o zdravstvenom ponašanju učenika (Health
Behaviour in School-aged Children) provedenom 2014. godine. U svrhu jačanja kapaciteta
liječnika školske medicine i epidemiologa na području zaštite mladih od HPV infekcije
organizirana je i održana edukacija liječnika.
Uz postojeći savjetovališni rad, poduzete su pripremne aktivnosti za otvaranje savjetovališta za
reproduktivno zdravlje u županijskim središtima/manjim mjestima, uz potporu jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave (u zavodima za javno zdravstvo grada Zagreba, Primorskogoranske i Splitsko-dalmatinske županije) te je otvoreno savjetovalište u Koprivničkokriževačkoj županiji.
U svrhu jačanja kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta izvijestilo je kako su donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i
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tehnologije u veljači 2015. pokrenute aktivnosti na provedbi Cjelovite kurikularne reforme za
rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
U sklopu kurikularne reforme provedba zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
planirana je međupredmetnom provedbom te je pripremljen Prijedlog kurikuluma
međupredmetne teme Zdravlje, koji je objavljen 16. veljače 2016. godine.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje objavili su tri
priručnika za učitelje, nastavnike i stručne suradnike temeljem kojih će se provoditi zdravstveni
odgoj na satu razrednika. Priručnici su tiskani u 30.000 primjeraka i objavljeni na internetskim
stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(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), te
dostavljeni svim školama za korištenje u provedbi zdravstvenog odgoja.
Nastavno na dogovore iz 2014. o suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za znanost i visoko obrazovanje vezano uz
organizaciju edukacije – stručnih skupova nastavnika i stručnih djelatnika u školama na temu
zaštite reproduktivnog zdravlja održana su dva zajednička sastanka u veljači i listopadu 2015.
godine te je u tijeku postupak uvrštavanja spomenutog stručnog skupa u Katalog stručnih
usavršavanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Nadalje, Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je kako je, tijekom 2014./2015. godine,
nastavljeno s provedbom nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“, usmjerenog na
prevenciju 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.
Tijekom školske godine 2014./2015. godine projektom je obuhvaćeno 28.987 učenika osmih
razreda osnovnih škola (ovisnost o alkoholu) i 25.729 učenika prvih razreda srednjih škola
(ovisnost o drogama) te dio učenika drugih razreda srednjih škola (ovisnost o kocki). Tijekom
2015. godine održana su 3 međusektorska koordinativna sastanka provoditelja na nacionalnoj
razini te najmanje po jedan koordinativni sastanak provoditelja na lokalnoj razini. Sve projektne
aktivnosti provedene u školskoj godini 2014./2015. su evaluirane, a rezultati evaluacije su
pokazali pozitivne rezultate.
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
U svrhu osiguravanja projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama
mladih i za mlade, Ministarstvo socijalne politike i mladih u svibnju 2015. godine objavilo je
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, 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, dok su prioriteti unutar projektnog financiranja
(trajanje provedbe maksimalno 12 mjeseci) bili: 1) aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 2)
lokalni info-centri, 3) lokalni i regionalni programi za mlade te 4) osposobljavanje za (socijalno)
poduzetništvo i samozapošljavanje.
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 i 41 projekta udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu Ministarstva socijalne
politike i mladih 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 financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga,
sukladno svom djelokrugu rada, provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza odnosno
provedbi projekata i programa udruga. Ministarstvo socijalne politike i mladih, na službenoj
mrežnoj stranici, redovito objavljuje odluke o raspodjeli financijskih sredstava udrugama
temeljem provedenih natječaja. Navedene odluke, između ostalog, sadrže i podatke o
teritorijalnoj raspodjeli koji su razvidni iz adresa udruga.
U svrhu osiguravanja programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za
mlade, 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 Ministarstva socijalne politike i mladih, osigurana je provedba 14 programa
klubova za mlade.
U svrhu podupiranja razvoja sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticanja
osnivanja lokalnih informativnih centara za mlade, 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 Ministarstva socijalne politike i mladih,
osigurana je provedba 4 programa regionalnih info centara.
U svrhu osiguravanja uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici
Hrvatskoj Ministarstvo socijalne politike i mladih organiziralo je i koordiniralo održavanje
sastanaka Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima. U svibnju 2015. godine,
temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori sklopljenim s Mrežom mladih Hrvatske,
Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je sredstva za rad Nacionalne radne skupine
u okviru programa Erasmus+ za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima u EU.
Financijsku potporu u radu Nacionalne radne skupine osigurala je i Europska komisija.
Također, u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz
dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2015. godinu, predviđeno je financiranje provedbe aktivnosti strukturiranog
dijaloga u okviru programa Regionalnih informativnih centara za mlade.
U svrhu poticanja izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade,
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
Ministarstva socijalne politike i mladih, podržana je izrada 8 lokalnih i regionalnih programa
za mlade.
U svrhu praćenja sudjelovanja mladih u izborima na nacionalnoj te lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) razini, Državno izborno povjerenstvo izvijestilo je kako su tijekom 2015.
održani: 1. Prijevremeni lokalni izbori, dana 8. ožujka 2015., i to izbori za članove gradskog
vijeća gradova Dubrovnika, Novog Marofa, Svetog Ivana Zeline, Raba, Paga, Hvara, Omiša,
Korčule i Zlatara, te za članove općinskih vijeća općina Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac,
Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci, 2. Prijevremeni lokalni izbori, dana 12. srpnja
2015., i to izbori za članove gradskog vijeća Grada Vrgorca i za članove općinskog vijeća
Općine Semeljci, te 3. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, dana 7., 8. i 15. studenoga 2015.
godine. U provedbi navedenih izbora, praćena je dobna struktura kandidata na kandidacijskim
listama i izabranih kandidata. U odnosu na prijevremene lokalne izbore, 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.
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Svi podaci o dobnoj strukturi kandidata i izabranih članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave na prijevremenim izborima za članove predstavničkih tijela odnosno
podaci o dobnoj strukturi kandidata i izabranih zastupnika na izborima za zastupnike u Hrvatski
sabor, objavljeni su na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva –
www.izbori.hr.
U svrhu podržavanja projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih
i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz volontiranje Ministarstvo socijalne
politike i mladih u 2015. godini provelo je 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. Prednost u financiranju, između ostalih kriterija, bio je i
kriterij koji je nalagao prijaviteljima projekata da u svoj rad uključuju volontere te jasno
definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta. Dodatno, a vezano uz prioritetno
područje „Klubovi za mlade“, jedan od uvjeta za prijavu projekta iz navedenog područja bio
je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih.
Temeljem navedenog Poziva osigurana su sredstva za provedbu 28 programa i 41 projekta
udruga mladih i za mlade i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ukupnom
iznosu od 6.886.881,00 kuna.
6. Kultura i mladi
U svrhu promicanja obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti, Ministarstvo
kulture je objavilo javni poziv za umjetničko-edukativne programe za Ruksak (pun) kulture te
su odabrana 42 umjetničko-edukativna programa. Nakon završenog javnog poziva za škole i
dječje vrtiće zainteresirane za Program Ruksak (pun) kulture, koji raspisuje Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, odabrane su 82 osnovne i srednje škole te dječji vrtići u kojima
se program Ruksak (pun) kulture provodi.
Nadalje, kontinuirano se provode dopunski programi iz suvremenih kulturnih i umjetničkih
praksi u srednjim školama u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te samostalni
projekti škola.
Organizirani su edukativni programi i radionice za mlade u sklopu obilježavanja Dana europske
baštine u Hrvatskoj sa ciljem upoznavanja i približavanja kulturne baštine što većem broju
mladih.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za
2015. godinu, pružena je potpora provedbi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi (17
potpora) te programa muzejsko-galerijske djelatnosti (13 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 izvedbenih
umjetnosti. Prema drugim osnivačima ustanovama/organizacijama u Republici Hrvatskoj
djelovanje je savjetodavno, budući da im kao osnivačima pripadaju sve ovlasti i odgovornosti
kod donošenja planova i potreba njihovih ustanova/organizacija kojima će unaprijediti ranije
metode i uvesti nove vezane uz razvoj mlade publike. Ministarstvo kulture je tijekom 2015.
godine pružilo potporu za provedbu 5 programa u području muzejsko-galerijske djelatnosti te
programa u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti.
Također, kontinuirano se upućuje zainteresirane kulturne institucije i organizacije na uvođenje
novih i unapređenje postojećih metoda razvoja publike kroz programe usmjerene mladima.
U svrhu osiguravanja jednakih prilika za pristup kulturi svim mladima, posebice onima
u riziku od socijalne isključenosti, Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje
programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu temeljem kojeg je
pružena potpora za provedbu programa knjižnične djelatnosti. Financiranjem programa
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narodnih knjižnica Nabava knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, Akcija i
manifestacija i Razvojnih programa i projekata u knjižničnoj djelatnosti, osigurane su jednake
prilike pristupu kulturi svim mladima (sufinancirano je 211 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).
Sufinanciranjem 20 programa (manifestacije, radionice, književne nagrade) kulturnih
institucija i kulturnih organizacija te organizacija civilnoga društva osiguran je kontinuitet i
blagi rast aktivnosti vezanih uz pristup mladih kulturi i kulturnim sadržajima.
Sufinanciranjem projekta Zaklade Kultura nova „Vjerujem, čujem, vidim“ olakšan je pristup
kulturi i kulturnim sadržajima mladima (slijepima i slabovidnima) koji su u riziku od socijalne
isključenosti.
Provedena su tri javna poziva radi realizacije potpore neprofitnim medijima, odnosno Javni
poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, temeljem kojeg je dodijeljeno
20 potpora (tisak i elektronički mediji) i dva Javna poziva za ugovaranje novinarskih radova u
neprofitnim medijima (na različitim platformama).
U svrhu osiguravanja financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za
mlade, Ministarstvo kulture izvijestilo je da se temeljem članka 7. Pravilnika o izboru i
utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, definira kako se pri stručnom vrednovanju
podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6. Pravilnika, primjenjuju temeljni
kriteriji, od kojih i „promicanje programa za djecu i mlade“. Nadležna vijeća i povjerenstva
također vrednuju i udio mladih umjetnika u kreiranju programskih sadržaja.
Nadalje, u području „Književno izdavaštvo“ povećan je broj financiranih programa: otkupljeno
je 139 naslova slikovnica, knjiga i časopisa za mlade, pružene su 53 potpore za izdavanje
slikovnica i knjiga za djecu i mlade, odobreno je 10 programa za poticanje književnog
stvaralaštva autorima knjiga za djecu i mlade, dodijeljene su 3 stimulacije za najbolja ostvarenja
na području književnog stvaralaštva za mlade. U okviru područja „Inovativne umjetničke i
kulturne prakse“ dodijeljeno je 60, te područja „Muzejsko-galerijska djelatnost“ 28 potpora. U
sklopu međunarodne kulturne suradnje u 2015. godini sufinancirano je 36 programa za mlade.
Također, Ministarstvo kulture provodi program „Poduzetništvo u kulturi“, kojemu je cilj
jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Program uključuje poduzetnike usmjerene na
ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih
tehnologija, s ciljem uvećavanja vrijednosti orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj.
U svrhu podupiranja neprofitnih medijskih projekata mladih za mlade, Ministarstvo
kulture izvijestilo je kako su Kriteriji za javne pozive za neprofitne medije definirani te su bili
dostupni kao sastavni dio uputa za prijavitelje. Kriterij koji se odnosi na mlade (ali i na druge
marginalizirane i ranjive skupine) glasio je „doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja
društvenih grupa, pri čemu se najvećim brojem bodova vrednuje upravo predstavljanje
društvenih grupa koje nemaju svoj glas u srednjostrujaškim medijima ili su prikazani na
stereotipan i diskriminatoran način“.
U svrhu osiguravanja raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu
programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade, Zaklada „Kultura nova“ u okviru
programskog područja „Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj“, kategorije
„Zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini“, podržala je 8 suradničkih platformi u koje
je bilo uključeno sveukupno 57 organizacija. U fokusu zagovaračkih platformi bilo je
iznalaženje rješenja za probleme neadekvatne prostorne infrastrukture na lokalnim razinama za
provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture
i umjetnosti.
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Ministarstvo socijalne politike i mladih 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. 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.
Temeljem Poziva Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske za 2015. godinu, pružene su potpore u području „Inovativne umjetničke i
kulturne prakse“ (6 udruga, 16 potpora).
Zaklada “Kultura nova” je u 2015. godini u okviru programskog područja „Razvojna podrška
za organizacije“, kategorije „upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost“ podržala 26
projekata/programa koje je provodilo 26 organizacija. 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 koja 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 projekata.
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, kao i o prioritetima i djelovanju Republike Hrvatske kao
njegove članice. Nadalje, tijekom 2015. godine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je
bilo pokrovitelj „Svečanog primanja povodom obilježavanja UN Međunarodnog dana mira i
Dana United World Colleges-a (UWC)“, koji je imao za cilj promicati aktivnosti doniranja za
studiranje mladih hrvatskih studenata na UWC-u.
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima i organizacijama mladih i za mlade za
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima UNESCO-a, Hrvatsko povjerenstvo
za UNESCO pri Ministarstvu kulture, zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
te Agencijom za odgoj i obrazovanje, organiziralo je u rujnu 2015. u Splitu seminar o
iskustvima implementacije udžbenika „Baština u rukama mladih“, a ujedno, u 2016. godini
planira daljnju organizaciju istog kao i organizaciju međunarodnog seminara o implementaciji
i iskustvima učitelja na temu „Baština u rukama mladih“, u suradnji s UNESCO-om.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,
organiziralo je i koordiniralo sudjelovanje službenog izaslanstva Republike Hrvatske na
pripremnom sastanku za 9. Forum mladih UNESCO-a, koji je održan u Bruxellesu, od 15. do
17. listopada 2015. godine te omogućilo sudjelovanje na 9. Forumu mladih (održanom u Parizu,
Francuska, od 26. do 28. listopada 2015. godine).
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo nad Međunarodnim volonterskim kampom „I
care for Drežnik Grad 2015“, Drežnik Grad, u trajanju od 26. lipnja do 4. srpnja te od 4. do 12.
rujna 2015. godine. Pokroviteljstvo je pruženo i nad humanitarnim projektom Shaping Futures,
provođenim u trajanju od 29. lipnja do 11. srpnja 2015. godine, na prostoru Grada Zagreba i
Zagrebačke županije, u organizaciji Hrvatskog povjerenstva 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.
14

Potpora je pružena i inicijativi proglašavanja „Svjetskog dana romskog jezika“ u UNESCO-u
te proglašenja Dekade ranog i predškolskog odgoja (2015. – 2025.) u Ujedinjenim narodima.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i Stalno predstavništvo Republike
Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluju u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s
UNESCO-om, u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području
obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a,
te na primjeren način upoznaju hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCOa. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim informacijama i pozivima iz
UNESCO-a obavještava sva resorna ministarstva i institucije o projektima i skupovima u
kojima mogu sudjelovati predstavnici Republike Hrvatske.
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u odgovarajućim tijelima Europske unije i
Vijeća Europe, Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je administrativno-tehničku
te financijsku podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima.
Ujedno, Ministarstvo socijalne politike i mladih, putem svoje predstavnice, redovito sudjeluje
u radu Radne skupine za mlade pri Vijeću Europske unije. Radna skupina za mlade Vijeća EU
(K02) je stalna radna skupina Vijeća koja priprema predmete za raspravu i odlučivanje
ministrima nadležnim za mlade EU. Ministarstvo socijalne politike i mladih, putem svoje
predstavnice, redovito sudjeluje i u radu Upravnog odbora za mlade Vijeća Europe (CDEJ).
U svrhu osiguravanja programske potpore udrugama mladih i za mlade koje svojim
programima promiču mobilnost mladih na svim razinama, 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 Ministarstva socijalne
politike i mladih, podržana je provedba 3 programa.

ZAKLJUČAK
Od ukupno predviđenih 118 zadataka, za njih 114 određena je 2015. godina kao godina
provedbe. Sukladno podacima iz Izvješća, tijekom 2015. godine provođen je 61 zadatak, dok
je 21 djelomično provođen te će se isti provoditi i u narednom razdoblju. Tijekom 2015. godine
32 od 114 zadataka nije provođeno te se predviđa kako će provedba uslijediti u narednom
razdoblju.
Analiza utrošenih financijskih sredstava prema područjima djelovanja
Područje djelovanja
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Utrošena sredstva

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
UKUPNO

Pregled utroška sredstava za
provedbu Preporuka
Bjelovarsko-bilogorska županija
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Zagreb
Istarska županija
Karlovačka županija
Koprivničko-križevačka županija
Krapinsko-zagorska županija
Ličko-senjska županija
Međimurska županija
Osječko-baranjska županija
Požeško-slavonska županija
Primorsko-goranska županija
Sisačko-moslavačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Šibensko-kninska županija
Varaždinska županija
Virovitičko-podravska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Zadarska županija
Zagrebačka županija
UKUPNO

51.070.876,00 kn i sredstva redovne
djelatnosti
20.503.557,06 kn i sredstva redovne
djelatnosti
175.593.660,10 kn i sredstva redovne
djelatnosti
Sredstva redovne djelatnosti
6.976.881,00 kn i sredstva redovne
djelatnosti
38.471.140,53 kn i sredstva redovne
djelatnosti
Sredstva redovne djelatnosti
292.616.114,69 kn i sredstva redovne
djelatnosti

Utrošena sredstva
23.592.765,13 kn i sredstva redovne djelatnosti
6.142.300,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
15.230.261,82 kn i sredstva redovne djelatnosti
16.660.610,40 kn i sredstva redovne djelatnosti
5.213.566,43 kn i sredstva redovne djelatnosti
8.038.813,14 kn i sredstva redovne djelatnosti
4.033.415,66 kn i sredstva redovne djelatnosti
1.287.869,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
553.271,06 kn i sredstva redovne djelatnosti
2.278.750,28 kn i sredstva redovne djelatnosti
579.509,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
16.413.528,38 kn i sredstva redovne djelatnosti
6.298.919,87 kn i sredstva redovne djelatnosti
663.500,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
584.808,74 kn i sredstva redovne djelatnosti
4.581.983,56 kn i sredstva redovne djelatnosti
2.154.750,68 kn i sredstva redovne djelatnosti
3.338.432,69 kn i sredstva redovne djelatnosti
14.849.387,72 kn i sredstva redovne djelatnosti
106.631,50 kn i sredstva redovne djelatnosti
132.603.075,06 kn i sredstva redovne djelatnosti

U svrhu provedbe mjera Nacionalnog programa za mlade, tijekom 2015. godine utrošeno je
292.616.114,69 kuna i sredstva redovne djelatnosti tijela državne uprave (uključujući
sredstva Državnog proračuna, sredstva od igara na sreću te sredstva Europske unije).
Dodatno su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Nacionalnom
programu, provodile niz preporuka upućenih njima te su, prema dostupnim podacima, u
navedenu svrhu utrošile 132.603.075,06 kuna i sredstva redovne djelatnosti.
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PODRUČJE 1. OBRAZOVANJE, PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE U KONTEKSTU
CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Cilj 1.1.: OBRAZOVATI MLADE ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO I NENASILJE
Mjera 1.1.1. Stvaranje institucionalnih pretpostavki za razvoj građanske kompetencije kod mladih
Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. uvesti građanski odgoj i
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
obrazovanje međuOdlukom o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih
predmetno u sve razrede
sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
osnovnih škola i srednje
(Narodne novine, broj: 104/2014), sadržaji i teme građanskog odgoja i
škole
obrazovanja provode se u sklopu međupredmetne nastave u osnovnim i
srednjim školama.
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine,
broj 124/2014) i pokretanjem Cjelovite kurikularne reforme za rani i
predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje planirano je
Provedba se financira u
da se u osnovnim i srednjim školama Građanski odgoj i obrazovanje provodi u
okviru redovnih
2014. i
međupredmetnoj nastavi, s jasno definiranim ishodima i ciljevima:
aktivnosti Ministarstva
kontinuirano
1. razvijati građansku kompetenciju koja učenicima, kao informiranim,
znanosti, obrazovanja i
aktivnim i odgovornim članovima društvene zajednice, omogućuje
sporta i Agencije za
učinkovito obavljanje građanske uloge,
odgoj i obrazovanje.
2. usvojiti znanje o ljudskim pravima, dužnostima i odgovornostima
građanina, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima te
obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u njezinu
političkom i društvenom životu,
3. promicati demokratska načela u zajednici u sklopu i izvan školskoga
života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te
komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje
oblikovanjem cjelovitog iskustva aktivnoga građanstva,

18

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

4.

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

Hrvatska obrazovna politika promovira i unaprjeđuje Građanski odgoj i
obrazovanje u sklopu tri dominantne aktivnosti:
- organizacija stručnih skupova (za učitelje/nastavnike, stručne
suradnike i ravnatelje u sklopu programa kontinuiranoga
profesionalnog razvoja), u cilju unapređivanja profesionalnih
kompetencija za uključivanje i provedbu univerzalnih općeprihvaćenih
vrijednosti i ljudskih prava u nastavne sadržaje nastavnoga plana i
programa/kurikuluma i međupredmetnih tema;
- uključivanje učenika u projekte vezane uz 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, obrazovanja i sporta (selektivni
prikaz tema na dosadašnjim smotrama). Teme smotre bile su: 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.
Održan je i Online kviz natjecanje učenika osnovnih škola „Koliko
poznaješ Hrvatski sabor?“
Simulirane su sjednice Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola na
specifične društvene probleme.
- potpora/financiranje projekata udruga koje djeluju u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 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
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2015./2016.

2. 2015/2016. uvesti
građanski odgoj i
obrazovanje kao obvezni
nastavni predmet u 8.
razred osnovne škole te
1. i 2. razred srednje
škole, te provoditi
međupredmetno tijekom
cijelog osnovnoškolskog
i srednješkolskog
obrazovanja

2014. i
kontinuirano

3. pripremiti radne
materijale za učenike,
učitelje i
nastavnike za provedbu
građanskog odgoja i
obrazovanja
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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.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Odlukom o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih
sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine, broj: 104/2014), sadržaji i teme građanskog odgoja i
obrazovanja provode se u sklopu međupredmetne nastave u osnovnim i
srednjim školama.
Cilj Građanskog odgoja i obrazovanja je razvoj učenika kao emancipiranog i
odgovornog građanina koji aktivno sudjeluje u razvoju demokratske građanske
kulture ili moralnih načela svoje škole, mjesta, države, Europe i svijeta.
Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i
obrazovanja za osnovne i srednje škole u školskoj godini provodi se po modelu
međupredmetne nastave u osnovnim i srednjim školama i izbornim
programima/predmetima u osnovnim školama te fakultativnim programima u
srednjim školama.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Materijale za međupredmetnu i interdisciplinarnu provedbu sadržaja
građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i programa
stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika za provedbu građanskog odgoja i
obrazovanja, priprema i provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, uključujući i
Smotru projekata iz građanskog odgoja (informacije dostupne na
www.azoo.hr).
U sklopu programa Erasmus+ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i
Agencija za mobilnost i programe EU, u promotivnim aktivnostima i info
danima posebnu pažnju posvetit će aktivnostima u cilju promoviranja
uključivanja škola u teme vezane uz odgoj i obrazovanje o univerzalnim i
općeprihvaćenim vrijednostima i ljudskim pravima.

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

Zadatak je
djelomično
provođen

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

Zadatak je
provođen

Mjera 1.1.2. Jačanje kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog nasilja (cyberbulling)
Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, škole, organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

2015.

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

1. Pomicati kulturu
nenasilja u osnovnim i
srednjim školama
izmjenom i dopunom
sadržaja postojećih
nastavnih predmeta i
izvannastavnih
aktivnosti

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

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Promicanje kulture nenasilja u osnovnim i srednjim školama provodi se kroz
informiranje učenika i roditelja u školi, na satima razredne zajednice,
roditeljskim sastancima i projektima u sklopu izvannastavnih aktivnosti o
problemima i posljedicama nasilja te načinima njegova suzbijanja.
U školskoj godini 2014./2015., u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta proveden je preventivni projekt
„Živim život bez nasilja“ u koji su bili uključeni učenici viših razreda osnovnih
škola s područja cijele Republike Hrvatske (otprilike 5.000 učenika).
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u
području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj
godini 2015./2016. U sklopu spomenutoga natječaja u području aktivnosti P1:
Zaštita i promicanje ljudskih prava, potpodručje P1a.d: Odgoj za mir i nenasilno
rješavanje sukoba sufinancirano je 12 projekata udruga usmjerenih razvoju
kulture nenasilja koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih u travnju 2015. godine objavilo je
Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i
među djecom i mladima. 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

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Provođenje nije
zahtijevalo dodatna
financijska sredstva iz
državnog proračuna na
poziciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i
sporta.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
djelomično
provođen

Sredstva na poziciji
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta,
A 577 130, u iznosu od
850.000, 00 kuna.

Sredstva na poziciji
Ministarstva socijalne
politike i mladih,
program 4005
Socijalno osnaživanje
obitelji, mladih i djece,
Aktivnost A 792009
Prevencija nasilja nad
djecom i mladima,
račun 3811 – Tekuće
donacije u novcu, izvor

Zadatak je
provođen

zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja) i 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 udruga
usmjerene prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
za 2015. godinu, osigurana su sredstva za provedbu 31 projekta udruga u
ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna.

41, u iznosu od
3.500.000,00 kuna.

Cilj 1.2.: STVORITI INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA UNAPREĐENJE RADA S MLADIMA
Mjera 1.2.1. Unapređenje rada s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka
Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Provedba
mjere/zadatka

Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

2014. i
kontinuirano

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

Sredstva na poziciji
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta,
A 577 130;
9. 450.000, 00 kn.

Zadatak je
provođen

2015. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u
području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj
godini 2015./2016. Spomenutim natječajem sufinanciran je 121 projekt udruga
koji su, između ostalog, usmjereni i na jačanje kapaciteta udruga mladih i za
mlade.

/

/

Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Odlukom od 25. veljače 2015. godine, Ministarstvo socijalne politike i mladih
imenovalo je Radnu skupinu za analizu i definiranje rada s mladima. Tijekom

Sredstva Državnog
proračuna na poziciji
Ministarstva socijalne

Zadatak je
djelomično
provođen

2015.
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3. Izraditi analizu
mogućnosti

profesionalizacije rada s
mladima

2015. godine održano je 5 sastanaka na kojima je sudjelovalo 12
članova/članica Radne skupine, predstavnika/ca Ministarstva socijalne politike
i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava te znanstvenih institucija i udruga aktivnih u području
rada s mladima. Održana su i 3 sastanka predstavnika uže Radne skupine.
Slijedom Poziva Ministarstva rada i mirovinskog sustava za dostavu prijedloga
operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru
Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020., Radna skupina za analizu i definiranje rada s
mladima pristupila je pripremi nacrta prijedloga Sažetka operacije pod
nazivom „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“. Predmetnim
Sažetkom operacije planirana je, između ostalog, provedba istraživanja o radu
s mladima u Hrvatskoj te izrada preporuka za razvoj i profesionalizaciju.

politike i mladih,
program 4005
Socijalno osnaživanje
obitelji, mladih i djece,
Aktivnost A 792007
„Administracija i
upravljanje“, račun
3211 „Službena
putovanja“, u iznosu od
7.876,00 kuna.

Cilj 1.3.: PRIDONIJETI KONKURENTNOSTI MLADIH NA TRŽIŠTU RADA
Mjera 1.3.1. Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Suradnici u provedbi: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, visoka učilišta, javne znanstvene organizacije
Rok
provedbe

2015. 2016.
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Zadatak

1. Osigurati istraživačke
stipendije mladim
istraživačima i
poslijedoktorandima koji
provode
istraživanja u znanstvenim
područjima na
doktorskoj i
poslijedoktorskoj razini.

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
U skladu s ciljevima Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala,
mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju usmjerena je
prema povećanju broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom
razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu
vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.
Opći cilj poziva Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih
istraživača i poslijedoktoranada bio je profesionalni razvoj mladih istraživača i
poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih
kompetencija u području istraživanja i razvoja.
Specifični ciljevi odnosili su se na: pružanje potpore mladim istraživačima i
poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnoga znanstvenog istraživanja

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Za financiranje
projekata u okviru
ovog poziva na dostavu
projektnih prijedloga
raspoloživ je iznos od
37.263.000,00 kuna.
Financiranje je
osigurano iz sredstava
Europskog socijalnog
fonda (31.673.550,00
kuna - 85%) te iz
sredstava Državnog

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2015. 2016.

2015. 2016.
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2. Pružiti potporu mladim
istraživačima i
poslijedoktorandima u
ostvarenju konkurentnog
znanstvenog istraživanja
provođenjem temeljnih,
primijenjenih i razvojnih
istraživanja najvišeg
ranga koji će pridonijeti
samozapošljavanju i
konkurentnosti mladih
istraživača na tržištu rada
3. Ojačati istraživačke i
poduzetničke kompetencije
mladih istraživača i
poslijedoktoranada te
stvoriti preduvjete za
njihovo uključivanje u
Europski istraživački
prostor u okviru mobilnosti
i intenzivnim aktivnostima
umrežavanja s
relevantnim akterima na
regionalnoj i europskoj
razini.

provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja; jačanje
istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i
poslijedoktoranada; stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski
istraživački prostor mobilnošću i intenzivnim aktivnostima umrežavanja s
relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini.
Temeljem Natječaja za dodjelu sredstava koji je proveden u drugoj polovici
2014. godine, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su u lipnju i
srpnju 2015. godine. Na temelju ocjena vanjskih ocjenjivača i odluke Odbora
za odabir projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.2.01
Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i
poslijedoktoranada dodijeljene su istraživačke stipendije za istraživanja u
trajanju od 9 do 15 mjeseci za 49 projekata na kojima je ukupno angažirano
157 korisnika, od toga 42 novozaposlenih.

/

proračuna Republike
Hrvatske (5.589.450,00
kuna – 15%).

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

/

2. ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO
Cilj 2.1.: OLAKŠATI INTEGRACIJU MLADIH NA TRŽIŠTE RADA
Mjera 2.1.1. Osiguranje uvjeta za učenje mladih na radnom mjestu
Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u suradnji s Hrvatskim zavodom za
1. Pokrenuti i organizirati
zapošljavanje provelo Anketu o standardu zanimanja u sklopu projekta „Daljnji
rasprave te izraditi
razvoj standarda zanimanja“. Cilj Ankete je dobivanje podataka o
preporuke o razvoju
kompetencijama potrebnima za obavljanje pojedinog zanimanja izravno od
sustava učenja na
poslodavaca, za potrebe predlagatelja novih standarda zanimanja. Anketa je
Za provedbu projekta
radnom mjestu na
provedena za 50 zanimanja.
korištena su ESF
2014. –
sjednicama relevantnih
Sukladno raspravama u 2014. godini prilikom izrade Smjernica za mjere aktivne sredstva u vrijednosti
2015.
stručnih radnih tijela s
politike zapošljavanja 2015-2017, utvrđena je potreba za revizijom sustava
100.000,00 EUR
ciljem unapređenja
mentorstava u provođenju mjere „Učenje na radnom mjestu“. Slijedom toga
/761.000,00 kuna.
sustava regulative i
tijekom 2015. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje započela je
poticaja vezanih za
provedba projekta „Analiza sustava mentorstva“, sufinanciranog iz sredstava
učenje na radnom
ESF-a. Temeljem rezultata navedenog projekta, Ministarstvo rada i
mjestu
mirovinskoga sustava nastavit će sa unapređenjem sustava mentorstava i učenja
na radnom mjestu.
Sredstva državnog
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
proračuna na poziciji
2. Uspostaviti sustav
Hrvatski zavod za zapošljavanje redovno mjesečno prati aktivnosti uključivanja
Hrvatskog zavoda za
praćenja uključivanja
2015. i
nezaposlenih osoba u mjere Aktivne politike zapošljavanja.
zapošljavanje
mladih u različite
kontinuirano
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini ukupno je koristilo 41.950
A689023 – Aktivna
oblike učenja na
mladih osoba, od čega je novouključenih bilo 25.050, u dobnoj skupini 15-29
politika zapošljavanja
radnom mjestu
godina.
(Stručno
osposobljavanje za rad
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

Mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ukupno su
koristile 28.222 mlade osobe, od kojih je 16.000 novouključeno tijekom 2015.
godine.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava tijekom 2015. godine provelo je
postupak javne nabave za izradu prijedloga projekta informacijskog sustava
Evidencije ljudskih potencijala.

kontinuirano
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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, u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje, provodi projekt „Daljnji razvoj standarda zanimanja“, u svrhu
analize potreba poslodavaca za praktičnim znanjima.
Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu svojih redovnih aktivnosti
(individualno savjetovanje, individualne konzultacije, radionice, tribine)
informira 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) informira
mlade nezaposlene osobe (prijavljene u evidenciji nezaposlenih i neprijavljene) i
učenike završnih razreda srednjih (osobito strukovnih) škola o mogućnosti
uključivanja u isto.
Zavod također, u sklopu redovnog održavanja Sajmova poslova, provodi
informiranje mladih u uključivanje u Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
Tijekom 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u suradnji sa
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započeo je promotivne aktivnosti u sklopu
Garancije za mlade kojima se promovira sama Garancija, a posebno mjere
aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade osobe kroz paket mjera
„Mladi i kreativni“ te fiskalne olakšice za zapošljavanje mladih.
Tijekom 2015. godine promocija se nastavila te je održano 30 prezentacija u 23
grada. Uz navedeno, Hrvatski zavod za zapošljavanje vrši redovito poticanje
mladih osoba za uključivanje u sustav učenja na radnom mjestu, putem
savjetnika za mlade, Centara za mlade i Centara za informiranje i savjetovanje o
karijeri (CISOK). U 2015. godini, za rad s mladim osobama zaposleno je 5
savjetnika za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje o karijeri.

bez zasnivanja radnog
odnosa)
i
Sredstva Državnog
proračuna na poziciji
Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava
A84015- Povezivanje
obrazovanja i potreba
na tržištu rada, u iznosu
od 197.500,00 kuna.
Sredstva ESF-a
(prethodno izražena u
opisu provedbe mjere
2.1.1.)
Osnaživanje kapaciteta
HZZ-a za kvalitetan
rad s mladima utrošena sredstva
državnog proračuna na
poziciji HZZ-a
A689013 –
Administracija i
upravljanje (CISOK –
sredstva iz državnog
proračuna u okviru
redovitih aktivnosti)
HZZ 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

Zadatak je
provođen

Kako bi informacije o svijetu rada i mogućnostima obrazovanja bile dostupne
svim korisnicima, a posebno onim mlađima, Hrvatski zavod za zapošljavanje
ulaže znatne resurse u kreiranje novih i unapređenje postojećih e-usluga
namijenjenih informiranju i savjetovanju o karijeri. Pored postojećih e-alata koji
su dostupni korisnicima za samostalno pretraživanje informacija i pomoć u
razvoju karijere (Burza rada, LMI sustav, CISOK web portal i dr.), u srpnju
2015. godine pokrenut je novi portal Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod
nazivom e-Usmjeravanje.
Cilj portala bio je na jednom mjestu okupiti sve relevantne informacije vezane
za traženje posla, razvoj karijere, mogućnosti obrazovanja i svijetu rada. Na
portalu su ponuđeni sadržaji koji služe kao potpora u planiranju karijere, poput
savjeta za pisanje životopisa i ponašanja tijekom razgovora za posao. Dio
portala čine i upitnici samoprocjene koji pomažu korisnicima u procjeni vlastitih
interesa i kompetencija u svrhu odabira pravog puta karijere te u procjeni
osobina koje su poželjne na tržištu rada, poput komunikacijskih vještina,
timskog rada i sl. Zaključno s 31. prosincem 2015. godine, portal je posjetilo
53.119 korisnika, a zabilježeno je ukupno 253.222 pregleda.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu,
Ministarstvo poduzetništva i obrta provodilo je sljedeće aktivnosti: Stipendiranje
učenika u obrtničkim zanimanjima temeljem koje su se dodjeljivale bespovratne
potpore u svrhu stipendiranja učenika koji se obrazuju u deficitarnim
zanimanjima u sustavu vezanih obrta te aktivnost Majstor svog zanatanaukovanje temeljem koje su se dodjeljivale bespovratne potpore subjektima
malog gospodarstva s osnove izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja za
učenike koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu te nagrade
mentoru. Temeljem aktivnosti Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima
stipendirano je 1.280 učenika, dok su temeljem aktivnosti Majstor svog zanatanaukovanje potaknuta 29 subjekta malog gospodarstva koji izvode praktičnu
nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u deficitarnim
zanimanjima u sustavu vezanih obrta.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Mlade se na „danima otvorenih vrata“ potiče na upise u srednje strukovne škole
čiji programi obrazovanja sadrže veći udio praktične nastave kod poslodavca,
odnosno učenja na radnome mjestu.
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bez zasnivanja radnog
odnosa
HZZ pozicija T
689035

Sredstva na poziciji
Ministarstva
poduzetništva i obrta,
aktivnost A 817060
Provedba mjera za
poticanje
konkurentnosti i
poduzetništva i obrtaPoduzetnički impuls,
Konto 3721 Naknade
građanima i
kućanstvima u novcu, u
iznosu od 3.840.000,00
kuna te Konto 3523
Subvencije
poljoprivrednicima i
obrtnicima, u iznosu od
1.783.449,24 kuna.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Tijekom 2015. godine prosječno je u evidenciji nezaposlenih bilo prijavljeno
84.725 mladih osoba, od kojih 44.295 osoba ženskog spola. U usporedbi s 2014.
godinom, prosječan broj mladih osoba prijavljenih u evidenciju Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje smanjio se za 17,3% (2014. je prijavljeno prosječno
102.483, od kojih 52.258 osoba ženskog spola).
Kroz 2015. godinu u evidenciju nezaposlenih osoba ušla je 151.571 mlada
osoba, od kojih 77.971 osoba ženskog spola. Najveći broj mladih nezaposlenih
osoba koji su se tokom 2015. godine prijavili u evidenciju nezaposlenih osoba je
sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i
gimnazijom, odnosno ukupno 55.808 osoba što čini udio od 36,8% od ukupnog
boja novoprijavljenih mladih osoba.
Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tijekom 2015. godine
zaposleno je 109.606 mladih osoba, od kojih 55.397 osoba ženskog spola.

kontinuirano

4. Informirati mlade o
modelima i
mogućnostima učenja
na radnom mjestu u
sklopu i izvan odgojnoobrazovnog sustava

Tijekom 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji sa
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započeo je promotivne aktivnosti u sklopu
Garancije za mlade kojima se promovira sama Garancija, a posebno mjere
aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade osobe kroz paket mjera
„Mladi i kreativni“, te fiskalne olakšice za zapošljavanje mladih.
Tijekom 2015. godine promocija se nastavila te je održano 30 prezentacija u 23
grada.
Uz navedeno, poticanje 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).
Zavod također, u sklopu redovnog održavanja Sajma poslova, provodi
informiranje mladih u uključivanje u Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
U cilju razvoja i unapređenja kompetencija savjetnika za rad sa specifičnim
skupinama korisnika, tijekom 2015. godine provodile su se između ostalog
aktivnosti edukacije i usavršavanja savjetnika specijaliziranih za rad s mladim
osobama. U područnim uredima Zavoda aktivnosti u radu s mladima provodi
ukupno135 savjetnika za mlade.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
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Osnaživanje kapaciteta
HZZ-a za kvalitetan
rad s mladima utrošena sredstva
državnog proračuna na
poziciji HZZ-a
A689013 –
Administracija i
upravljanje ( CISOK –
sredstva iz državnog
proračuna u okviru
redovitih aktivnosti)

Zadatak je
provođen

Informiranje mladih o modelima i mogućnostima učenja na radnome mjestu u
sklopu odgojno-obrazovnoga sustava osigurava se na „danima otvorenih vrata“ i
uz pomoć medija.

Mjera 2.1.2. Jačanje kapaciteta ključnih dionika na tržištu rada u području učenja na radnom mjestu kroz razmjenu iskustava sa stranim
partnerima
Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Suradnici u provedbi: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora,
socijalni partneri, udruge mladih i za mlade
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Identificirati moguće
partnerske zemlje za
razmjenu iskustava i
osigurati potrebne
pretpostavke za
2015.
/
/
formalnu uspostavu
partnerstva i razmjenu
iskustava u području
učenja na radnom
mjestu
2. Identificirati ključne
dionike te uključiti
2015.
njihove predstavnike u
/
/
aktivnosti razmjene
iskustava
3. Podržati razvoj akcijskih Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Osnaživanje kapaciteta
planova javnih i
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je koordinator Savjeta za izradu Plana HZZ-a za kvalitetan
2015. i
državnih tijela za
implementacije Garancije za mlade. Savjet je radno tijelo koje je okupilo 17
rad s mladima kontinuirano
unapređenje učenja na
različitih dionika (predstavnika resornih ministarstava, HZZ-a, socijalnih
utrošena sredstva
radnom mjestu u
partnera i udruga mladih i za mlade). Savjet je od rujna do prosinca 2013.
državnog proračuna na
različitim sektorima
intenzivno radio na analizi sustava podrške mladima te identifikaciji i razvoju
poziciji HZZ-a
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

(državna uprava,
poslodavci, sindikati,
civilno društvo)

mjera koje trebaju biti uspostavljene radi implementacije sheme Garancije za
mlade. Planom implementacije Garancije za mlade, a koji je donesen u 2014.,
obuhvaćene su i reformske mjere koje se odnose na učenje na radnom mjestu.
Plan implementacije je svojevrsni akcijski plan koji sadržava 36 reformskih
mjera s opisom pripadajućih aktivnosti. Mjere će provoditi dionici Savjeta.
Tijekom 2015. godine Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za
mlade nastavlja kontinuirano pratiti provedbu mjera te raspravlja o prijedlozima
njihovog unaprjeđenja.
Osim u radu Savjeta za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade,
HZZ sudjeluje i u radu ostalih relevantnih tijela:
- radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
- radu Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
- unapređenju Lokalnih inicijativa za razvoj zapošljavanja (LEDI).

2015. i
kontinuirano

4. Predstaviti zaključke i
akcijske planove
proizašle iz razmjene
iskustava na sjednicama
relevantnih stručnih
radnih tijela

/

A689013 –
Administracija i
upravljanje
HZZ 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
HZZ pozicija T
689035

/

Mjera 2.1.3. Poticanje dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo mladih
Nositelji mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo poduzetništva i obrta
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Osigurati provedbu
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Potpore za
2015.
zajedničkih
Tijekom 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u suradnji s
zapošljavanje
promidžbenih
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započeo je promotivne aktivnosti u sklopu
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Zadatak nije
provođen

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

aktivnosti prema
dionicima na tržištu
rada, usmjerenih na
potporu zapošljavanju i
poduzetništvu mladih

Garancije za mlade, kojima se promovira sama Garancija, a posebno mjere
aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade osobe, kroz paket mjera
„Mladi i kreativni“, te fiskalne olakšice za zapošljavanje mladih.
Tijekom 2015. godine promocija se nastavila te je održano 30 prezentacija u 23
grada.
Uz navedeno, Hrvatski zavod za zapošljavanje promovira mjere aktivne politike
zapošljavanja na redovnim godišnjim predstavljanjima HOK-u, HGK-u te HUPu. Redovnim posjetima poslodavcima savjetnici također promoviraju potpore
zapošljavanja, a mlade osobe za uključivanje u samozapošljavanje. HZZ također,
u sklopu redovnog održavanja Sajma poslova, u suradnji s partnerima, promovira
potpore za zapošljavanje i uključivanje mladih u poduzetništvo.
Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini ukupno je koristilo 41.950
mladih osoba od čega je novouključenih bilo 25.050 u dobnoj skupini 15-29
godina.
Tijekom 2015. godine 1.329 mladih osoba koristilo je potpore za
samozapošljavanje, dok je novouključeno 778 mladih osoba.

2.

2015. i
kontinuirano
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Podržati razvoj
partnerstava
usmjerenih na razvoj
akcijskih planova za
zapošljavanje mladih
na lokalnoj razini, s
uključenom rodnom
perspektivom i
naglaskom na

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je koordinator Savjeta za izradu Plana
implementacije Garancije za mlade. Savjet je radno tijelo koje je okupilo 17
različitih dionika (predstavnika resornih ministarstava, Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, socijalnih partnera i udruga mladih i za mlade). Savjet je od rujna
do prosinca 2013. intenzivno radio na analizi sustava podrške mladima te
identifikaciji i razvoju mjera koje trebaju biti uspostavljene radi implementacije
sheme Garancije za mlade. Planom implementacije Garancije za mlade, a koji je
donesen u 2014., obuhvaćene su i reformske mjere koje se odnose na

utrošena sredstva
državnog proračuna na
poziciji HZZ-a
A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja
Potpora
samozapošljavanja utrošena sredstva
državnog proračuna na
poziciji HZZ-a
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)
Promidžbene aktivnosti
(prezentacije, Sajam
poslova i dr.) - utrošena
sredstva državnog
proračuna na poziciji
HZZ-a A689013 –
Administracija i
upravljanje
HZZ pozicija A689013
Administracija i
upravljanje – sredstva
iz državnog proračuna
u okviru redovitih
aktivnosti

Zadatak je
provođen

uspostavu sheme
Garancije za mlade

zapošljavanje mladih. Plan implementacije je svojevrsni akcijski plan koji
sadržava 36 reformskih mjera s opisom pripadajućih aktivnosti. Mjere će
provoditi dionici Savjeta.
Tijekom 2015. godine Savjet za provedbu Plana implementacije Garancije za
mlade nastavlja kontinuirano pratiti provedbu mjera te raspravlja o prijedlozima
njihovog unaprjeđenja.
Osim u radu Savjeta za provedbu Plana implementacije Garancije za mlade,
Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje i u radu ostalih relevantnih tijela:
- radu Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
- unapređenju Lokalnih inicijativa za razvoj zapošljavanja (LEDI).

2014. i
kontinuirano
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3. Podržati razvoj
poduzetničkih
inicijativa i
aktivnosti mladih,

Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom 2015. godine, u suradnji s drugim
partnerima, aktivno sudjelovao u uspostavi sustava identifikacije i aktivacije
osoba od 15 do 30 godina starosti koje nisu zaposlene, nisu uključene u
obrazovanje niti se nalaze u bilo kojoj vrsti osposobljavanja – tzv. NEET (Not
in Education, Employment or Training). CISOK centri su prepoznati kao
središnja mjesta za identifikaciju i aktivaciju NEET skupine, uključujući
definiranje oblika suradnje i odgovornosti pojedinih partnera, kao i kreiranje
mjera prevencije. U mjestima gdje CISOK centri nisu uspostavljeni, njihovu
ulogu u odnosu na NEET skupinu imat će Centri za mlade koji djeluju u
regionalnim i područnim uredima Zavoda. Svrha aktivnosti identifikacije i
aktivacije neaktivnih NEET osoba jest potaknuti njihovo socijalno uključivanje,
prvenstveno kroz aktivnosti obrazovanja/zapošljavanja, informiranja i
savjetovanja o razvoju karijere, čime se doprinosi unapređenju zapošljivosti,
olakšanom ulasku na tržište rada i sprečavanju (dugotrajne) nezaposlenosti ove
ciljne skupine.
U cilju razvoja partnerstva u sklopu Garancije za mlade, u studenom 2015.
godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskoga
sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje. Svrha Sporazuma je razmjena baze podataka između institucija koja
će omogućiti bolju identifikaciju i aktivaciju NEET skupine. Sporazumom se
propisuju uvjeti, procedure i načini korištenja podataka.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Od 2013. godine, kada su osnovani prvi Centri za informiranje i savjetovanje o
karijeri (CISOK) koji djeluju u okviru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
(ukupno 11 Centara), sve je veći broj korisnika koji koristi njihove usluge.

Potpora
samozapošljavanja utrošena sredstva
državnog proračuna na

Zadatak je
provođen

posebice mladih žena

CISOK centri su osnovani upravo u cilju osiguranja dostupnosti usluga
profesionalnog usmjeravanja najširim skupinama korisnika.
Jedan od temelja uspješnosti CISOK centara je usmjerenost na partnerstva s
drugim organizacijama na regionalnom i lokalnom tržištu rada kako bi se ispunili
zajednički ciljevi uravnoteženja stanja na tržištu rada i razvoja kompetencija
potrebnih hrvatskom gospodarstvu te osigurala njihova buduća održivost.
Također, u cilju identifikacije i aktivacije NEET skupine na regionalnom i
lokalnom području pristupilo se potpisivanju sporazuma između HZZ/CISOK-a i
drugih dionika.
Uspostavljeno je 11 centara u deset gradova Republike Hrvatske – Šibenik,
Zadar, Zagreb, Varaždin, Koprivnica, Slavonski Brod, Osijek, Vukovar,
Dubrovnik i Split.
Centri su smješteni izvan prostora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje čime su
omogućene usluge cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja najširim
skupinama građana, posebno mladima. Centri pružaju relevantne informacije o
obrazovnim mogućnostima i mogućnostima zapošljavanja u Hrvatskoj i
inozemstvu te druge informacije važne za planiranje i razvoj karijere, omogućuju
samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao, kao i korištenje
različitih on-line alata te usluga informiranja i savjetovanja o zahtjevima
zanimanja, školarinama, smještaju i ostalim temama vezanim uz obrazovanje i
zapošljavanje.
U razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine, u CISOK centrima pruženo je
60.833 usluga informiranja i savjetovanja o karijeri. Od ukupnog broja korisnika
usluga CISOK-a zabilježeno je 35.504 žena što čini njihov udio od 58,3%.
Najzastupljenije dobne kategorije korisnika su mlađi od 15 godina (N=16.141) te
između 15 i 19 godina (N=11.292). Ukupno je obuhvaćeno 35.557 korisnika koji
pripadaju dobnoj kategoriji do 29 godina, odnosno u kategoriju mladih osoba, što
čini 58,4% od ukupnog broja korisnika u ovom razdoblju i predstavlja
prepoznavanje CISOK centara kao značajnih mjesta u podršci i provođenju
programa „Garancija za mlade” te je u skladu s politikom zapošljavanja i dobrom
praksom Europske unije.
Savjetnici su organizirali individualizirane i grupne aktivnosti s ciljem razvijanja
kompetencija i vještina upravljanja karijerom te informiranja korisnika o stanju
na tržištu rada i obrazovnim mogućnostima. Sve usluge koje CISOK centri nude
se zasnivaju na individualnom pristupu i prepoznatim potrebama korisnika.
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poziciji HZZ-a
A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja
Osnaživanje kapaciteta
HZZ-a za kvalitetan
rad s mladima utrošena sredstva
državnog proračuna na
poziciji HZZ-a
A689013 –
Administracija i
upravljanje ( CISOK –
sredstva iz državnog
proračuna u okviru
redovitih aktivnosti)

Do kraja prosinca 2015. planirano je ukupno 2.824 različitih grupnih aktivnosti
prilagođenih potrebama korisnika. Najviše aktivnosti bilo je namijenjeno
nezaposlenim osobama za koje je provedeno 1.108 aktivnosti te učenicima
osnovnih škola za koje je provedeno 705 aktivnosti. Održana su brojna grupna
informiranja učenika završnih razreda osnovne škole, kao i informiranja o
samozapošljavanju, radionice na temu pripreme za razgovor za posao,
predavanja o studiju i zapošljavanju u inozemstvu i slično.
Jačanje kapaciteta za rad s mladim osobama planirano za 2015. godinu kroz
financiranje iz ESF-a započet će s provedbom u 2016. godini.
Specijalizacija savjetnika prema ciljanim skupinama provedena je tijekom 2015.
godine tako je trenutno specijalizirano 135 savjetnika za mlade.
Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža podršku i potporu svim mladim osobama
zainteresiranim za razvoj poduzetničke ideje putem specijaliziranih savjetnika za
samozapošljavanje i potpora za samozapošljavanje.
Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć
HZZ-a te na jednom mjestu mogu dobiti sve relevantne informacije o
samozapošljavanju, edukaciju i pomoć u razradi poduzetničke ideje i izradi
Poslovnog plana, načinu registracije, besplatnim i drugim edukacijama,
potporama i subvencijama drugih davatelja te koordinatora za suradnju i
povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada, a prije svega HOK-a, HGK-a
te razvojnih agencija i poduzetničkih centara, inkubatora i slično. Kada prođu
gore opisane aktivnosti, osobe podnose zahtjev za korištenje mjere za
samozapošljavanje te im HZZ nakon realizacije potpore osigurava stručnu
podršku u prvoj godini rada.
U 2015. godini održane su radionice za samozapošljavanje na kojima je
sudjelovalo 1.268 mladih osoba. Također, 1.724 mlade osobe zainteresirane za
samozapošljavanje bile su uključene u individualno savjetovanje za
samozapošljavanje.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Sukladno Programu poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ za
2015. godinu, Ministarstvo poduzetništva i obrta je provodilo mjere i aktivnosti
temeljem kojih su dodjeljivane bespovratne potpore subjektima malog
gospodarstva, a posebno su poticane žene poduzetnice, odnosno gospodarski
subjekti u većinskom privatnom vlasništvu žene/a (50% i više) putem
preferencijalnog sustava dodatnog bodovanja u svim dostupnim poticajnim
mjerama.
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Sredstva na poziciji
Ministarstva
poduzetništva i obrta,
aktivnost A 817060
Provedba mjera za
poticanje
konkurentnosti i
poduzetništva i obrta-

U okviru provedbe Poduzetničkog impulsa u 2015. godini, ženama
poduzetnicama, odnosno gospodarskim subjektima u većinskom ženskom
vlasništvu (50% i više) odobrena je 161 potpora, u ukupnoj vrijednosti
12.918.811,82 kn.
Nadalje, kroz aktivnost Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike u svrhu stjecanja
novih i obnovljenih stečenih znanja i vještina potaknuto je 398 fizičkih osoba
ženskog spola u iznosu od 1.002.796 kn.

Poduzetnički impuls, u
iznosu od
12.918.811,82 kuna te
Konto 3523 Subvencije
poljoprivrednicima i
obrtnicima u iznosu od
1.002.796 kuna.

Mjera 2.1.4. Osnaživanje udruga mladih i za mlade kao dionika na tržištu rada, s naglaskom na provedbu Garancije za mlade
Nositelji mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Suradnici u provedbi: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, udruge mladih i za
mlade
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Osigurati uvjete za
izradu i provedbu
programa i edukacija
2015.
/
/
usmjerenih na udruge
mladih i za mlade u
području tržišta rada
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
HZZ pozicija A689013
Razvoj projekata Garancije za mlade usmjerenih prema aktivnostima
Administracija i
dosega/kontaktiranja s neaktivnim mladima pokrenut je krajem 2015. godine
upravljanje – sredstva
potpisivanjem Sporazuma o poslovnoj suradnji za razmjenu podataka između
iz državnog proračuna
2. Omogućiti razvoj
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskoga
u okviru redovitih
sustava potpore razvoju
2015. i
sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko
aktivnosti
projekata udruga
kontinuirano
osiguranje. Svrha razmjene podataka između potpisnika ovog Sporazuma jest
mladih i za mlade u
identifikacija broja i strukture osoba u dobnoj skupini od 15 do navršenih 30
Jačanje kapaciteta
području tržišta rada
godina života koje nisu u obrazovanju, zaposlenju ili osposobljavanju (eng.
HZZ pozicija T
NEET – Not in Education, Employment or Training), radi kreiranja i provedbe
689035 OP Učinkoviti
smjernica i mjera usmjerenih ponovnom uključivanju identificiranih osoba u
ljudski potencijali,
obrazovanje ili tržište rada.
Prioriteti 1,2 i 5
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

U cilju kvalitetnijeg informiranja i rada s mladima planirano je jačanje
kapaciteta HZZ-a kroz OP ULJUP odnosno financiranje iz ESF-a.
HZZ provodi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na mlade osobe
kroz paket mjera „Mladi i kreativni“. U paketu mjera nalazi se program učenja
na radnom mjestu - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa i Javni radovi koju mogu koristiti udruge za čiju provedbu su osigurana
sredstva iz državnog proračuna, te sredstva iz ESF-a i YEI.

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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3. Uspostaviti sustav
praćenja sudjelovanja
udruga mladih i za
mlade u provedbi
politika zapošljavanja

4. Osigurati uvjete za
razmjenu primjera
dobre praske

/
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u Programima uzajamnog učenja u
organizaciji Europske komisije. Hrvatski primjer dobre prakse odnosi se na
Centre za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK). Model Centra za
informiranje i savjetovanje o karijeri prepoznat je u zemljama Europske unije
kao jedan od najboljih primjera dobre prakse. Centri su otvoreni za sve korisnike
koji trebaju informacije i savjete vezane uz daljnji profesionalni razvoj i
zapošljavanje te u Hrvatsku prenose najbolje prakse i iskustva sličnih
organizacija iz Europske unije.
Svrha CISOK-a je pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja
svim građanima na temelju utvrđenih potreba klijenata – nezaposlenih osoba
(posebno mladih) i zaposlenih, poslodavaca i svih onih koji su zainteresirani za
razvoj karijere. Centri su osnovani za pružanje pristupačne, otvorene i
prepoznatljive usluge svim korisnicima.
U provedbi Garancije za mlade, CISOK je zamišljen kao središnje mjesto
dohvata mladih neaktivnih osoba. Očekivani ishodi centara su omogućiti
korištenje usluga profesionalnog usmjeravanja većem broju korisnika posebno
onih koji nisu prijavljeni u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i

HZZ pozicija A689023
Aktivna politika
zapošljavanja
(sve mjere i sve ciljane
skupine financirane iz
državnog proračuna)
HZZ pozicija T
689035 OP Učinkoviti
ljudski potencijali,
Prioriteti 1,2 i 5
(financiranje iz ESF i
YEI – mjere za mlade)
/

HZZ pozicija A689013
Administracija i
upravljanje – sredstva
iz državnog proračuna
u okviru redovitih
aktivnosti

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

drugih institucija kako bi se tim osobama pružila pomoć i podrška koja im je
potrebna.

Mjera 2.1.5. Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih
Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Suradnici u provedbi: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, akademska zajednica, socijalni partneri, udruge mladih i za
mlade
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Uz aktivno
sudjelovanje
dugotrajno
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
nezaposlenih mladih
Izmijenjeni su kriteriji za ulazak u mjere aktivne politike zapošljavanja koje su
izraditi nove i/ili
nastale u periodu 2014.-2015. te je olakšan ulazak u sve mjere javnih radova
Sredstva državnog
unaprijediti postojeće
kojima su ciljane skupine mlade osobe. Vodilo se računa da se za zapošljavanje
proračuna na poziciji
2014. –
mjere zapošljavanja
mladih kroz javne radove, gdje god je to bilo moguće, omogući financiranje od
HZZ-a A689023 –
2015.
dugotrajno
strane HZZ-a u 100% iznosu, osobito kada je riječ o dugotrajnije nezaposlenim
Aktivna politika
nezaposlenih mladih,
mladima i mladima niže razine obrazovanja. Također, radilo se na promociji
zapošljavanja
uz vrednovanje
mjere Osposobljavanje na radnom mjestu koja će omogućiti stjecanje
njihovog učinka na
konkretnog radnog iskustva i mladima koji ne spadaju u ciljanu skupinu za
položaj mladih žena,
primjenu Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
odnosno mladih
muškaraca
Osnaživanje kapaciteta
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
HZZ-a za kvalitetan
2. Potaknuti raspravu s
Hrvatski zavod za zapošljavanje sudjeluje u radu Savjeta Plana implementacije
rad s mladima 2014. i
ključnim dionicima o
Garancije za mlade.
utrošena sredstva
kontinuirano
problemu dugotrajne
U prosincu 2014. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za
državnog proračuna na
nezaposlenosti mladih
razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za
poziciji HZZ-a
razdoblje od 2015. – 2017. godine kojim su, na temelju analize tržišta rada i
A689013 –
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

strateških dokumenata u području zapošljavanja, definirani prioriteti, ciljevi i
aktivnosti aktivne politike zapošljavanja za navedeni period.
Na temelju Smjernica, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
usvojilo je u siječnju 2015. godine dokument pod nazivom Uvjeti i načini
korištenja sredstava za provedbu aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini te
se nastavlja provedba intervencija potpora za zapošljavanje, usavršavanje i
samozapošljavanje, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, obrazovanja nezaposlenih osoba, javnih radova te potpora za očuvanje
radnih mjesta.
U svrhu izrade dokumenta pod nazivom Uvjeti i način korištenja sredstava za
provedbu mjera APZ-a osnovano je povjerenstvo u kojem su sudjelovali
predstavnici HZZ-a i socijalnih partnera te su uvjeti i kriteriji bili usuglašeni na
svim razinama prije Upravnog vijeća Zavoda.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Udio dugotrajno nezaposlenih osoba u ukupnoj nezaposlenosti značajno se
razlikuje s obzirom na dobnu skupinu. Taj udio je najmanji u dobnoj skupini 1519 godina i na dan 31.12.2015. godine iznosio je 0,6%. Udio dugotrajno
nezaposlenih mladih (15-29) u ukupnoj nezaposlenosti krajem 2015. iznosio je
6,7%.
Analiza podrobnijih podataka o registriranoj nezaposlenosti potvrđuje da između
dobi i dugotrajne nezaposlenosti postoji veza odnosno da starije skupine
nezaposlenih imaju veći udio dugotrajno nezaposlenih.

2014. i
kontinuirano
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3. Provoditi i pratiti
provedbu mjera za
dugotrajno nezaposlene
mlade

Udio dugotrajno nezaposlenosti mladih prema dobnim skupinama u
ukupnoj nezaposlenosti krajem 2015. godine
Dob
Udio (%)
15-19
0,6
20-24
3,0
25-29
3,0
Dugotrajna nezaposlenost osobito pogađa starije osobe. S druge strane, premda
ih pogađa u relativno manjoj mjeri, dugotrajna nezaposlenost veoma je štetna za
mlade osobe jer onemogućuje stjecanje početnog radnog iskustva, što ostavlja
negativne posljedice na cjelokupnu radnu karijeru.
Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici
Hrvatskoj za razdoblje od 2015. – 2017. definirani su prioriteti aktivne politike
zapošljavanja u navedenom periodu, na temelju analize tržišta rada u Republici
Hrvatskoj, kao i strateških dokumenata EU u području zapošljavanja.

Administracija i
upravljanje

/

Zadatak je
provođen

Jedan od definiranih prioriteta je i povećanje stope zaposlenosti stanovništva,
unutar kojeg je definiran i specifičan cilj – smanjenje i sprečavanje dugotrajne
nezaposlenosti radi sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti te su pod
navedenim ciljem definirane aktivnosti u svrhu aktivacije dugotrajno
nezaposlenih osoba.
U prosincu 2014. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za
razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za
razdoblje od 2015. – 2017. godine kojim su, na temelju analize tržišta rada i
strateških dokumenata u području zapošljavanja, definirani prioriteti, ciljevi i
aktivnosti aktivne politike zapošljavanja za navedeni period.
Na temelju Smjernica, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
usvojilo je u siječnju 2015. godine dokument pod nazivom Uvjeti i načini
korištenja sredstava za provedbu aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini te
je nastavljena provedba intervencija potpora za zapošljavanje, usavršavanje i
samozapošljavanje, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa, obrazovanje nezaposlenih osoba, javne radove te potpore za očuvanje
radnih mjesta.
U svrhu izrade dokumenta pod nazivom Uvjeti i način korištenja sredstava za
provedbu mjera APZ-a osnovano je povjerenstvo u kojem su sudjelovali
predstavnici HZZ-a i socijalnih partnera te su uvjeti i kriteriji bili usuglašeni na
svim razinama prije Upravnog vijeća Zavoda.
Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a tijekom 2015. godine
koristile su ukupno 64.773 osobe, pri čemu je 41.595 osoba bilo novouključeno
tijekom 2015. godine.
Nadalje, 11.817 osoba koristilo je potpore za zapošljavanje i usavršavanje, 4.885
osoba potpore za samozapošljavanje, 1.606 osoba bilo je uključeno u
obrazovanje prema potrebama tržišta rada, 32.494 osoba u stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 11.745 osoba bilo je
zaposleno u javnim radovima, a 2.226 osoba obuhvaćeno je potporom za
očuvanje radnih mjesta.
U 2015. godini mjere aktivne politike zapošljavanja koristilo je 9.905 mladih
dugotrajno nezaposlenih osoba od čega je bilo 5.731 žena što čini njihov udio od
57,8%.
Ukupni mladi dugotrajno nezaposleni korisnici mjera u 2015. godini
Javni radovi
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Mjera

Ukupno
1.932

Žene
938

Udio žena %

48,5

Obrazovanje nezaposlenih
Potpore za samozapošljavanje
Potpore za usavršavanje
Potpore za zapošljavanje
Potpore za očuvanje radnih
mjesta
SOR – Stručno
osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa

322
285
10
1.597
5

156
130
3
650
0

48,4
45,6
30,0
40,7

5.754

3.854

67,0

3. SOCIJALNA ZAŠTITA I UKLJUČIVANJE
Cilj 3.1.: UTVRDITI I SUSTAVNO KORISTITI KATEGORIJE RIZIKA OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI MLADIH ZA PRIKUPLJANJE
PODATAKA O MLADIMA
Mjera 3.1.1. Utvrđivanje kategorija rizika od socijalne isključenosti mladih
Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Suradnici u provedbi: Državni zavod za statistiku, organizacije civilnog društva, akademska zajednica
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
/
Podaci su navedeni u opisu provedbe zadatka 1. mjere 3.2.1.

2014. –
2015.
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1. Analizirati postojeće
kategorije mladih u
riziku od socijalne
isključenosti i
procijeniti njihovu
primjerenost u odnosu
na sadašnje potrebe

Izvješće dostavlja: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
U okviru Nacionalnog tijela za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za
praćenje mladih u riziku od socijalne isključenosti, u kojoj sudjeluje predstavnik
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, detektirana je kategorija „Mladi
koji žive na otocima i ruralnim područjima“, koja je djelomično u nadležnosti
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Predstavnik Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU aktivno sudjeluje u radu Uže radne skupine za
navedenu kategoriju čiji su zadaci detaljno opisati kategoriju unutar grupirane
skupine te dati prijedlog za izmjenu, nadopunu ili spajanje pojedinih kategorija,
ukoliko je to potrebno te analizirati postojeće mehanizme i instrumente za

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
djelomično
provođen

praćenje mladih za kategoriju unutar grupirane skupine. U okviru rada Uže radne
skupine također je potrebno sakupiti i analizirati dostupne statističke podatke o
mladima za kategoriju unutar grupirane skupine, pronaći izvore podataka o
mladima za kategoriju unutar grupirane skupine (tko prati te skupine mladih i na
koji način) te istražiti koji podaci nisu dostupni, nisu dostatni ili nisu potpuni,
analizirati na koji način prikupljati tu vrstu podataka te analizirati postojeće mjere
usmjerene mladima za svaku kategoriju unutar grupirane skupine.

Izvješće dostavlja: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade
Republike Hrvatske
U okviru provedbe strateških programa Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2015.
godine provođeno je više aktivnosti kojima su ciljna skupina bili mladi pripadnici
romske nacionalne manjine. U okviru provedbe Akcijskog plana Nacionalne
strategije za uključivanje Roma, osobito aktivnosti 6.2.5 Edukacija romske
nacionalne manjine, posebice žena i mladih, za sudjelovanje u procesu
odlučivanja, ostvarivanju prava i većoj uključenosti u društveni život, uključujući
savjete mladih, konzorcij sastavljen od tri partnerske organizacije: Centra za mir,
pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar, Volonterskog centra Osijek i
Romske organizacije mladih – ROM, kao nacionalni partner Inicijative Povećanje
iskorištenosti EU fondova za Rome (MtM) Fondacije Otvoreno Društvo (OSF), a
u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pokrenuo je
više modulni program izgradnje kapaciteta te pružanja potrebne pomoći mladim
Romima u preuzimanju aktivne uloge u izradi i provedbi projekata u njihovim
zajednicama. Provedba je počela tijekom 2015. godine uz sudjelovanje 10 mladih
Romkinja i Roma iz svih krajeva Republike Hrvatske.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je, u suradnji s Uredom za
ravnopravnost spolova, 1. prosinca 2015. godine održao okrugli stol „Položaj
Romkinja u Republici Hrvatskoj“, uz sudjelovanje aktivnih, većinom mladih,
Romkinja i Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Tom prigodom je
osnovana njihova neformalna mreža.
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Sredstva Državnog
proračuna na poziciji
Ureda za ljudska
prava i prava
nacionalnih manjina
Vlade Republike
Hrvatske, aktivnost A
513041 Provedba
Nacionalne strategije
za uključivanje Roma u
iznosu od 849,11 kuna.

2015. –
2016.

2. Izraditi novi sustav
kategorija rizika

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci su navedeni u opisu provedbe zadatka 1. mjere 3.2.1.

/

2015. –
2016.

3. Izraditi instrumente za
utvrđivanje i praćenje
skupina mladih u riziku

Zadatak je
djelomično
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci su navedeni u opisu provedbe zadatka 1. mjere 3.2.1.

/

Zadatak nije
provođen

prema utvrđenim
kategorijama

Cilj 3.2.: UČINITI KLJUČNE DIONIKE POLITIKA ZA MLADE U SUSTAVIMA OBRAZOVANJA, ZAPOŠLJAVANJA, ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI OSJETLJIVIJIM I UČINKOVITIJIM U ZADOVOLJAVANJU POTREBA RAZLIČITIH KATEGORIJA MLADIH U
RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
Mjera 3.2.1. Jačanje kapaciteta ključnih dionika politika za mlade za prepoznavanje potreba i osiguranje odgovarajuće potpore svim
kategorijama mladih u riziku od socijalne isključenosti
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Hrvatski zavod za zapošljavanje, akademska
zajednica, organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Osnovati nacionalno
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
tijelo za međuresornu i
Odlukom od 09. rujna 2015. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih
međusektorsku
osnovalo je Nacionalno tijelo za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za
koordinaciju za
praćenje mladih u riziku od socijalne isključenosti. Članice, članovi Nacionalnog
praćenje mladih u riziku tijela (20) su predstavnice/i nadležnih državnih tijela, znanstvenih institucija i
od socijalne
udruga. Zadaće Nacionalnog tijela su:
Za provedbu zadatka
2014. –
isključenosti koje čine
- analizirati postojeće kategorije mladih u riziku od socijalne isključenosti,
nisu utrošena
2015.
predstavnici tijela
- izraditi novi sustav kategorija rizika,
financijska sredstva.
državne uprave
- izraditi instrumente za utvrđivanje i praćenje skupina mladih u riziku prema
nadležnih za mlade,
utvrđenim kategorijama,
predstavnici udruga
- provesti istraživanje o skupinama mladih u riziku od socijalne isključenosti u
mladih i za mlade te
lokalnim zajednicama,
predstavnici akademske
- identificirati potrebe mladih u riziku od socijalne isključenosti i oblike potpore
zajednice
tim mladima,
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2015.

2015.

2. Osnovati odgovarajuća
regionalna
koordinativna tijela koja
čine predstavnici
nadležnih ustanova za
mlade, udruga mladih i
za mlade te jedinica
područne (regionalne)
samouprave
3. Izraditi program
djelovanja nacionalnog
i regionalnih tijela

- dati prijedlog za osnivanje odgovarajućih regionalnih koordinativnih tijela koja
čine predstavnici nadležnih ustanova za mlade, udruga mladih i za mlade te
jedinica područne (regionalne) samouprave te dati smjernice za njihov rad,
- izraditi program djelovanja nacionalnog i regionalnih tijela.
Tijekom 2015. godine održana su 3 sastanka na kojima je dogovorena dinamika
rada i izvršavanja pojedinih zadaća te djelovanje užih radnih skupina Nacionalnog
tijela u nekoliko faza, prikupljeni sažetci primjera dobre prakse i strateških
dokumenata, istraživanja i statističkih podataka te dogovoreno objedinjavanje svih
podataka i izrada nacrta kategorija mladih u riziku od socijalne isključenosti.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci su navedeni u opisu provedbe zadatka 1. ove mjere.

/

Zadatak je
djelomično
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci su navedeni u opisu provedbe zadatka 1. ove mjere.

/

Zadatak je
djelomično
provođen

Cilj 3.3.: UNAPRIJEDITI SUSTAV POTPORE MLADIMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
Mjera 3.3.1. Unapređenje kapaciteta pružatelja usluga za mlade u riziku od socijalne isključenosti i izrada kriterija evaluacije
Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Educirati zaposlenike
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
2015. –
ustanova koje pružaju
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog tijela za
/
2016.
socijalne usluge o
međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od
potrebama mladih u
socijalne isključenosti.
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
provođen

riziku od socijalne
isključenosti i oblicima
potpore tim mladima

2015. –
2016.

2. Izraditi kriterije i
instrumente za
evaluaciju kvalitete
usluga za mlade u
riziku od socijalne
isključenosti

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog tijela za
međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od
socijalne isključenosti.

/

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano ulaže u razvoj kvalitete usluga prema
korisnicima. Slijedom toga, početkom 2015. godine Stručno vijeće Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje usvojilo je drugu verziju Standarda kvalitete rada usluga
profesionalnog usmjeravanja i selekcije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Standardima su propisani obrasci, aktivnosti i drugi relevantni elementi
cjelokupnog postupka profesionalnog usmjeravanja u radu s različitim skupinama
korisnika. Pružanjem usluga sukladno uspostavljenim Standardima kvalitete
posredno se doprinosi kvalitetnoj podršci mladima u planiranju i razvoju karijere,
čime se doprinosi preveniranju moguće socijalne isključenosti mladih.
Također, tijekom 2015. godine započet je razvoj cjelokupnog sustava mjerenja
zadovoljstva korisnika uslugama koje HZZ pruža. Rezultati analize zadovoljstva
korisnika koristit će se u izradi novih usluga prema korisnicima i unapređenju
postojećih, sukladno utvrđenim potrebama pojedine ciljne skupine korisnika.

HZZ pozicija A689013
Administracija i
upravljanje – sredstva
iz državnog proračuna
u okviru redovitih
aktivnosti Operativnog
programa Razvoj
ljudskih potencijala
2007.-2013.
Ukupni iznos projekta
se procjenjuje na
169.874.999,27 kuna.

Zadatak je
djelomično
provođen

Tijekom 2015. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog
programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u okviru kojeg se provodi
projekt „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“ kojemu je cilj bio procjena
učinkovitosti mjera aktivne politike zapošljavanja koje su provedene od 2010. do
2013. godine kao i iskustvo njihovih korisnika.

Mjera 3.3.2. Intenzivnije uključivanje organizacija civilnog društva u sustav pružatelja socijalnih usluga i pružanja potpore mladima u riziku
od socijalne isključenosti
Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Suradnik u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
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Provedba
mjere/zadatka

Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog tijela za
međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od
socijalne isključenosti.

2014. –
2015.
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1. Utvrditi resurse javnih
pružatelja usluga i
organizacija civilnog
društva za pojedine
kategorije mladih u
riziku od socijalne
isključenosti u
lokalnim zajednicama

Izvješće dostavlja: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Dosadašnji programi jačanja kapaciteta romskih udruga doveli su do uspješne
provedbe projekata organizacija civilnog društva, osobito na lokalnoj razini.
Primjerice, uz potporu programa fondova zemalja Europskog gospodarskog
prostora i Kraljevine Norveške, udruga Uzor iz Orehovice provela je projekt
snimanja i zagovaranja potreba mladih, uz uključenje mladih volontera u izradu
socijalne slike romskog naselja Orehovica, provedbu radionica za osnaživanje
mladih te javno zagovaranje potreba mladih iz romskog naselja Orehovica prema
široj zajednici (donositeljima odluka na razini općine i županije). Ukupna
vrijednost potpore je 26.300,00 kuna.
Udruga mladih Roma iz Sitnica (Mursko Središće) provela je projekt Romski
wireless Internet, u sklopu kojeg je održana radionica za mlade Rome kako bi
sigurnije pretraživali Internet, osiguran je besplatan pristup Internetu za cijelo
romsko naselje i susjedne ulice, a prezentiran je i siguran i legalan način
preuzimanja filmova i glazbe putem internetskih servisa. Provedbom ove akcije
ojačana je i suradnja s lokalnim i regionalnim institucijama. Ukupna vrijednost
potpore je 25.630,00 kuna.
Nadalje, Romsko kulturno umjetničko društvo iz Darde u 2015. godini provelo je
projekt Romski otvoreni muzej, uz potporu od 22.110,00 kuna.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina također sudjeluje u provedbi
projekta „Romona - Inkubator za poduzetništvo Romkinja“, koji je vođen od
strane Grada Čakovca u okviru projekta programa MB IPA2011 te kojeg provodi
Vijeće Europe.
Ured UNDP-a u Republici Hrvatskoj podržao je stručno usavršavanje o
socijalnom poduzetništvu, u sklopu projekta koji je započeo u veljači 2015.
godine, a krajnje korisnice su većinom mlade Romkinje iz naselja Kuršanec.

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
/

Sredstva na poziciji
Ureda za ljudska
prava i prava
nacionalnih manjina
Vlade Republike
Hrvatske u iznosu od
47.740,00 kuna.

Zadatak nije
provođen

2015.

2015. i
kontinuirano
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2. Ustanoviti broj mladih
u riziku od socijalne
isključenosti u
lokalnim zajednicama
prema kategorijama
rizika

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog tijela za
međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od
socijalne isključenosti.

/
Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
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 Ministarstva socijalne politike i mladih,
koji je između ostalog sadržavao prioritet unutar projektnog financiranja (trajanje
provedbe maksimalno 12 mjeseci) „Rad s mladima koji nisu u sustavu
obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni “ i odluke o raspodjeli
sredstava, u 2015. godini osigurana je provedba 7 projekta u ukupnoj vrijednosti
795.000,00 kuna.

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

Izvješće dostavlja: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
U rujnu 2015. ugovoreni su projekti u sklopu programa IPA 2012 „Poticanje
inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti
organizacija civilnoga društva“. U sklopu programa jedan od ugovorenih
projekata je i projekt „E1 Sistema u Istri“, udruge „Sustav Orkestara Djece i
Omladine“ – SO DO, koji je fokusiran na djecu i mlade te ujedno posredno
djeluje i na obitelj i širu društvenu zajednicu.

Sredstva na poziciji
Ureda za udruge
Vlade Republike
Hrvatske u iznosu od
700.071,72 kuna.

Izvješće dostavlja: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske
Nakon provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za
provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava te
sukladno Odluci ravnatelja o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu
projekata udruga , sklopljeno je 15 ugovora o financiranju u pojedinačnom
iznosu od 20.000,00 kuna (sveukupno 300.000,00 kuna). Ured prati provedbu 15
projekta u pet prioritetnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava te su
mladi istaknuti u nekoliko prioritetnih područja:
1. Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički
život (financirane 2 udruge za mlade)
2. Potpora mladima u riziku od siromaštva (financirane 2 udruge za
mlade)
3. Suzbijanje diskriminacije i zločina iz mržnje, posebice prema
pripadnicima/ama nacionalnih manjina (financirana 1 udruga za mlade).

Sredstva Državnog
proračuna na poziciji
Ureda za ljudska
prava i prava
nacionalnih manjina
Vlade Republike,
Hrvatske, aktivnosti
A 681022 Djelovanje
nevladinih udruga u
području zaštite,
promicanja i poštivanja
ljudskih prava, u
iznosu od
130.000,00 kuna.

Zadatak je
djelomično
provođen

Mjera 3.3.3. Razvijanje sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu obaveznog obrazovanja
Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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Zadatak
1. Senzibilizirati i educirati
djelatnike u sustavu
odgoja i obrazovanja za
pružanje potpore
mladima u riziku od
socijalne isključenosti u
sklopu obaveznog
obrazovanja
2. Razviti savjetodavne,
edukativne i informativne
programe s ciljem
osiguranja osobnog i
profesionalnog razvoja
mladih u riziku od
socijalne isključenosti
3. Sufinancirati aktivnosti i
projekte organizacija
civilnog društva koji su
usmjereni na prevenciju
ranog napuštanja

Provedba
mjere/zadatka

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

/

/

Zadatak nije
provođen

/

/

Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u
području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj
godini 2015./2016. Spomenutim natječajem u području aktivnosti P2

Sredstva na poziciji
Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta,
A 577 130
4.840.000,00 kn

Zadatak je
djelomično
provođen

obrazovanja te poticanje
nastavka obrazovanja
mladih u riziku od
socijalne isključenosti i
na završavanje
školovanja mladih koji su
ranije napustili školu

sufinancirano je 58 projekata udruga koji su usmjereni na unapređenje
kvalitete života djece i mladih.

4. ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Cilj 4.1.: UNAPRIJEDITI INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA RAD POLIVALENTNIH SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE
Mjera 4.1.1. Jačanje uloge postojećih polivalentnih savjetovališta u okviru zdravstvene zaštite školske djece i mladih te, kao nadgradnju
postojećem standardu, otvaranje polivalentnih savjetovališta pri zavodima za javno zdravstvo koje financiraju jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave
Nositelj mjere: Ministarstvo zdravlja
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zavodi za javno zdravstvo, organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima u suradnji s
zdravstvenim ustanovama
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Redovna sredstva (5%
radnog vremena
radnika Odjela za
školsku i adolescentnu
1. Analizirati rad
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
medicinu Hrvatskog
postojećih polivalentnih
zdravstvo
zavoda za javno
2014. –
savjetovališta u okviru
Izrađen je upitnik za procjenu rada postojećih savjetovališta. Upitnik je
zdravstvo, bruto plaća
2015.
zdravstvene zaštite školske
upućen voditeljima djelatnosti školske medicine te je u tijeku diseminacija s doprinosima na plaću
djece i mladih
ankete.
približno 40.000,00
kn, ukupno za zadatak
1 i 2. Mjere 4.1.1. i
zadatke 1.-3. Mjere
4.1.2.)
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
djelomično
provođen

2014. –
2015.

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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2. Izraditi okvirne smjernice za
razvoj i unapređenje
rada polivalentnih
savjetovališta u djelatnosti
školske i sveučilišne
medicine s razvojem
specifičnih aktivnosti
usmjerenih mladima koji su
ranije napustili školu

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

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

Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Pripremana je i proučavana literatura u cilju izrade okvirnih smjernica za
razvoj i unapređenje rada polivalentnih savjetovališta u djelatnosti školske
i sveučilišne medicine.
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjelovali su na
međuresornom sastanku/dogovoru/ planiranju nastavka kontinuirane
edukacije i Kratke motivacijske intervencije (MOVE) za zdravstvene i
nezdravstvene djelatnike koji rade s mladima.
U pripremi je osnivanje povjerenstva Ministarstva zdravlja za redefiniranje
(reorganizaciju) djelatnosti školske medicine, što je identificirano još u
prethodnim razdobljima te navedeno u Strateškom planu razvoja javnog
zdravstva 2013.-2015. godine. Ishodi i zaključci rada tog povjerenstva
preduvjet su za aktivno provođenje ovih mjera jer se mogu očekivati nove,
redefinirane uloge cijelog tima školske medicine, kao i članova tima
(liječnika i medicinske sestre) te će o reorganizaciji školske medicine
ovisiti program edukacija (mjera 4.1.1., zadatak 3) i reorganiziranje
savjetovališnog rada (mjera 4.1.2.). Do tada se kontinuirano provode
redovite koordinacijske aktivnosti na jačanju postojećeg sustava, ali prave
strateške promjene trebaju proizaći.
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja 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 školu radi
provedbe mjera zdravstvene zaštite (cijepljenje i sistematski pregledi).
Zadatak nije provođen zbog nedostatnih ljudskih kapaciteta u Hrvatskom
zavodu za javno zdravstvo, no u 2016. godini planirano je više pažnje
posvetiti ovom zadatku ukoliko ikako bude moguće obzirom na radno
opterećenje.

Sredstva redovne
djelatnosti

Redovna sredstva (2%
radnog vremena
djelatnika Odjela za
mentalno zdravlje i
prevenciju, bruto plaća
s doprinosima na plaću
približno 16.000,00 kn,
ukupno za zadatak 3.
mjere 4.1.1. i zadatak
7. mjere 4.2.1.)

Sredstva redovne
djelatnosti

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

Mjera 4.1.2. Reorganiziranje savjetovališta za reproduktivno zdravlje u polivalentnim savjetovalištima za mlade na razini primarne
zdravstvene zaštite
Nositelj mjere: Ministarstvo zdravlja
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
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Reorganizirati
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
savjetovališta u
zdravstvo
okviru redovne
Održan je sastanak s predstavnicima Hrvatskog društva za školsku medicinu i
djelatnosti i radnog
Hrvatskog ginekološkog društva u svrhu reorganizacije rada savjetovališta u
vremena školske
okviru redovne djelatnosti i radnog vremena školske medicine i ginekoloških
2015. i
medicine i ginekoloških
ambulanti. Predstavnici vodećih institucija i istaknuti predstavnici
Sredstva redovne
kontinuirano
ambulanti jačim
epidemiologije, školske medicine i ginekologije izradili su Deklaraciju o
djelatnosti
povezivanjem tih dviju
cijepljenju protiv HPV-a. Organizirano i održano više sastanka i jedna
djelatnosti na razini
edukacija za liječnike školske medicine i druge cjepitelje s naglaskom na
primarne zdravstvene
važnosti cijepljenje protiv HPV-a kao novom alatu u savjetovališnom radu.
zaštite (doma zdravlja)
Obrazloženje o razlozima djelomičnog provođenja ovog zadatka navedeno je u
opisu provedbe zadatka 3, mjere 4.1.1.
2. Izraditi smjernice za
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
postupanje u vezi
zdravstvo
2015. i
Sredstva redovne
reproduktivnog zdravlja
Pripremana je i proučavana literatura u svrhu izrade smjernice za postupanje u
kontinuirano
djelatnosti
mladih (djevojaka i
vezi reproduktivnog zdravlja mladih (djevojaka i mladića), namijenjene
mladića) namijenjene
djelatnicima savjetovališta.
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

djelatnicima
savjetovališta

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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3. Utvrditi odgovarajuće
modele savjetovališta za
reproduktivno zdravlje u
okviru postojećeg
zdravstvenog sustava kao
nadopunu postojećeg
standarda, koje
financiraju jedinice
lokalne i područne
(regionalne) samouprave
4. Otvoriti savjetovališta za
reproduktivno zdravlje u
županijskim
središtima/manjim
mjestima uz potporu
jedinica lokalne i
područne (regionalne)
samouprave

Analizirani su podaci o spolnom ponašanju učenika dobivenim istraživanjem o
zdravstvenom ponašanju učenika (Health Behaviour in School-aged Children),
provedenom 2014. godine.
Poduzimane su aktivnosti u svrhu jačanja kapaciteta liječnika školske
medicine i epidemiologa na području zaštite mladih od HPV infekcije:
organizirana je i održana edukacija liječnika te je pripremana edukacija
roditelja učenika 1. razreda srednjih škola.
Obrazloženje o razlozima djelomičnog provođenja ovog zadatka navedeno je u
opisu provedbe zadatka 3, mjere 4.1.1.
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Temeljem rezultata ankete za procjenu rada postojećih savjetovališta
(navedene u opisu provedbe zadatka 1, mjere 4.1.1.), utvrdit će se i
odgovarajući modeli savjetovališta za reproduktivno zdravlje u okviru
postojećeg zdravstvenog sustava kao nadopunu postojećeg standarda.
Obrazloženje o razlozima djelomičnog provođenja ovog zadatka navedeno je u
opisu provedbe zadatka 3, mjere 4.1.1.

Sredstva redovne
djelatnosti

Zadatak je
djelomično
provođen

Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Uz postojeći savjetovališni rad, poduzete su pripremne aktivnosti za otvaranje
savjetovališta za reproduktivno zdravlje u županijskim središtima/manjim
mjestima, uz potporu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u
zavodima za javno zdravstvo grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitskodalmatinske županije) te je otvoreno savjetovalište u Koprivničko-križevačkoj
županiji.
Obrazloženje o razlozima djelomičnog provođenja ovog zadatka navedeno je u
opisu provedbe zadatka 3, mjere 4.1.1.

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

Zadatak je
djelomično
provođen

Cilj 4.2.: UNAPRIJEDITI MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U PROVEDBI ZDRAVSTVENOG ODGOJA
Mjera 4.2.1. Jačanje kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja
Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, 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
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Osnovati Koordinacijsko
tijelo za unapređenje rada
Izvješće dostavlja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
provoditelja zdravstvenog
Zadatak nije provođen jer se intenzivno radilo na cjelovitoj kurikularnoj
odgoja u školama i
reformi koja je temelj za provedu ove aktivnosti te bi rad na ovoj aktivnosti
evaluaciju provedbe
2014. –
mogao predstavljati stvaranje paralelnih ne nužno komplementarnih sustava,
zdravstvenog odgoja i
/
2015.
tijela i slično. U okviru cjelovite kurikularne reforme izrađen je prijedlog
poboljšanja priručnika za
međupredmetne teme Zdravlje kao temelj za provedbu ove aktivnosti. Od 7
njegovu provedbu, u okviru
članica stručne radne skupine za izradu međupredmetne teme Zdravlje, 3 su
Nacionalnog centra za
djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
vanjsko vrednovanje
obrazovanja
2. Izraditi sustav verifikacije i
Izvješće dostavlja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
mrežu verificiranih
2015.
Obrazloženje o razlozima neprovođenja ovog zadatka navedeno je u zadatku
/
suradnih ustanova i
1, ove mjere.
organizacija civilnog
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

2015.

2015.

2015. i
kontinuirano
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društva u provedbi i
izgradnji kapaciteta za
provedbu zdravstvenog
odgoja
3. Pri Nacionalnom centru za
vanjsko vrednovanje
obrazovanja osnovati
suradne timove za provedbu
zdravstvenog odgoja mladih
isključenih iz sustava
školovanja na županijskoj
razini
4. U suradne timove uključiti
patronažnu službu i
verificirane
organizacije civilnog društva

5. U programe edukacije svih
koji provode program
zdravstvenog odgoja
uvrstiti temu važnosti
korištenja rodno osviještene
prakse u radu s
mladim muškarcima i
mladim ženama s ciljem
prevencije rodno
uvjetovanog nasilja

/

Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Obrazloženje o razlozima neprovođenja ovog zadatka navedeno je u zadatku
1, ove mjere.

Izvješće dostavlja: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Obrazloženje o razlozima neprovođenja ovog zadatka navedeno je u zadatku
1, ove mjere.

/

Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine, broj: 106/2013), pripremljen je u cilju unapređivanja
univerzalnoga modela prevencije u školskom okruženju, kojim se u djece i
mladih želi pridonijeti usvajanju poželjnih društvenih stajališta i ponašanja u
odnosu na određene oblike rizičnih ponašanja i razviti kompetencije u djece
i mladih. Provodi se u sklopu 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 124/2014), u veljači 2015. pokrenute su aktivnosti na provedbi
Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i
srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
U sklopu kurikularne reforme provedba zdravstvenog odgoja u osnovnim i
srednjim školama planirana je međupredmetnom provedbom te je

/

Zadatak je
djelomično
provođen

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano

6. Izraditi protokol i provesti
sustav praćenja pripreme
vršnjačkih
edukatorica/edukatora
asistenata u provođenju
zdravstvenog odgoja u
suradnji s institucijama i
organizacijama civilnog
društva iskusnim u
vršnjačkoj edukaciji

7. Unaprijediti multisektorsku
suradnju u provođenju
zdravstvenog
odgoja na temelju
empirijski utvrđenih potreba
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pripremljen Prijedlog kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje, objavljen
16. veljače 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i
obrazovanje objavili su tri priručnika za učitelje, nastavnike i stručne
suradnike temeljem kojih će se provoditi zdravstveni odgoj na satu
razrednika. Priručnici su tiskani u 30.000 primjeraka i objavljeni na
internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta (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), te dostavljeni
svim školama za korištenje u provedbi zdravstvenog odgoja.

/

Izvješće dostavlja: Ministarstvo unutarnjih poslova
Tijekom 2014./2015. godine nastavljeno je s provedbom nacionalnog
preventivnog projekta „Zdrav za 5“, usmjerenog na prevenciju ovisnosti o
alkoholu, drogama i kocki. U 2014. godini, u provedbu projekta kao aktivni
partner Ministarstvu unutarnjih poslova, pridružilo se Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, a projekt je ugrađen u Nastavni plan i program
zdravstvenog odgoja (modul Prevencija ovisnosti).
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.
Tijekom školske godine 2014./2015. godine projektom je obuhvaćeno
28.987 učenika osmih razreda osnovnih škola (ovisnost o alkoholu) i 25.729
učenika prvih razreda srednjih škola (ovisnost o drogama) te dio učenika
drugih razreda srednjih škola (ovisnost o kocki). U II. komponenti Projekta
koji se provodio kroz organizaciju javnih edukativno preventivnih

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak je
provođen

manifestacija, sudjelovalo je preko 50.000 učenika, nastavnika i drugih
društveno odgovornih dionika iz lokalne zajednice.
Tijekom 2015. godine održana su 3 međusektorska koordinativna sastanka
provoditelja na nacionalnoj razini te najmanje po jedan koordinativni
sastanak provoditelja na lokalnoj razini. Sve projektne aktivnosti provedene
u školskoj godini 2014./2015. su evaluirane, a rezultati evaluacije su
pokazali pozitivne rezultate.
Izvješće dostavljaju: Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Nastavljena je suradnja u realizaciji komponente 1. (prevencije ovisnosti)
međuresornog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ s Ministarstvom
unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i
Agencijom za odgoj i obrazovanje. U okviru jačanja kapaciteta i
unaprjeđenja multidiscipliarnog pristupa provedbe zdravstvenog odgoja,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo inicirao je i organizirao dva zajednička
sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
Agencije za odgoj i obrazovanje i ginekološke struke koja su održana u
veljači i studenom 2015. koji su imali za cilj dogovoriti organizaciju
edukacije – stručnih skupova za nastavnike i stručne djelatnike u školama na
temu zaštite reproduktivnog zdravlja, a temeljem rezultata evaluacije
provedbe zdravstvenog odgoja, te je postupak uvrštavanja stručnog skupa u
Katalog stručnih usavršavanja AZOO u tijeku.
U okviru unaprjeđenja multidisciplinarnog pristupa zdravstvenoj edukaciji u
prosincu 2015. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u nacionalnu
edukativnu kampanju povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a koja
se sastojala od oglašavanja putem plakata i letaka i audio i video spotova u
zdravstvenim ustanovama, fakultetima, javnom prijevozu i ljekarnama te
radiju i televiziji, na temu prevencije HIV/AIDS-a i zaštite reproduktivnog
zdravlja kao partnere uključilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i
Agenciju za odgoj i obrazovanje.
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5. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
Cilj 5.1.: RAZVIJATI POTICAJNO OKRUŽENJE ZA RAD I DJELOVANJE UDRUGA MLADIH I ZA MLADE

Mjera 5.1.1. Analiza potreba i mogućnosti osnivanja Zaklade za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva, akademska zajednica
Rok
provedbe

2015.
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Zadatak

1. Analizirati potrebe i
mogućnosti osnivanja
Zaklade za mlade

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih pristupit će provedbi ove mjere u
kontekstu ukupnog razvoja financiranja sektora mladih. Temeljem Nacionalnog
programa za mlade, u 2015. godini su, uz financiranje projekata, osigurane i
programske podrške udrugama mladih i za mlade, a sukladno „Pozivu 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“.
Nadalje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je 2014. godine provela
poziv za institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruga mladih i za
mlade. Prema Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020.“, Ministarstvo socijalne politike i mladih tijekom 2015. godine pripremalo
je poziv za financiranje projekata udruga mladih i za mlade iz Europskog
socijalnog fonda, a koji će se provesti u 2016. godini.

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

/

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
provođen

Sve navedene oblike financiranja, uključujući i financiranje od strane ostalih tijela
državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih
izvora, potrebno je uzeti u obzir prilikom analize sustava dodjele financijskih
podrški udrugama mladih i za mlade, kako bi se izbjegla eventualna preklapanja i
osigurao razvoj koherentnog sustava i okvira za financiranje udruga mladih i za
mlade. U tom smislu, širu analizu kojom bi trebalo omogućiti dugoročnije
projekcije, planirano je započeti nakon provedbe poziva za financiranje projekata
udruga mladih i za mlade iz Europskog socijalnog fonda.
Uz navedenu analizu, biti će potrebno uzeti u obzir stajališta Međuresornog
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske o sustavu kontrole nad financijskim
sredstvima iz javnih izvora te potrebitosti i svrhovitosti osnivanja i financiranja
novih zaklada.

Mjera 5.1.2. Osiguravanje projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

2015. i
kontinuirano
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Zadatak

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

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih u svibnju 2015. godine objavilo je 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, 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, dok su prioriteti unutar projektnog financiranja (trajanje provedbe
maksimalno 12 mjeseci) bili: 1) aktivno sudjelovanje mladih u društvu, 2)
lokalni info-centri, 3) lokalni i regionalni programi za mlade te 4)
osposobljavanje za (socijalno) poduzetništvo i samozapošljavanje.

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Sredstva na poziciji
Ministarstva socijalne
politike i mladih,
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
12 i 41, u iznosu od
6.886.881,00 kuna.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2015. i
kontinuirano

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

2015. i
kontinuirano

3. Izraditi godišnje
izvještaje o teritorijalnoj
raspodjeli dodijeljenih
podrški

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 i 41 projekta
udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnom iznosu
od 6.886.881,00 kuna.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu Ministarstva
socijalne politike i mladih 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
financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga, sukladno svom
djelokrugu rada, provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza odnosno
provedbom projekata i programa udruga.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih 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 socijalne politike i mladih za provedbu projekata i programa.

Mjera 5.1.3. Osiguravanje programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
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Rok
provedbe

Zadatak

2015.

1. Provesti natječaj za
programske potpore
udrugama koje pružaju
usluge klubova za
mlade

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
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 Ministarstva socijalne politike i mladih,
koji je, između ostalog, sadržavao prioritet unutar programskog financiranja
(trajanje provedbe maksimalno 36 mjeseci) „klubovi za mlade“ i Odluke o

/

Zadatak je
provođen

/

Zadatak je
provođen

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Podaci o sredstvima
navedeni su u okviru
zadatka 1., mjere 5.1.2.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2015.

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano

2. Revidirati i unaprijediti
kriterije za dodjelu
financijskih potpora
klubovima za mlade
3. Redovito evaluirati
financirane programe
na godišnjoj osnovi i
na kraju trogodišnjeg
razdoblja
4. Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj raspodjeli
dodijeljenih potpora

raspodjeli sredstava, u 2015. godini osigurana je provedba 14 programa klubova
za mlade u iznosu od 1.960.000,00 kuna.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Kriteriji za dodjelu financijskih potpora klubovima za mlade revidirani su
prilikom objave 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.

/

Zadatak je
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci o provedbi zadatka izrađeni su u opisu provedbe zadatka 2., mjere 5.1.2.

/

Zadatak je
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Podaci o provedbi zadatka izrađeni 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
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

2015.

2015.
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

1. Izraditi kriterije za
djelovanje centara za
mlade
2. Provesti natječaj za
programske potpore
udrugama koje pružaju
usluge centara za
mlade

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Provedbi zadatka pristupit će se u 2016. godini, odnosno otvaranjem mogućnosti
financiranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
/

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Provedba
mjere/zadatka

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano

3. Redovito evaluirati
financirane programe
na godišnjoj osnovi i
na kraju trogodišnjeg
razdoblja
4. Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj raspodjeli
dodijeljenih potpora

/

/

Zadatak nije
provođen

/

/

Zadatak nije
provođen

Mjera 5.1.5. Dodjeljivanje useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade
Nositelj mjere: Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

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

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Na sjednici Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike
Hrvatske, održanoj 30. lipnja 2015. godine, temeljem članka 54. i 58. Zakona o
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne
novine, broj 94/13, 18/16), donesena je nova Odluka o kriterijima, mjerilima i
postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje
organizacijama civilnog društva, u svrhu provođenja programa i projekata od
interesa za opće dobro.
Točkom I. predmetne Odluke, propisano je da se organizacijama civilnog društva
smatraju udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu
osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti, dok je točkom II. iste
Odluke propisano da će Državni ured za upravljanje državnom imovinom napraviti
popis prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, koji će se dodijeliti na korištenje

Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Aktivnosti se provode
unutar redovnih
djelatnosti Državnog
ureda za upravljanje
državnom imovinom.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

organizacijama civilnog društva, u svrhu provođenja programa i projekata od
interesa za opće dobro temeljem javnog natječaja, a koji će se provoditi najmanje
jednom godišnje.
Slijedom navedenog, Ured je raspisao jedan javni natječaj za dodjelu na korištenje
poslovnih prostora organizacijama civilnog društva za 2015. godinu, a predmet
kojega je 14 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, pri čemu Ured
nije radio distinkciju (niti je za to imao pravnu osnovu) radi li se o dodjeli na
korištenje predmetnih poslovnih prostora korisnicima za provedbu programa i
aktivnosti udruga mladih i za mlade.
U Povjerenstvo za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva imenovani
su članovi, predstavnici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Državnog
ureda za upravljanje državnom imovinom, Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade
Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, Ministarstva branitelja, Nacionalnog
odbora za razvoj volonterstva i Ministarstva socijalne politike i mladih.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom kontinuirano radi na provedbi
javnih natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva te je u 2015.
godini dodijeljeno 12 poslovnih prostora organizacijama civilnog društva s kojima
su sklopljeni Ugovori o dodjeli poslovnog prostora na korištenje.
Prostori su dodijeljeni sljedećim udrugama:
- Udruga Šolta Art, Šoltanskih žrtava 5, Grohote (prostor u Splitu),
- Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Banjavčićeva 20,
Karlovac (prostor u Karlovcu),
- Centar za plesnu i izvedbenu umjetnosti F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac,
Križanićeva 13 (prostor u Karlovcu),
- Likovna udruga Impasto, Barčev trg, Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Udruga roditelja Korak po Korak, Ilica 73, Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Udruga Blank, Matije Divkovića 7, Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Udruga Blok – lokalna baza za osvježavanje kulture, Bijankinijeva 3a,
Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Centar za kvalitetu i sigurnost, II. Trokut 3., Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Udruga branitelja Zajedno u ratu zajedno u Kristu, Florijana Andrašeca
14, Zagreb (prostor u Zagrebu),
- Udruga rukometna škola Vučići, Šetalište 150. brigade 1, Zagreb (prostor
u Zagrebu),
- Udruga Hrvatsko debatno društvo, Berislavićeva 16, Zagreb (prostor u
Zagrebu),
- Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Udomitelji za djecu, Ulica
kralja Tomislava 3b, Ivanec (prostor u Zagrebu).
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Mjera 5.1.6. Podupirati razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticati osnivanje lokalnih informativnih centara za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnik u provedbi: Zajednica Informativnih centara za mlade u Hrvatskoj
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Temeljem Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za
1. Osigurati programske
financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i
potpore Regionalnim
Podaci o sredstvima
Državnog proračuna za 2015. godinu Ministarstva socijalne politike i mladih,
2015.
info-centrima za mlade u
navedeni su u okviru
koji je, između ostalog, sadržavao prioritet unutar programskog financiranja
4 makroregionalna
zadatka 1., mjere 5.1.2.
(trajanje provedbe maksimalno 36 mjeseci) „ regionalni info-centri“ i odluke o
centra
raspodjeli sredstava, u 2015. godini osigurana je provedba 4 programa
regionalnih info centara u iznosu od 900.000,00 kuna.
2. Redovito evaluirati
financirane programe na
2015. i
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
godišnjoj osnovi i na
/
kontinuirano
Podaci o provedbi zadatka izrađeni su u opisu provedbe zadatka 2., mjere 5.1.2.
kraju trogodišnjeg
razdoblja
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Temeljem Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za
3. Provoditi natječaje za
financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i
projektne potpore
Podaci o sredstvima
2015. i
Državnog proračuna za 2015. godinu Ministarstva socijalne politike i mladih,
udrugama koje pružaju
navedeni su u okviru
kontinuirano
koji je, između ostalog, sadržavao prioritet unutar projektnog financiranja
usluge lokalnih infozadatka 1., mjere 5.1.2.
(trajanje provedbe maksimalno 12 mjeseci) „ lokalni info-centri“ i odluke o
centara za mlade
raspodjeli sredstava, u 2015. godini osigurana je provedba 12 projekata
lokalnih info centara u iznosu od 879.240,00 kuna.
4. Izraditi godišnje
2015. i
izvještaje o teritorijalnoj Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
/
kontinuirano
raspodjeli dodijeljenih
Podaci o provedbi zadatka izrađeni su u opisu provedbe zadatka 3., mjere 5.1.2.
potpora

Cilj 5.2.: OSIGURATI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Mjera 5.2.1. Osiguravanje uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnik u provedbi: Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

1. Osigurati
administrativnotehničku te financijsku
podršku za provedbu
strukturiranog dijaloga s
mladima

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Tijekom 2015. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih organiziralo je i
koordiniralo održavanje sastanaka Nacionalne radne skupine za strukturirani
dijalog s mladima.
U svibnju 2015. godine, temeljem ugovora o suradnji i financijskoj potpori
sklopljenim s Mrežom mladih Hrvatske, Ministarstvo socijalne politike i mladih
osiguralo je sredstva za rad Nacionalne radne skupine u okviru programa
Erasmus + za provedbu aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima u EU.
Financijsku potporu u radu Nacionalne radne skupine osigurala je i Europska
komisija.
Također, u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za
financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, predviđeno je
financiranje provedbe aktivnosti strukturiranog dijaloga u okviru projekata
Regionalnih informativnih centara za mlade.

Mjera 5.2.2. Poticanje izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
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Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Sredstva Državnog
proračuna na poziciji
Ministarstva socijalne
politike i mladih,
aktivnosti A558047
„Politika za mlade“,
pozicija 3811 „Tekuće
donacije u novcu“, u
iznosu od 58.000,00
kuna.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

2014. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
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 Ministarstva socijalne politike i mladih,
koji je, između ostalog, sadržavao prioritet unutar projektnog financiranja
(trajanje provedbe maksimalno 12 mjeseci) „lokalni i regionalni programi za
mlade“ i Odluke o raspodjeli sredstava, u 2015. godini podržana je izrada 8
lokalnih i regionalnih programa za mlade u iznosu od 397.670,00 kuna.

Mjera 5.2.3. Osiguranje edukacije za članove savjeta mladih
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe

2015. i
kontinuirano
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1. Provoditi programe
edukacija za članove
savjeta mladih

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
U svrhu provedbe zadatka, Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2015.
godini, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, podržalo projekt
Udruge za mlade Alfa Albona pod nazivom „Ljetna akademija članova savjeta
mladih, u iznosu od 32.000,00 kuna. Primarni cilj projekta bio je povećanje
razine sudjelovanja mladih u građanskom životu njihovih lokalnih zajednica.
Projektom je bilo predviđeno održavanje 4-dnevne ljetne akademije koja se
planirala održati u 4 ciklusa namijenjena članovima savjeta mladih u svrhu
provedbe edukacija o Zakonu o savjetima mladih i strukturiranom dijalogu.
Akademijom je planirano i podizanje vještina za aktivan rad u području
politika za mlade te poticanje timskog pristupa, prezentacijskih vještina, javnih
nastupa i dr.

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

Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka
Aktivnost/pozicija/rač
un/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Sredstva na poziciji
Ministarstva socijalne
politike i mladih,
program 4005
Socijalno osnaživanje
obitelji, mladih i djece,
Aktivnost A
558047Politika za
mlade, račun 3811 –
Tekuće donacije u
novcu, u iznosu od
32.000,00 kuna.

Zadatak je
provođen

2015. i
kontinuirano

2. Evaluirati provedene
programe edukacije

Analizom izvještaja o financijskoj potpori utvrđene su manjkavosti u provedbi
navedenog projekta te je zatražen povrat sredstava koji je u cijelosti izvršen.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju o provedbi projekta utvrđene su
određene manjkavosti koje su se odnosile na utrošak financijskih sredstava te
izvršenje projektnih aktivnosti.

Mjera 5.2.4. Praćenje sudjelovanja mladih u izborima na nacionalnoj te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini
Nositelj mjere: Državno izborno povjerenstvo
Suradnik u provedbi: Ministarstvo uprave
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Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete 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

Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo
Tijekom 2015. održani su:
1. Prijevremeni lokalni izbori, dana 8. ožujka 2015., i to izbori za članove
gradskog vijeća gradova Dubrovnika, Novog Marofa, Svetog Ivana Zeline,
Raba, Paga, Hvara, Omiša, Korčule i Zlatara te za članove općinskih vijeća
općina Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i
Gundinci,
2. Prijevremeni lokalni izbori, dana 12. srpnja 2015., i to izbori za članove
gradskog vijeća Grada Vrgorca i za članove općinskog vijeća Općine
Semeljci,

/

Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Sredstva utrošena za
provedbu ove mjere
sadržana su u ukupno
utrošenim sredstvima za
provedbu prijevremenih
lokalnih izbora i izbora
za zastupnike u Hrvatski
sabor, unutar aktivnosti
A896001, Provedba
izbora, pozicija 3238,

Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne)
samouprave dobne
skupine mladih do 30
godina

2015. i
kontinuirano
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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
jedinica lokalne i
područne (regionalne)
samouprave, s posebnim
osvrtom na njihov spol

3. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, dana 7., 8. i 15. studenoga 2015.
godine.
U provedbi navedenih izbora, praćena je dobna struktura kandidata na
kandidacijskim listama i izabranih kandidata.
U odnosu na prijevremene lokalne izbore, 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 strukturi kandidata i izabranih članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave na prijevremenim izborima za članove
predstavničkih tijela odnosno podaci o dobnoj strukturi kandidata i izabranih
zastupnika na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, objavljeni su na
internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva – www.izbori.hr.
Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo
Na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike
Hrvatske – www.izbori.hr, vezano uz izbore koji su održani tijekom 2015.
godine, objavljeni su podaci o udjelu mladih kandidata na kandidacijskim
listama i mladih kandidata koji su izabrani u predstavnička tijela jedinica
lokalne samouprave te u Hrvatski sabor, s posebnim osvrtom na njihov spol i
to za izbore kako slijedi:
1. podaci o prijevremenim lokalnim izborima, održanim dana 8. ožujka
2015. godine (izbori za članove gradskih vijeća gradova Dubrovnika, Novog
Marofa, Svetog Ivana Zeline, Raba, Paga, Hvara, Omiša, Korčule i Zlatara,
te za članove općinskih vijeća općina Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac,
Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci) dostupni su na poveznicama:
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/42EA3FDBCF42F797C1257E750041DB
7B/$FILE/Kandidati_2015-03-08_Novi.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/42EA3FDBCF42F797C1257E750041DB
7B/$FILE/Izabrani_kandidati_2015-03-08_Novi.pdf
2. podaci o prijevremenim lokalnim izborima, održanim dana 12. srpnja
2015. godine (izbori za članove gradskog vijeća Grada Vrgorca i za članove
općinskog vijeća Općine Semeljci) dostupni su na poveznicama:

uslijed čega se ne može
iskazati koliki iznos
sredstava je točno
utrošen na provedbu ove
mjere.

Sredstva utrošena za
provedbu ove mjere
sadržana su u ukupno
utrošenim sredstvima za
provedbu prijevremenih
lokalnih izbora i izbora
za zastupnike u Hrvatski
sabor, 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

http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/B6C8BC82FC493F03C1257EC9002BC9
7F/$FILE/Kandidati_svi.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/B6C8BC82FC493F03C1257EC9002BC9
7F/$FILE/Izabrani_kandidati.pdf
3. podaci o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, održanim dana 7., 8. i
15. studenoga 2015. godine, dostupni su na poveznicama:
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/22910CA1E85B2E96C1257F76004C993
A/$FILE/Kandidati_Izbori_08112015_kandidati.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/22910CA1E85B2E96C1257F76004C993
A/$FILE/Kandidati_Izbori_08112015_izabrani_kandidati.pdf

Mjera 5.2.5. Informiranje mladih o postojanju instrumenata, organizacija i tijela koji štite njihove interese, osobito tijela na nacionalnoj i
županijskoj razini
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
1. Provoditi sustavno i
kontinuirano
informiranje mladih o
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
postojanju
Ministarstvo socijalne politike i mladih redovito, putem natječaja, financijski
Podaci o sredstvima
instrumenata,
2015. i
podržava djelovanje regionalnih i lokalnih info centara za mlade. U 2015. godini
navedeni su u okviru
organizacija i tijela
kontinuirano
pružena je programska potpora djelovanju 4 regionalna te projektna potpora
zadatka 1., mjere 5.1.2.
koje štite njihove
interese, osobito tijela djelovanju 12 lokalnih info centra za mlade, u iznosu od 1.799.240,00 kn.
na nacionalnoj i
županijskoj razini
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

Cilj 5.3.: POVEĆATI BROJ, KVALITETU I DOSTUPNOST VOLONTERSKIH PROGRAMA ZA MLADE
Mjera 5.3.1. Podržavanje projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih
kroz volontiranje
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih u 2015. godini provelo je Poziv za
1. Na godišnjoj osnovi
prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz
provesti natječaj s ciljem
raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna
podržavanja projekata
za 2015. godinu.
2014. i
koji uključuju mlade
Prednost u financiranju, između ostalih kriterija, bio je i kriterij koji je nalagao
/
kontinuirano
volontere i potiču
prijaviteljima projekata da u svoj rad uključuju volontere te jasno definiraju
samoorganiziranje mladih plan rada volontera tijekom provedbe projekta.
kroz volontiranje
Dodatno, a vezano uz prioritetno područje „Klubovi za mlade“, jedan od
uvjeta za prijavu projekta iz navedenog područja bio je da klub pruža potporu
razvoju volonterskih aktivnosti mladih.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

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

Mjera 6.1.1. Promicanje obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti
Nositelj mjere: Ministarstvo kulture
Suradnik u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
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Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih

Provedba
mjere/zadatka

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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1. Osigurati kontinuiranu
provedbu projekta
"Ruksak (pun) kulture"
u srednjim školama i
povećati broj programa
koji se kroz taj projekt
provode
2. Osigurati provedbu
većeg broja dopunskih
programa iz
suvremenih kulturnih i
umjetničkih praksi u
srednjim školama

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

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Objavljen je javni poziv za umjetničko-edukativne programe za Ruksak (pun)
kulture te su odabrana 42 umjetničko-edukativna programa. Nakon završenog
javnog poziva za škole i dječje vrtiće zainteresirane za Program Ruksak (pun)
kulture, koji raspisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odabrane su
82 osnovne i srednje škole te dječji vrtići u kojima se program Ruksak (pun)
kulture provodi.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Realizacija aktivnosti opisana je u sklopu aktivnosti zadatka 1.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Kontinuirano se provode dopunski programi iz suvremenih kulturnih i
umjetničkih praksi u srednjim školama u izvannastavnim i izvanškolskim
aktivnostima te samostalni projekti škola.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Organizirani su edukativni programi i radionice za mladež u sklopu
obilježavanja Dana europske baštine u Hrvatskoj, s ciljem upoznavanja i
približavanja kulturne baštine što većem broju mladih.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2015. godinu, pružena je potpora za provedbu inovativnih
umjetničkih i kulturnih praksi (17 potpora) te programa muzejsko-galerijske
djelatnosti (13 programa).

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2015. godinu osigurana je potpora za knjižničnu djelatnost, odnosno
akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti (13 programa) te razvojne
programe i projekte u knjižničnoj djelatnosti (3 programa).

sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781009
Ruksak (pun) kulture, u
iznosu od 500.000,00
kuna.
Sredstva su izražena u
okviru zadatka 1.
Provođenje nije
zahtijevalo dodatna
financijska sredstva iz
državnog proračuna na
poziciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i
sporta
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
Zaštita kulturne baštine,
u iznosu od 15.000,00
kn, s aktivnosti A565033
Inovativne umjetničke i
kulturne prakse, iznos od
350.000,00 kuna i
aktivnosti A565027 i
A780001Muzejskogalerijska djelatnost, u
iznosu od 96.000,00
kuna.
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781003
Knjižnična djelatnost, u
iznosu od
229.000,00 kuna.

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

djelatnicima i
umjetnicima koji
provode programe za
mlade

2014. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
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 izvedbenih umjetnosti. Prema drugim
osnivačima ustanovama/organizacijama u Republici Hrvatskoj djelovanje je
savjetodavno, budući da im kao osnivačima pripadaju sve ovlasti i odgovornosti
kod donošenja planova i potreba njihovih ustanova/organizacija kojima će
unaprijediti ranije metode i uvesti nove vezane uz razvoj mlade publike.
Ministarstvo kulture je tijekom 2015. godine pružilo potporu za provedbu 5
programa u području muzejsko-galerijske djelatnosti te programa u području
kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Zainteresirane kulturne institucije i organizacije kontinuirano se upućuje na
školske ustanove radi uvođenja novih i unapređenja postojećih metoda razvoja
publike kroz programe usmjerene mladima.

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti
A565030 Kazališne i
glazbeno-scenske
djelatnosti, u iznosu od
6.137.000,00 kuna te
aktivnosti A565027
Muzejsko-galerijske
djelatnost, u iznosu od
40.000,00 kuna.

Zadatak je
provođen

Provođenje nije
zahtijevalo dodatna
financijska sredstva iz
državnog proračuna na
poziciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i
sporta

Cilj 6.2.: OLAKŠATI SVIM MLADIMA, POSEBNO MLADIMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI, PRISTUP KULTURI I
KULTURNIM SADRŽAJIMA
Mjera 6.2.1. Osiguravanje jednakih prilika za pristup kulturi svim mladima, posebice onima u riziku od socijalne isključenosti
Nositelj mjere: Ministarstvo kulture
Suradnik u provedbi: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
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Provedba
mjere/zadatka

2015. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2015. godinu, pružena je potpora za provedbu programa
knjižnične djelatnosti. Financiranjem programa narodnih knjižnica Nabava
knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama te Akcija i manifestacija i
Razvojnih programa i projekata u knjižničnoj djelatnosti osigurane su jednake
prilike pristupu kulturi svim mladima (sufinancirano je 211 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).
Sufinanciranjem 20 programa (manifestacije, radionice, književne nagrade)
kulturnih institucija i kulturnih organizacija te organizacija civilnoga društva
osiguran je kontinuitet i blagi rast aktivnosti vezanih uz pristup mladih kulturi
i kulturnim sadržajima.

2015. i
kontinuirano

2. Podići razinu
osviještenosti o važnosti
osiguravanja pristupa
mladih kulturi

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
U okviru izvedbenih umjetnosti, zadatak se izvršava u skladu s nadležnostima
Ministarstva kulture prema ustanovama u kulturi čiji je osnivač.
Sufinanciranjem projekta Zaklade „Vjerujem, čujem, vidim“ olakšan je
pristup kulturi i kulturnim sadržajima mladima (slijepima i slabovidnima) koji
su u riziku od socijalne isključenosti.

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
Provedena su tri javna poziva radi realizacije potpore neprofitnim medijima,
odnosno:
- Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima,
temeljem kojeg je dodijeljeno 20 potpora (tisak i elektronički mediji)
i
- dva Javna poziva za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim
medijima (na različitim platformama).

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781003
Knjižnična djelatnost
Nabava knjižne i
neknjižne građe, u iznosu
od 16.440.000,00 kuna,
Akcije za mlade, u
iznosu od 199.000,00
kuna te Razvojni
programi, u iznosu od
30.000,00 kuna. Na
aktivnosti
A781002 Književno
izdavaštvo osigurano je
502.000,00 kuna.
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti
A781002 Književno
izdavaštvo, u iznosu od
300.000,00 kuna.
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781008
Neprofitni mediji 381 –
tekuće donacije, u iznosu
od 2.800.000,00 kuna te
Novinarski radovi, u
iznosu od 594.300,00
kuna.

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Cilj 6.3.: OSIGURATI RAST FINANCIJSKE POTPORE TE POVEĆATI BROJ KULTURNIH I MEDIJSKIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI
MLADIH I ZA MLADE
Mjera 6.3.1. Osiguravanje financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo kulture
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Provedba
mjere/zadatka

Suradnik u provedbi: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Rok
provedbe

Zadatak

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

2014. i
kontinuirano

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

2014. i
kontinuirano

3. Podržavati mobilnost
mladih umjetnika i
organizacija mladih
unutar i izvan Hrvatske
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Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12,
44/13, 91/13, 72/15) 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 se pri
stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga vijeća i povjerenstva iz članka 6.
Pravilnika, primjenjuju temeljni kriteriji, od kojih je i „promicanje programa za
djecu i mlade“. Nadležna vijeća i povjerenstva također vrednuju i udio mladih
umjetnika u kreiranju programskih sadržaja.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
U području „Književno izdavaštvo“ povećan je broj financiranih programa:
otkupljeno je 139 naslova slikovnica, knjiga i časopisa za mlade,
pružene su 53 potpore za izdavanje slikovnica i knjiga za djecu i mlade,
odobreno je 10 programa za poticanje književnog stvaralaštva autorima
knjiga za djecu i mlade,
dodijeljene su 3 stimulacije za najbolja ostvarenja na području
književnog stvaralaštva za mlade.
U okviru područja „Inovativne umjetničke i kulturne prakse“ dodijeljeno je
60 te područja „Muzejsko-galerijska djelatnost“ 28 potpora.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Mobilnost većeg broja mladih umjetnika osigurava se kroz kontinuiranu potporu
projektu „Writers in residence“, Udruge KURS iz Splita.
U sklopu međunarodne kulturne suradnje u 2015. godini sufinancirano je 36
programa za mlade.

Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Nisu potrebna
financijska sredstva.

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781002
Književno izdavaštvo, u
iznosu od
2.027.877,00 kuna,
aktivnosti A565033
Inovativne umjetničke i
kulturne prakse, u iznosu
od 1.935.000,00 kuna,
aktivnosti A565027 i
A780001 Muzejskogalerijska djelatnost, u
iznosu od 239.000,00
kuna.
Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781002
Književno izdavaštvo, u
iznosu od 80.000,00
kuna te aktivnosti
A565034 Međunarodna

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

2014. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture provodi program „Poduzetništvo u kulturi“, kojemu je cilj
jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje. Program uključuje
poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje
novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija, s ciljem uvećavanja
vrijednosti orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Sredstva osigurana u
Državnom proračunu za 2015. godinu za provedbu programa „Poduzetništvo u
kulturi“ smanjena su na 1,8 mil. kuna. Kako bi se ostvarila svrha Programa,
prijavitelji moraju udovoljiti propisanim uvjetima i kriterijima te odgovoriti na
cilj Programa. Zaključno, Program supstancijalno nije moguće redefinirati na
način da se pri odabiru korisnika sredstava daje prednost posebno definiranim
skupinama.

Mjera 6.3.2. Podupirati neprofitne medijske projekte mladih za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo kulture
Rok
provedbe

Zadatak

2014. –
2015.

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

2015. i
kontinuirano

2. Putem natječaja
financirati neprofitne
medijske projekte
mladih za mlade
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Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Kriteriji za javne pozive za neprofitne medije su definirani te su bili dostupni kao
sastavni dio uputa za prijavitelje. Kriterij koji se odnosi na mlade (ali i na druge
marginalizirane i ranjive skupine) glasio je „doprinos pluralizmu medijskog
predstavljanja društvenih grupa, pri čemu se najvećim brojem bodova vrednuje
upravo predstavljanje društvenih grupa koje nemaju svoj glas u srednjostrujaškim
medijima ili su prikazani na stereotipan i diskriminatoran način“.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Putem sva 3 javna poziva, navedena pod opisom mjere 6.2.1./zadatka 3,
financirani su neprofitni medijski projekti koje proizvode mladi za mlade, poput
Radia Student, Portala Slobodni Filozofski, portala Libela.org itd., kao i brojni
novinarski radovi koje su pisali mladi i koji se bave problemima mladih, poput:

suradnja, u iznosu od
440.181,00 kuna.

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A784003
Poduzetništvo u kulturi,
u iznosu od
1.806.000,00 kuna.

Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka

Nisu potrebna
financijska sredstva.

Zadatak je
provođen

Sredstva su prikazana u
okviru mjere 6.2.1.
zadatka 3.

Zadatak je
provođen

„Stručno osposobljavanje, slaba prilika“, „Od društva znanja do njegovih Novih
boja – nijanse Bolonjske reforme“ itd.
2015. i
kontinuirano

3. Evaluirati financirane
projekte na godišnjoj
osnovi

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Evaluacija financiranih projekata je integralni dio Programa neprofitnih medija.
Projekte je evaluiralo Povjerenstvo za neprofitne medije.

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781008
Neprofitni mediji.

Zadatak je
provođen

Cilj 6.4.: OSIGURATI RAZNOLIKOST, RAZVOJ I STABILNOST PROSTORNIH RESURSA ZA PROVEDBU PROGRAMA I
AKTIVNOSTI KULTURE MLADIH I ZA MLADE
Mjera 6.4.1. Osiguravanje raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade
Nositelji mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo kulture
Suradnici u provedbi: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva, Zaklada "Kultura nova"
Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
1. Osigurati odgovarajuće
Predstavnica Zaklade “Kultura nova” sudjeluje u radu Povjerenstva za dodjelu
prostorne resurse u
prostora organizacijama civilnog društva.
vlasništvu RH
2014. i
korisnicima za
Nisu bila potrebna
Izvješće dostavlja: Državni ured za upravljanje državnom imovinom
kontinuirano
provedbu različitih
financijska sredstva.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom, sukladno točki II. Odluke o
programa i aktivnosti
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike
kulture mladih i za
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja
mlade
programa i projekata od interesa za opće dobro sastavlja popis nekretnina u
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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2. Osigurati održivost i
razvoj prostornih i
ljudskih resursa za
provedbu programa i
aktivnosti kulture
mladih i za mlade

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

vlasništvu Republike Hrvatske, koji se dodjeljuju na korištenje organizacijama
civilnog društva i najmanje jednom godišnje provodi natječaj za dodjelu
nekretnina.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
U okviru programskog područja „Razvoj suradničkih platformi u Republici
Hrvatskoj“, kategorije „zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini“,
Zaklada „Kultura nova“ je podržala 8 suradničkih platformi u koje je bilo
uključeno sveukupno 57 organizacija. U fokusu zagovaračkih platformi bilo je
iznalaženje rješenja za probleme neadekvatne prostorne infrastrukture na
lokalnim razinama za provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva koje
djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih 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. 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.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike
Hrvatske za 2015. godinu, pružene su potpore u području „Inovativne
umjetničke i kulturne prakse“ (6 udruga, 16 potpora).
Zaklada “Kultura nova” je u 2015. godini u okviru programskog područja
„Razvojna podrška za organizacije“, kategorije „upravljanje prostorima za
kulturu i umjetnost“ podržala 26 projekata/programa koje je provodilo 26
organizacija. 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 koja 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 projekata.

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A781006
Zaklada „Kultura Nova“,
u iznosu od
651.000,00 kuna.

Zadatak je
provođen

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

Sredstva na poziciji
Ministarstva kulture,
aktivnosti A565033
Inovativne umjetničke i
kulturne prakse, u iznosu
od 755.000,00 kuna te
aktivnosti
A781006 Zaklada
„Kultura Nova“, u iznosu
od 2.304.782,53 kuna.

Zadatak je
provođen

Cilj 6.5.: OSIGURATI ANALITIČKO-ISTRAŽIVAČKU PODLOGU ZA DJELOVANJE U PODRUČJU POTREBA, PROBLEMA I
POTENCIJALA MLADIH U KULTURI
Mjera 6.5.1. Provedba znanstvenih istraživanja u području kulture i mladih
Nositelji mjere: Ministarstvo kulture
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Rok
provedbe

2015.

2015.

Zadatak
1. Odrediti znanstvenoistraživačke prioritete u
području kulture i
mladih temeljene na
metodološkom
pluralizmu
2. Osigurati financijska
sredstva za provedbu
znanstvenih istraživanja
u području kulture i
mladih temeljenih na
metodološkom
pluralizmu

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Provedba
mjere/zadatka

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Nisu poduzete aktivnosti tijekom 2015. godine. Zakon o financiranju javnih
potreba u kulturi definira aktivnosti u kulturi odnosno poticanje, razvijanje i
unapređivanje kulturnih djelatnosti u koje ne pripadaju znanstveno-istraživačke
aktivnosti.

/

Zadatak nije
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Nisu poduzete aktivnosti tijekom 2015. godine. Državnim proračunom nisu
osigurana sredstva za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata. Navedeno je u
domeni Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

/

Zadatak nije
provođen

7. MLADI U EUROPSKOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU
Cilj 7.1.: USPOSTAVITI SUSTAV POTPORE MLADIMA ZA SUDJELOVANJE U PROCESIMA DONOŠENJA ODLUKA NA
EUROPSKOJ I GLOBALNOJ RAZINI
Mjera 7.1.1. Razvijanje sustava potpore mladima te organizacijama mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima
UN-a
Nositelji mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, organizacije
civilnog društva
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Provedba
mjere/zadatka

Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

1. Izraditi i provoditi
program edukacije o
Općoj skupštini UN-a i
komisijama
Ekonomskog i
socijalnog vijeća
(ECOSOC), osobito
Komisije za socijalni
razvoj, Komisije o
statusu žena i ostalih
tijela po potrebi
2. Redovito pratiti i
raspraviti zaključke,
odluke i sl. Opće
skupštine UN-a i
Ekonomskog i
socijalnog vijeća na
Savjetu za mlade Vlade
RH
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
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.
Nadalje, tijekom 2015. godine, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je bilo
pokrovitelj „Svečanog primanja povodom obilježavanja UN Međunarodnog
dana mira i Dana United World Colleges-a (UWC)“, koji je imao za cilj
promicati aktivnosti doniranja za studiranje mladih hrvatskih studenata na
UWC-u.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao tijelo koje obavlja stručne i
administrativne poslove za Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske,
omogućava rasprave vezano uz teme dnevnog reda, a Predsjednik Savjeta
predlaže dnevni red sjednice Savjeta. Tijekom 2015. godine Savjet za mlade
Vlade Republike Hrvatske nije raspravljao o zaključcima, odlukama i sl. Opće
skupštine UN-a i Ekonomskog i socijalnog vijeća.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nadležne službe Ministarstva vanjskih i europskih poslova izvješćuju relevantne
donositelje odluka, kao i organizacije mladih i za mlade slijedom njihovog
iskazanog interesa ili sukladno vlastitoj inicijativi, o međunarodnim
aktivnostima u okviru UN-a na području unapređenja i zaštite prava mladih i
promicanja ljudskih prava, kao i djelovanju Republike Hrvatske u tom području
(primjerice: o kosponzoriranju rezolucija o mladima i ljudskim pravima; o
sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnim programima i inicijativama
na području zaštite mladih i dr.).

Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
sredstava utrošenih u
svrhu provedbe
zadatka

Nisu predviđena
posebna 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

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

Mjera 7.1.2. Razvijanje sustava potpore mladima i organizacijama mladih i za mlade za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima
UNESCO-a
Nositelj mjere: Ministarstvo kulture
Suradnici u provedbi: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva,
Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/raču
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture, zajedno s
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Agencijom za odgoj i
obrazovanje, organiziralo je u rujnu 2015. u Splitu seminar o iskustvima
implementacije udžbenika „Baština u rukama mladih“, a ujedno, u 2016. godini
planira daljnju organizaciju istog kao i organizaciju međunarodnog seminara o
implementaciji i iskustvima učitelja na temu „Baština u rukama mladih“, u
suradnji s UNESCO-om.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, u suradnji s Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta, organiziralo je i koordiniralo sudjelovanje službenog
1. Izraditi i provesti
izaslanstva Republike Hrvatske na pripremnom sastanku za 9. Forum mladih
program edukacije
UNESCO-a, koji je održan u Bruxellesu, od 15. do 17. listopada 2015. godine te
mladih delegata/kinja
2014. i
omogućilo sudjelovanje na 9. Forumu mladih (održanom u Parizu, Francuska, od Nisu bila potrebna
pri Općoj konferenciji
kontinuirano
26. do 28. listopada 2015. godine).
financijska sredstva.
UNESCO-a i
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo nad Međunarodnim volonterskim
UNESCO-vom forumu
kampom „I care for Drežnik Grad 2015“, Drežnik Grad, u trajanju od 26. lipnja
mladih
do 4. srpnja te od 4. do 12. rujna 2015. godine.
Pokroviteljstvo je pruženo i nad humanitarnim projektom Shaping Futures,
provođenim u trajanju od 29. lipnja do 11. srpnja 2015. godine, na prostoru
Grada Zagreba i Zagrebačke županije, u organizaciji Hrvatskog povjerenstva 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.
Potpora je pružena i inicijativi proglašavanja „Svjetskog dana romskog jezika“ u
UNESCO-u te proglašenja Dekade ranog i predškolskog odgoja (2015. – 2025.),
u Ujedinjenim narodima.
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Provedba
mjere/zadatka

Zadatak je
provođen

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

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

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO je spremno odazvati se pozivu za
sudjelovanjem 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 2017. godini,
Ministarstvo kulture je spremno za nastavak postojeće suradnje kako bi resorna
ministarstva nakon poziva za sudjelovanjem koji se redovito upućuju, dala
potporu sudjelovanju predstavnika iz Republike Hrvatske.

/

Zadatak je
provođen

/

Zadatak je
provođen

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Tijekom 2015. godine na sjednicama Savjeta za mlade Vlade Republike
Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i sl. Opće konferencije UNESCO-a
i UNESCO-va foruma mladih.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i Stalno
predstavništvo Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluju u razmjeni svih
relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om, u svrhu prijenosa i
primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području obrazovanja, znanosti,
kulture i komunikacija i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a te na
primjeren način upoznaju hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću
UNESCO-a. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim
informacijama i pozivima iz UNESCO-a obavještava sva resorna ministarstva i
institucije o projektima i skupovima u kojima mogu sudjelovati predstavnici
Republike Hrvatske.

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
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Suradnici u provedbi: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije mladih
i za mlade
Aktivnost/pozicija/raču
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
n/iznos financijskih
provedbe
sredstava utrošenih u
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Provedba
mjere/zadatka

1.

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

80

Predstavnicima
organizacija mladih i
za mlade te nadležnih
tijela državne uprave
osigurati potrebne
uvjete za sudjelovanje
u procesima donošenja
odluka od važnosti za
mlade na razini EU i
Vijeća Europe

2. Uspostaviti elektronski
sustav informiranja
relevantnih dionika
sektora mladih o
zaključcima, odlukama
i sl. EU i Vijeća Europe
koji se odnose na mlade
3. Redovito pratiti i
raspraviti zaključke,
odluke i sl. koje donose
tijela EU i Vijeća
Europe o mladima na
Savjetu za mlade Vlade
Republike Hrvatske

Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Tijekom 2015. godine Ministarstvo socijalne politike i mladih osiguralo je
administrativno-tehničku te financijsku podršku za provedbu strukturiranog
dijaloga s mladima. Podaci su izraženi u mjeri 5.2.1.
Ujedno, Ministarstvo socijalne politike i mladih putem svoje predstavnice
redovito sudjeluje u radu Radne skupine za mlade pri Vijeću Europske unije.
Radna skupina za mlade Vijeća EU (K02) je stalna radna skupina Vijeća koja
priprema predmete za raspravu i odlučivanje ministrima nadležnim za mlade
EU.
Ministarstvo socijalne politike i mladih putem svoje predstavnice redovito
sudjeluje i u radu Upravnog odbora za mlade Vijeća Europe (CDEJ).
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Izvješće dostavlja: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i mladih, kao tijelo koje obavlja stručne i
administrativne poslove za Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske,
omogućava rasprave vezano uz teme dnevnog reda, a Predsjednik Savjeta
predlaže dnevni red sjednice Savjeta. Tijekom 2015. godine Savjet za mlade
Vlade Republike Hrvatske nije raspravljao o zaključcima, odlukama i sl. koje
donose tijela EU i Vijeća Europe o mladima.

svrhu provedbe
zadatka
Sredstva Državnog
proračuna i prihodi od
igara na sreću na poziciji
Ministarstva socijalne
politike i mladih,
izražena u mjeri 5.2.1.
Za sudjelovanje
predstavnica
Ministarstva socijalne
politike i mladih na
sastancima tijela
Europske unije i Vijeća
Europe osiguravaju se
sredstva redovne
djelatnosti, na aktivnosti
A 788007 „Međunarodna
suradnja i poslovi EU“,
računu 3211 „Službena
putovanja“.

Zadatak je
provođen

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

Cilj 7.2.: POVEĆATI OBRAZOVNU, KULTURNU I TURISTIČKU MOBILNOST MLADIH NA NACIONALNOJ, EUROPSKOJ I
GLOBALNOJ RAZINI
Mjera 7.2.1. Osiguravanje programske potpore udrugama mladih i za mlade koje svojim programima promiču mobilnost mladih na svim
razinama
Mjera
Unapređenje
sustava
korištenja
Nositelj7.2.2.
mjere:
Ministarstvo
socijalne
politikeEuropske
i mladih iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj
Nositelj mjere: Ministarstvo socijalne politike i mladih
Aktivnost/pozicija/raču
Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski ferijalni i hostelski savez
n/iznos financijskih
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava utrošenih u
Aktivnost/pozicija/raču
provedbe
svrhufinancijskih
provedbe
n/iznos
Rok
zadatka
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
sredstava
utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe
1. Raspisati javni natječaj
zadatka
za programsku
financijsku potporu
Izvješćedostavlja:
dostavlja:Ministarstvo
Ministarstvosocijalne
socijalnepolitike
politikei imladih
mladih
Izvješće
1. Osigurati podršku
udrugama mladih i za
Temeljem Poziva
za prijavu
i projekatajeusmjerenih
mladima
za
Ministarstvo
socijalne
politikeprograma
i mladih osiguralo
podršku razvoju
Europske
razvoju Europske
mlade koje provode
financijsku
potporuu iz
raspoloživih
sredstava
dijela
prihoda
od te
igara
na sreću
i
2014. i
iskaznice
za mlade
Republici
Hrvatskoj
tijekom
2014.
godine
u 2015.
godini
Podaci o sredstvima
iskaznice za mlade
/
programe iz područja
Državnog
proračuna
godinu
Ministarstva
socijalne
politike
i mladih, koji
kontinuirano
nije
zaprimilo
zamolbuzaza2015.
suradnju
i potporu
u razvoju
iskaznice
od strane
2015.
navedeni su u okviru
u Republici
mobilnosti, uključujući Hrvatskog
je između ferijalnog
ostalog sadržavao
prioritet
unutar
financiranja
i hostelskog
saveza,
kao programskog
nositelja licence
za razvoj(trajanje
iskaznice u
zadatka 1., mjere 5.1.2.
Hrvatskoj
programe informiranja Republici
provedbeHrvatskoj.
maksimalno 36 mjeseci) „provedba programa mobilnosti mladih ili
o mogućnostima
programa informiranja mladih o mobilnosti“ i Odluke o raspodjeli sredstava, u
mobilnosti i uzimajući
2015. godini podržana je provedba 3 programa u iznosu od 337.475,00 kuna.
u obzir regionalnu
zastupljenost udruga
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Provedba
mjere/zadatka
Provedba
mjere/zadatka

Zadatak nije
Zadatak
je
provođen
provođen

ANALIZA PROVEDBE MJERA I 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
Bjelovarsko-bilogorska županija usvojila je Socijalni plan županije od 2014. do 2016. godine s programom pod nazivom Djeca i mladi. Akcijski
plan socijalnih usluga Županije za 2014. i 2015. godinu ima 4 operativna cilja i 12 aktivnosti. Županija, gradovi i općine pružaju skrb i podršku
djeci i mladima u vidu različitih olakšica kao što su sufinanciranje prijevoza do škole i natrag, sufinanciranje obroka i školskih knjiga za djecu iz
obitelji s niskim primanjima, stipendije, smještaj u đačkim domovima i slično.
Općina Hercegovac je donijela Strategiju razvoja Općine Hercegovac za razdoblje od 2015. do 2020. godine te strateškim ciljem 3. Razvoj i
unapređenje kvalitete življenja kroz izgradnju i/ili unaprjeđenje društvene, socijalne, komunalne i informacijske infrastrukture, povela brigu o
interesima i potrebama mladih.
Osnovan je Savjet mladih grada Grubišno Polje i Općine Ivanska.
Izdvojena sredstva: 14.857.410,24 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 (sportskih, 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.
Grad Bjelovar kroz financiranje Sportske zajednice Grada omogućuje mladima bavljenje sportom. Bjelovarsko kazalište i Foto klub Bjelovar
smješteni su u prostoru koji se nalazi u vlasništvu Grada te su stavljeni na raspolaganje djeci i mladima. Za prostore koji se nalaze u vlasništvu
Grada, a koriste ih udruge mladih, izdvajaju se pored financijskih sredstava za programe, i sredstva za podmirenje režijskih troškova. Visoka
tehnička škola Bjelovar koristi prostor u vlasništvu Grada i za njezin rad se izdvajaju sredstva. Grad Bjelovar financira Dan maturanata, rad
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Glazbene mladeži te programe Zajednice tehničke kulture. Grad također subvencionira ljetovanje djece i mladih te cijenu smještaja i prijevoza
sportskih udruga, čiji su članovi većinom mladi, u Dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom, koje se nalazi u vlasništvu Grada.
Gradovi i općine redovito ustupaju svoje prostore za inicijative, seminare, predavanja i okrugle stolove, kao i za realizaciju aktivnosti koje se tiču
mladih na različitim područjima djelovanja.
Izdvojena sredstva: 8.181.157,74 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
U Gradu Bjelovaru podupire se osnivanje i rad udruga mladih te provedba projekata i programa. Neke od udruga u kulturi, čiji su članovi većinom
mladi, a imaju potporu Grada su HORKUD „GOLUB“, KUD Češka Obec, KUD klub Bjelovar, Jazz klub Bjelovar, Plesni klub H8, Zajednica
Mađara, Bjelovarsko kazalište, Udruga Zvrk Bjelovar, DŠR Mali Olimpijac Bjelovar i Udruga skauta sv. Juraj Bjelovar.
Gradski savjet mladih Grada Daruvara i udruga „Impress“ organizacijski su oblik, odnosno savjetodavno tijelo, koji su kroz svoj rad i aktivnosti
usmjereni na mlade na području Grada Daruvara.
U Općini Kapela djeluje Udruga „Bilogorska sela“ koja okuplja sve dobne skupine, a naročito mlade s cijelog područja Općine Kapela.
Izdvojena sredstva: 94.500,00 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
U Gradu Bjelovaru djeluje Gradski savjet mladih, Dječje gradsko vijeće, Dječji Forum bijeli vitezovi i Društvo naša djeca te Bjelovarski centar za
razvoj civilnog društva koji provodi projekt Informativni centar za mlade ''LIKE'', financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, dok
Grad osigurava prostor i režije za Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva i provođenje projekata.
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar, udruga je za mlade na području Grada Daruvara čiji se rad i
provedba projekata podupire kroz financijska sredstva, ali i pružanje logističke podrške.
U Općini Ivanska sufinancira se redovni rad Nezavisne udruge mladih.
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Izdvojena sredstva: 66.137,77 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
Uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se
neposredno tiču, podupire se njihovim uključivanjem u Partnersko vijeće za izradu Strategije razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije i druge
radne skupine te kroz Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije.
U Gradu Bjelovaru, Daruvaru i Grubišnom Polju djeluju gradski savjeti mladih. Kroz Savjet mladih Grada Daruvara, mladi imaju mogućnost
neposredno se upoznati s radom Gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti. Ujedno, mladi iz grada Daruvara sudjelovali su na Ljetnoj akademiji
Savjeta mladih u Labinu.
U Općini Ivanska, u okviru svog djelokruga, Savjet mladih u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka od značaja za mlade, kao i donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih i predlaže Općinskom vijeću
raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja.
Izdvojena sredstva: 5.694,15 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
Bjelovarsko-bilogorska županija sufinancira rad centara izvrsnosti.
Grad Daruvar sufinancira i/ili pruža logističku podršku programu i projektima koje organizira/provodi udruga „Impress“ (Tjedan mladih, Sajam
zdravlja).
Općina Šandrovac iz godišnjeg proračuna financira rad udruga građana i mladih i njihove programe na godišnjoj razini.
Tijekom 2015. godine, Nezavisna Udruga mladih, u suradnji s Općinom Ivanska, organizirala je kazališni festival SKINI (San kazališne Ivanjske
noći Ivanska) te NRF-2015 (numi rock fest).
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Izdvojena sredstva: 337.865,23 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
Međunarodna manifestacija „Tjedan mladih“ zajednički je projekt koji svake godine provode Grad Daruvar i Udruga „Impress“. Izdvojena sredstva
su u okviru izraženih izdvojenih sredstava pod Preporukom 3.4. (sredstva za sufinanciranje programa i projekata koje provodi udruga „Impress“).
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
Udruga „Impress“ aplicirala je na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih, a u svrhu dobivanja sredstava za osnivanje Info – centra koji će
služiti mladima za dobivanje svih relevantnih informacija vezanih za njihovo područje interesa. Grad Daruvar pružio je podršku projektu.
Izdvojena sredstva: 50.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 23.592.765,13 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Grad Dubrovnik provodi strateški program Mladi i Grad skupa, kroz koji se provodi i projekt Forum mladih grada Dubrovnika te izvedbeni
projekt Razvoj klubova za mlade na području Grada Dubrovnika.
Potiče se rad Savjeta mladih u Općini Župa Dubrovačka, sufinancira se rad udruga u športu i kulturi koje se bave mladima u Općini Zažablje te
se sufinancira rad udruge mladih u Općini Lumbarda.
Izdvojena sredstva: 667.000,00 kn
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
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obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Razvijaju se klubovi za mlade na području grada Dubrovnika i Klub za mlade u gradu Ploče te se osiguravaju odgovarajući prostori za provođenje
aktivnosti udruga mladih i za mlade.
Grad Dubrovnik provodi projekt Održavanje i ulaganje u objekte i opremu (dječja i školska igrališta), za koji je izdvojio 3.740,500,00 kn.
Izdvojena sredstva: 4.152.500,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Na razini Županije, redovito se financiraju projektne aktivnosti udruga u području djece, mladih i obitelji.
Izdvojena sredstva: 435.000,00 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 Županije redovito se financiraju projekti i aktivnosti udruga mladih i udruga koje rade s mladima te potiču sudjelovanje mladih u
društvenom odlučivanju.
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
Uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču postiže se kroz aktivnosti Savjeta mladih na području Županije.
Izdvojena sredstva: 34.000,00 kn

Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
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Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Navedeno se ostvaruje kroz javni poziv za prijavu projekata udruga u području djece, mladih i obitelji Grada Dubrovnika.
Izdvojena sredstva: 430.000,00 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 Dubrovnik ostvarivao je suradnju s udrugama mladih i športskim udrugama na području Županije te podupirao projekt Info centar za mlade
udruge Maro i Baro.
Izdvojena sredstva: 173.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Postoji web stranica Info centra za mlade – Informadur http://informadur.com/novosti/.
Izdvojena sredstva: 100.800,00 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
Pokrenut je program Info centar za mlade – Informadur (Udruga Maro i Baro) te je podržan i pokrenut rad pet klubova za mlade: Drito (Udruga
EU dom Dubrovnik), Klub mladih Komolac (Športska udruga Komolac), Klub mladih Orašac (Amatersko sportsko društvo Orašac), Klub mladih
Crvenog križa Dubrovnik i Crvenog križa Ploče.
Izdvojena sredstva: 150.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.142.300,00 kn
i sredstva redovne djelatnosti.
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GRAD ZAGREB
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Dana 2. lipnja 2015. godine, na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba jednoglasno je donesen Program za mlade Grada Zagreba od 2015. do
2018. godine.
U sklopu EU projekta ČRNKAS – Črnomerec poslovni klub koji provodi Grad Zagreb, do 31. prosinca, 2015., održano je sedam trotjednih ciklusa
radionica za traženje posla namijenjenih mladim nezaposlenim osobama. Kroz radionice su do sada prošle 72 mlade osobe, od kojih je 29 već našlo
posao kao rezultat treninga i individualnog mentoringa. Kontinuirano praćenje polaznika provođeno je održavanjem individualnih mentoringa.
Individualne mentoringe sa svakim polaznikom pojedinačno održavaju treneri educirani za provedbu programa. Program je evaluiran svaka tri
mjeseca. Do kraja projekta bit će provedena još četiri ciklusa trotjednih radionica za traženje posla koje će proći 48 polaznika te će biti održan
događaj speed dating s poslodavcima.
Grad Zagreb je pozvan na sudjelovanje kao partner u projektu: “ENTRE – YOU; Entrepreneurial Mindset for Young Disadvanaged Jobseekers“;
koji je u okviru programa ERASMUS+ prijavila organizacija Liceul Tehnologic Szekely Karoly iz Rumunjske. Projekt u trajanju od 2 godine
odvijat će se kroz aktivnosti prikupljanjem podataka i analiza te usporedbom podataka s drugim partnerima, a kroz aktivnosti osposobljavanja
mladih za lakše zapošljavanje i poduzetništvo koristeći IT alate i ECDL program. Za provedbu projekta sredstva su osigurana u Proračunu Grada
Zagreba za 2015., kao i u projekcijama Proračuna za 2016. i 2017.
Izdvojena sredstva: 40.632,14 kn (5.405,59 EUR) + 192.645,21 kn (25.629,00 EUR) = 233.277,35 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
Temeljem Ugovora o civilno-javnom partnerstvu u Gradu Zagrebu djeluje POGON Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade koji kao
ustanova koja osigurava prostor i promidžbu programa za mlade, pruža usluge informiranja i savjetovanja za potrebe mladih, koordinira i provodi
programe gostovanja i boravka domaćih i stranih umjetnika, volontera i drugih te provodi ostale srodne sadržaje. Grad Zagreb kao partner osigurava
prostor te kontinuiranu financijsku podršku za rad Centra.
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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: 3.626.185,08 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
U 2015. 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 2015. godinu, financijsku potporu provedbi raznovrsnih projekata udruga mladih ili udruga
za mlade u Gradu Zagrebu. Natječaj je obuhvatio 8 područja definiranih Gradskim programom djelovanja za mlade, a to su obrazovanje i
informatizacija mladih, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, socijalna politika prema mladima, zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje
mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, izgradnja civilnog društva i volonterski rad, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost,
informiranje i savjetovanje mladih. Financijska je potpora dodijeljena onim projektima koji su, sukladno mišljenju stručnog povjerenstva, u
pojedinačnome području ocjenjeni kao najkvalitetniji. Od ukupno pristiglih 284 programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade, 177
ostvarilo je pravo na financijsku podršku. Također, putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama za 2015. godinu, pružena je financijska potpora za 8 organizacija civilnog društva za aktivnosti koje se odnose na kvalitetno provođenje
slobodnog vremena mladih u društvu te informiranje i savjetovanje mladih.
Izdvojena sredstva: 2.459.000,00 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje
mladih u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade, u 2015. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji potiču
aktivno sudjelovanje mladih u procesima društva, kao i njihovo informiranje i edukaciju o navedenoj problematici.
Izdvojena sredstva: nije planirano kao zasebna stavka, već u okviru Natječaja za mlade
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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
U postupku donošenja odluka i drugih akata od izravnog interesa za mlade, najizravnije sudjeluje Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradske
skupštine Grada Zagreba. Savjet mladih kao posredničko tijelo između populacije mladih i tijela gradske uprave prikuplja ideje, prijedloge i
mišljenja mladih vezano za situaciju u Gradu Zagrebu te zatim ukazuje nadležnim tijelima na potrebe i probleme mladih ljudi. Savjet mladih
aktivno surađuje s Gradskom skupštinom Grada Zagreba, dajući prijedloge i mišljenja o pitanjima iz djelokruga mladih, ali i s gradskim upravnim
tijelima u čijoj se nadležnosti nalazi rješavanje problematike mladih u Gradu Zagrebu. Predstavnici Savjeta mladih bili su uključeni u izradu i
praćenje Programa za mlade Grada Zagreba.
Izdvojena sredstva: 233.985,03 kn
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Temeljem Natječaja za projekte udruga mladih ili udruga za mlade u 2015. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji
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. Za sufinanciranje programa/projekata od socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete
života osoba s invaliditetom, ugovoreno je 109 programa/projekata. U okviru navedenih programa/projekata ukupno 10 ih se odnosilo na
sufinanciranje programa i projekata mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog programa za
mlade, a kako slijedi:
1. Udruga Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, program/projekt Mladi Krijesnice, 16.000,00 kn
2. Udruga Lavona za informiranje, savjetovanje i potporu obiteljima s djecom i mladeži s poteškoćama u razvoju i darovite djece i mladeži,
program/projekt Petkom za pet, 10.000,00 kn
3. Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom – SUMSI - program/projekt "Informacija - socijalizacija", 40.000,00 kn
4. Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba - program/projekt Stručni komunikacijski posrednici – specijalističko obrazovanje, 10.000,00 kn
5. Opismenjavanje gluhih i nagluhih grada Zagreba, 10.000,00 kn
6. Društvo distrofičara Zagreb - Cjeloživotno učenje mladih s mišićnom distrofijom, 25.000,00 kn
7. Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom - Trening kampovi za mlade i perspektivne sportaše s invaliditetom, 10.000,00 kn
8. Hrvatska zajednica za Down sindrom - Down sindrom – želimo biti uspješni, 18.000,00 kn.
9. Teniski klub osoba s invaliditetom „SIRIUS“ - program/projekt Edukacija i promocija tenisa u kolicima mladima grada Zagreba, 10.000,00
kn
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10. Invalidski odbojkaški klub Zagreb - projekt/program Škola sjedeće odbojke, 17.000,00 kn
11. Udruga roditelja djece s posebnom potrebama „Put u život“ - program/projekt Subotom u PUŽ, 15.000,00 kn
Grad Zagreb je financirao i programe sljedećih udruga:
12. Centar inkluzivne potpore IDEM, 2 Socijalizacijske radionice ''Klub mladih'', 20.000,00 kn
13. Hrvatska verbotonalna udruga, Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge, 10.000,00 kn
14. Krila - terapijsko jahanje, Fizioterapija za djecu i mlade sa cerebralnom paralizom, 30.000,00 kn
15. Otvorena računalna radionica ''svi smo protiv'', Leon, 15.000,00 kn
16. Darujmo im prozor u svijet, 33.000,00 kn
17. Ronilački klub Vrtoglavica, Program terapijskog ronjenja za djecu i mlade s posebnim potrebama, 10.000,00 kn
18. Udruga roditelja "Korak po korak", Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima s invaliditetom, 15.000,00 kn
19. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život", Psihološka podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju i mladih s
invaliditetom, 10.000,00 kn
20. VITASPORT - društvo za sportsku rekreaciju, Prilagođeni fitnes program za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju - Down sindrom,
20.000,00 kn
21. Zaklada Čujem, vjerujem, vidim, Izgradnja vršnjačke potpore - mladi pomažu mladima s invaliditetom, 15.000,00 kn
Grad Zagreb je poduzeo i poduzima mjere prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, koje se temelje na poduzimanju raznih
socijalnih akcija usmjerenih na smanjenje društvene patologije. Za sufinanciranje programa/projekata za područje prevencije neprihvatljivog
ponašanja djece i mladeži za 2015. ugovoren je ukupno 151 program/projekt.
Izdvojena sredstva: Planirano u okviru natječaja; sredstva izražena u okviru preporuke 3.1.
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih
i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
S proračunske pozicije Međugradske i međunarodne suradnje financirani su različiti projekti udruga koji su bili usmjereni na razvoj suradnje s
organizacijama civilnog društva i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.
Izdvojena sredstva: 8.677.814,36 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 2015. godini financirani su projekti 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: sredstva navedena u preporuci 3.1
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Grad Zagreb je sufinancirao dva programa i projekta koja su obuhvaćala osnivanje i djelovanje Klubova mladih na lokalnoj razini te Info – centara
za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, a to su Centar inkluzivne potpore Idem, 2 socijalizacijske radionice „Klub mladih“ i Hrvatska
verbotonalna udruga, Klub mladih Hrvatske verbotonalne udruge.
Izdvojena sredstva: sredstva izražena u okviru preporuke 3.1.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Grada Zagreba, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 15.230.261,82 kn i sredstva redovne
djelatnosti.
ISTARSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Tijekom 2015. godine, Savjet mladih je na sastanku sa Županom i potpredsjednicom Skupštine dogovorio da se u 2016. godini krene s pripremama
vezano za izradu Lokalnog programa za mlade. U tom smislu, dogovoreno je da se s udrugama mladih pripremi projekt radi kandidiranja u 2016.
godini kako bi se ostvarila sredstva za izradu lokalnog programa za mlade.
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Izrađen je strateški dokument politike za mlade pod nazivom „Program za mlade Poreča od 2016. - 2020.“, koji je prošao javnu raspravu s mladima
Poreča (300 sudionika) te je održano javno savjetovanje putem web stranice Grada. Dokument je usvojen od Savjeta mladih Grada Poreča i u
pripremi je za usvajanje na Gradskom vijeću.
Savjet mladih Grada Pule u partnerstvu s udrugom ZUM, u procesu je izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule. Do sad je održano 6
radionica/fokus grupa s mladima, anketno istraživanje o potrebama mladih u Gradu Puli te su formirane radne skupine, odnosno skupine stručnjaka
za pojedina područja, koji će definirati prioritetna područja, ciljeve i smjernice prije definiranja sadržaja programa. Proces izrade prati Savjet
mladih Grada Pule te sudjeluje u definiranju prioritetnih područja od značaja za mlade.
Izdvojena sredstva: 60.000,00 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

Istarska županija financirala je sljedeće prostore i uređenje istih: vanjsko igralište Gimnazije Pula, investicijsko održavanje OŠ iznad standarda,
investicijsko održavanje srednjih škola iznad standarda, sportske dvorane SS Juraj Dobrila u Pazinu, Sveučilišta u Puli – iznad standarda, uređenje
Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu (putem javnih radova), Centra za popularizaciju znanosti i inovacija, Centra za izvrsnost u obrazovanju za
hotelijerstvo i turizam Rovinj (priprema dokumentacije).
Grad Poreč je 2014. godine otvorio novouređen i opremljen prostor za mlade (Centar za mlade Poreč) koji se sastoji od dvije prostorije i zvučno
izolirane manje prostorije koja služi za snimanje. Dio prostora predviđen je za radionice, predavanja, video projekcije, izložbe. Svi sadržaji koji
su se u njemu provodili tijekom 2015. godine kreirali su mladi za mlade.
Grad Pula financirao je „hladni pogon“ Društvenog centra Rojc u kojem besplatne prostore za provedbu aktivnosti koristi 11 udruga iz različitih
područja djelovanja. Udruge imaju zasebna brojila te plaćaju trošak potrošene vode i struje. Info centar za mlade Pula koristi prostor za rad u
samom središtu grada. Svake godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava udrugama koje predlažu
programe i projekte od interesa za mlade, a spadaju pod kulturu mladih. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Pule osigurava sportskim
klubovima sportske objekte za provedbu aktivnosti (Dom Braće Ribar, Sportski centar Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Gradski stadion Aldo
Drosina, Nogometno igralište Štinjan i Nogometno igralište Veli Vrh). Također, sportske aktivnosti klubova odvijaju se i u prostorima osnovnih i
srednjih škola u Puli.
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Grad Umag kao i sve njegove ustanove osiguravaju potreban prostor za rad svih udruga na svom području pa tako i udruga mladih. Na području
Grada djeluju dvije udruge mladih: Udruga Manufaktura snova i Udruga Fobija koje osim redovnog okupljanja članova provode i četiri
manifestacije (Festival Indirekt, Festival Dernek, Arena Open te Manufaktura snova). Osim tih udruga na području Umaga djeluje i 26 udruga u
sportu i 6 udruga u kulturi koje okupljaju mlade i koje provode aktivnosti za mlade. Također, na području Umaga djeluju i udruga Društvo naša
djeca koje provodi aktivnosti za djecu predškolske dobi, Udruga „Pružam ti ruku“ Umag koja se bavi problematikom djece s teškoćama u razvoju
te Udruga Communitas koja se bavi savjetovalištem za djecu, mladež i obitelj.
Grad Pazin ustupio je Društveni centar Veli Jože u Pazinu.
U Gradu Rovinju, putem Sportske zajednice, sportskim udrugama osiguran je prostor i ostali uvjeti za rad s mladima. Udrugama tehničke kulture
i udrugama koje se bave radom s mladima osiguran je prostor za provedbu aktivnosti.
U Općini Fažana osigurana je prostorija u vlasništvu Općine za provođenje aktivnosti i susreta mladih.
Općina Funtana pristupila je izradi projektne dokumentacije za projekt ''Rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu'' u sklopu kojeg
će se urediti društveni dom i manji kulturni centar za potrebe mještana, lokalnih udruga i Savjeta mladih Općine.
Općina Gračišće je osigurala odgovarajuće prostore za mlade, a koje je opremila s određenim zabavnim sadržajem poput stolnog nogometa, stolnog
tenisa, biljara, pikada, itd.
Na području Općine Lupoglav u uređenim starim školama, koje su u vlasništvu Općine, osiguran je prostor koji koriste mladi za razne aktivnosti.
Udruga mladih i Društvo Naša djeca koriste prostore u sklopu zgrade Općine Motovun, temeljem ugovora o zakupu. Dostupno je i kino te Vijećnica
Općine.
Općina Pićan za sportske programe udruga osigurala je sportski kompleks Tupljak, rukometno igralište Kukurini i nogometno igralište Švići.
Općina Vižinada osigurava zajedno s klubovima prostore i korištenje sportske dvorane u vlasništvu Osnovne škole Višnjan, odnosno financira rad
klubova.
U Općini Vrsar u prethodnom razdoblju (tijekom 2011.g.) preuređen je prostor za rad udruge mladih "Neverini"- Vrsar i GRUV (Glazbena rock
udruga Vrsar), tako da su zadovoljene potrebe za prostorom navedenih udruga. Sportske udruge imaju na raspolaganju zadovoljavajuće prostore
za provođenje svojih programa i aktivnosti.
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Izdvojena sredstva: 5.478.529,62 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Istarska županija sufinancirala je aktivnosti Udruge studenata Istre u Zagrebu, Rijeci, Trstu i Puli.
Grad Umag je tijekom 2015. godine sufinancirao provedbu aktivnosti udruga koje okupljaju mlade i udruga koje se bave mladima, i to: udruge
mladih, 26 udruga u sportu, 10 udruga u kulturi, Društvo naša djeca Umag te Udrugu „Pružam ti ruku“.
Općina Brtonigla podupire i sufinancira sve udruge koje se bave sportom, nacionalnim manjinama ili kulturnim sadržajem, a u samim je udrugama
učlanjen veliki broj mladih osoba.
Općina Fažana sufinancirala je rad Fažanske udruge mladih, Klub studenata Istre, Klub studenata Istarski klub Rijeka i Plivački klub Arena.
Sufinancirao se rad sportskih klubova (Nogometni klub Funtana i Odbojkaški klub Funtana-Vrsar) s područja Općine Funtana čiji su članovi
pretežno mladi iz Funtane.
U Općini Vrsar djeluje udruga GRUV (Glazbena rock udruga).
Izdvojena sredstva: 3.910.908,74 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
Županija sufinancira inicijative koje potiču sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju: Društveni centar Rojc, Savez udruga Rojc, Istarsku
kulturnu agencija IKA-ACI „Kreativna Europa od ideje do realizacije“ te koordinaciju aktivnosti iz prioriteta podrške obitelji.
Grad Poreč sufinancirao je programe/projekte sljedećih udruga: 1. Urbana subkulturna baza Poreč - USB Poreč - projekt namijenjen mladima koji
iskazuju veliki interes prema plesnim radionicama raznih disciplina, radionicama uličnog kazališta, vatrenog žongliranja, udaraljki. Članovi Udruge
sudjeluju u gradskim kulturnim i drugim događanjima, na državnim i međunarodnim natjecanjima. Udruga okuplja mlade u dobi od 14 do 26
godina starosti, u projekt je uključeno 70-ak korisnika s područja Grada Poreča; 2. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 - projekt namijenjen
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djeci i mladima na području izvedbenih umjetnosti kroz edukacije, radionice, seminare, koncerte i priredbe, s ciljem kvalitetnog provođenja
slobodnog vremena. Korisnici programa su djeca u dobi od 4. do 17. godina starosti, u projekt je uključeno 80 korisnika s područja Poreča te 3.
Udruga garažno društvo koja okuplja 25 članova i čiji su korisnici 400 mladih te provode projekte i manifestacije za mlade Poreča pod nazivom:
„Skejtamo i feštamo, a Vi?“ i „Ne remont festival“. Grad je provodio i program Povjerenstva „Zajedno protiv ovisnosti“ gdje je intenzivirao
sustavnu skrb za djecu i mlade u području suzbijanja rizika za njihov nesmetan rast i razvoj. U Povjerenstvu su okupljeni predstavnici svih
relevantnih institucija Grada Poreča koje skrbe o djeci i mladima (vrtići, škole, Zdravi grad, CZSS Poreč, Dom zdravlja, policija, DND i dr.), kako
bi mogli kompetentno sudjelovati u osmišljavanju i realizaciji sadržajnih segmenata sveobuhvatnog preventivnog programa za Grad Poreč.
Program se u praksi provodi kroz odgojno obrazovne institucije, projekt Zdravi grad, te kroz socijalnu mrežu podrške koju čine gradske udruge,
institucije i društva. Također, provodio se i program „Mladi“, odnosno program Volonteri Zdravog grada Poreč koji je zamišljen 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. Posljednjih godina program je u skladu s interesom mladih jače
usmjeren na realizaciju različitih novih, samostalnih, mini projekata mladih u zajednici kojih su oni samostalni nosioci (Festival mladih, kreativne
radionice, sezonsko zapošljavanje mladih, okrugli stolovi i dr.).
Upravni odjeli za društvene djelatnosti i kulturu Grada Pule raspisuju javne pozive za udruge kojima se financiraju aktivnosti udruga mladih i za
mlade. Savjet mladih 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.
Savjet mladih Općine Brtonigla podupire sve inicijative mladih te potiče sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju, pri čemu nudi informiranje
o pojedinim tematikama o kojima se odlučuje.
Općina Lupoglav u svojim financijskim mogućnostima, financira rad Udruge mladih Lupoglav.
Općina Motovun podupirala je i sufinancirala rad Udruge mladih Motovun i Kaldir.
Izdvojena sredstva: 774.445,00 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
Županijski Savjet mladih priprema aktivnosti s udrugama mladih vezano za donošenje lokalnog programa za mlade. Savjet mladih bio je uključen
u izradu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata i Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja.
Savjet mladih Grada Poreča imenovan je u travnju 2015., konstituiran u svibnju 2015. te ima 7 članova. U 2015. je izrađen prijedlog Programa za
mlade za razdoblje 2016.-2020. koji će biti donesen do sredine 2016. Članovi Savjeta mladih održavaju sjednice u prosjeku jednom mjesečno, te
prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća. U 2015. sudjelovali su u više susreta Savjeta mladih organiziranih sa svrhom educiranja članova za rad u
Savjetu mladih. Inicirali su realizaciju projekta osposobljavanja mladih za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz europskih (EU)
fondova.
Grad Pula iz proračuna Upravnog odjela za kulturu financira godišnje aktivnosti rada Savjeta mladih Grada Pule. Savjet mladih 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.
U Umagu, aktivnosti se provode kroz rad Savjeta mladih Grada Umag.
Savjet mladih Općine Brtonigla donosi odluke za dobrobit svih mladih sa područja Općine Brtonigla, a Općina osigurava sredstva za provedbu
takvih odluka. Predsjednik Savjeta mladih je redovito tijekom 2015. godine prisustvovao sjednicama Općinskog vijeća Općine.
U Općini Gračišće, mlade se uključivalo u organizaciju lokalnih, tradicijskih i pučkih manifestacija.
Općina Fažana donijela je Odluku o osnivanju Savjeta mladih, ali isti još uvijek nije osnovan.
U Općini Funtana pokrenut je postupak osnivanja Savjeta mladih Općine Funtana.
Izdvojena sredstva: 172.485,00 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
Istarska je županija sufinancirala razne programe za mlade: 16. susret zborova djece i mladih „Mali Kanat“, Istarska glazbena scena mladih – Vesna
Glazbene mladice, Teatar Tirena Zagreb – 11. kazališni kamp Istre (istražimo Istru). Putem Sportskog saveza Istarske Županije financira se sport
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za mlađe uzraste i sport u obrazovanju. Sufinancirali su se projekti koji potpomažu mladim isključenim i marginaliziranim skupinama, kao dio
Plana za zdravlje Istarske županije, i to vikend bolnica za adolescente, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti, praćenje konzumacije
psihoaktivnih tvari Pula, projekt resocijalizacije ovisnika, uvid u stanje, praćenje i suport roditeljima ovisnicima, Zajedno za zdravo odrastanje,
promocija pravilne prehrane u školama, edukacija kuhinjskog osoblja o prehrambenim potrebama školske djece i mladih i pripremi obroka.
Sufinanciralo se razne lokalne inicijative poput Udruge mladih Pagubice, Cerovlje za Festival Supci pod Murvicom i Udruge Tradeinetno Pazin –
Festival TradeInEtno. Županija je sufinancirala i Istarsku glazbenu scenu mladih – Vesna Glazbene mladice.
Grad Poreč je sufinancirao osposobljavanje mladih za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova za 12 polaznika s ciljem
povećanja mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja mladih koji su završili školovanje za suficitarna zanimanja prekvalifikacijom u lakše
zapošljiva zanimanja, jačanja kapaciteta u zajednici za financiranje programa i projekata iz EU sredstava, poticanja poduzetništva i zapošljavanja
mladih, te povećanja kapaciteta organizacija civilnog društva. Edukacija je počela krajem 2015. i traje do svibnja 2016. godine.
Grad Pula financirala je edukacije 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 te potiče izradu lokalnog programa za mlade te pridonose
ispunjenju ostalih sličnih preporuka i ciljeva Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017.
Izdvojena sredstva: 991.600,00 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
U Istarskoj županiji, u 2015. godini, kandidirani su i implementirani međunarodni projekti:
1.
2.
3.
4.

Škola bez diskriminacije – ulog u tolerantno društvo (projekt pomoćnika u nastavi započet u 2014. godini) – 65 pomoćnika za 73 učenika
Projekt MOZAIK (projekt za pomoćnike u nastavi započet 2015. god.) – 135 pomoćnika za 165 učenika
Projekt USEGP – unapređenje sadržaja elektroničke grupe predmeta
Projekt DO THE RIGHT THING (edukacija mladih o ljudskim pravima)

Sufinancirani su međunarodni festivali koje su organizirale udruge mladih i za mlade poput
1. OKUD Istra Pula – 40. međunarodni susret harmonikaša
2. Udruga Veliki mali čovjek Pazin – 7 dana stvaranja
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3. Udruga Albus Pazin – Istrakon (Međunarodni festival znanstvene fantastike)
4. Međunarodna razmjena u školama
5. Program međunarodne razmjene Eurodyssee, u sklopu kojeg svake godine 5-7 mladih iz Istarske županije boravi u europskim regijama,
gdje rade i stječu znanja kroz period od 3 mjeseca te isto toliko mladih boravi po istom programu u Istri gdje uče hrvatski jezik uz rad.
Grad Pazin je sudjelovao na Konferenciji „Za mlade, s mladima, uz mlade“, čiji je cilj okupiti sve koji imaju zajednički cilj, raditi i djelovati za
boljitak života mladih.
Info centar za mlade (Udruge ZUM) u Puli ostvaruje suradnju kroz različite projekte s partnerskim udrugama diljem Hrvatske i inozemstva,
posebice studenata kroz program ERASMUS+.
Općina Motovun sufinancira i financira različite projekte i studijska putovanja koje se tiču mladih i za mlade.
Izdvojena sredstva: 5.054.815,04 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Sveučilišna knjižnica u Puli tiska Istarske novine INO, koje sufinancira Županija. Županija također podupire i Mara Pula Kalendar (stvaralaštvo
mladih).
Grad Pula sufinancirao je izdavanje glasila za mlade „3ska“ kojeg izdaje Info centar za mlade ZUM.
Izdvojena sredstva: 58.752,00 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 Pazinu je u procesu osnivanje Centra za mlade Alarm (18.9.2015. održana je osnivačka skupština). Centar za mlade je mjesto sustavnog i
organiziranog okupljanja mladih, uz aktivnosti kao što su radionice, koncerti, predavanja, koncerti, sportska događanja ili druga okupljanja koja su
u interesu mladih.
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Pula ima Info centar za mlade koji se financira vlastitim sredstvima i sredstvima iz proračuna Grada Pule. 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 sa ciljem ulaganja i rada na lokalnim projektima.
Svi sadržaji koji se u njemu provode kreiraju mladi za mlade.
Izdvojena sredstva: 159.075,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Istarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 16.660.610,40 kn i sredstva redovne
djelatnosti.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
Savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Županijska skupština je usvojila Program rada Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu. Sredstvima za realizaciju Programa sufinancirane su
aktivnosti Županijskog savjeta mladih, savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave Karlovačke županije, edukativne radionice, seminari i
međunarodni simpoziji mladih u zemlji i inozemstvu, manji projekti mladih kao i ostale aktivnosti Županijskog savjeta mladih prema Programu
rada za 2015. godinu.
Na godišnjoj razini pa tako i za 2015. god., Savjet mladih Grada Duge Rese donio je Program rada kojim je predvidio godišnje aktivnosti. Savjet
mladih surađuje s Udrugom za mlade AGORA.
Prvi Gradski program za mlade, u Gradu Karlovcu, donesen je 2008. godine. Drugi Gradski program za mlade usvojen je 2014., a izrađen je
temeljem analize potreba mladih kroz ankete i fokus grupe i u suradnji sa Savjetom mladih. Pojedini programi se realiziraju sukladno donesenom
Gradskom programu za mlade.
Izdvojena sredstva: 25.881,26 kn
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Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Grad Duga Resa je Udruzi za mlade AGORA u 2015. godini osigurao, uz minimalnu najamninu, gradski prostor za rad.
Grad Ogulin redovito, kada je u mogućnosti, osigurava prostor za rad udruga, isto kao i Grad Ozalj koji, također bez naknade, osigurava prostor
za rad sljedećih organizacija: Društvo naša djeca Ozalj, KUD Katarina Zrinska, Radio klub Ozalj, Tehno OZ, Volonterski centar Kupa i LAG
Vallis Colapis te osigurava prostor Gradske vijećnice.
U Karlovcu je osiguran prostor Gradske knjižnice I. G. Kovačić i prostor Knjižnice za mlade, koji koristi Županijski savjet mladih bez naknade.
Osiguran je prostor Male scene za aktivnosti nezavisne kulture, uređen je otvoreni prostor na Foginovom kupalištu, uređeno je Vunsko polje i
košarkaško igralište te je osiguran prostor za rad Centra za mlade, Info centra i volonterskog centra (koji su u prostoru Centra za mlade). Grad
Slunj je ustupio raspoložive prostore za rad Savjeta mladih, udruga i klubova mladih, kako za sportske programe, tako i za kulturne, obrazovne i
druge programe.
Općina Bosiljevo daje na korištenje prostor za djelovanje sportskih društava i kulturno umjetničkog društva.
Općina Krnjak je osigurala prostore za druženje mladih: prostorije za SKD Prosvjeta i stadion NK Krnjak.
Za provođenje aktivnosti mladih u Općini Kamanju osiguran je Društveni dom koji se mladima daje na korištenje bez naknade. Ujedno, mladima
su na raspolaganju prostorije općinske uprave te informatička oprema i besplatna wireless mreža na korištenje.
Općinske zgrade su osigurane također i u Općini Lasinje te Općini Draganić.
Općina Plaški osigurala je prostor za korištenje bez naknade Udruzi Slobodna škola koja provodi aktivnosti edukacije mladih. Sportskoj udruzi
HNK Plaški također je osiguran prostor kao i podmirenje režijskih troškova.
Općina Rakovica osigurava prostor ureda za redovan rad Udruge mladih. Također, u tijeku je izgradnja objekta u kojem će se urediti prostorije za
druženje i zabavu mladih – višenamjenski objekt „Petar Vrdoljak“.
Svim udrugama s područja Općine Žakanje dostupne su prostorije u vlasništvu Općine Žakanje, a Općina Tounj osigurala je prostor Kud-u
Tounjčica.
Izdvojena sredstva: 3.732.669,57 kn
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Županijski savjet mladih sufinancira udruge kroz Programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu.
Grad Karlovac sufinancira rad udruge Carpe diem i Poluge za Centar za mlade te infovodič u sklopu istog.
Grad Ogulin podupire osnivanje i rad udruga mladih, a posebice: Društva „Naša djeca“ Ogulin, Udruge Oda prijateljstvu, Dječjeg pjevačkog zbora
„Klinci Ogulinci“, Odreda izviđača Frankopan, Udruge Ogulinski festival bajke, KUD-a „Klek“ Ogulin, KUD-a „Sveti Juraj“ Zagorje Ogulinsko,
SKUDD-a „Đurđevdan“ Drežnica, SKD-a „Prosvjeta“ Ogulin, Glumačke družine „Đula“, Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, Gradskog društva
Crvenog križa Ogulin – rad Savjetovališta za mlade i obitelj, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i Astronomske udruge Danica Ogulin.
Grad Ozalj organizira edukacije, predavanja i informiranje o postojećim natječajima.
Na području Grada Slunja djeluje 11 športskih udruga u sklopu Zajednice športskih udruga Grada Slunja, od kojih su članovi mlade osobe.
Općina Kamanje na temelju zamolbi odobrava sredstva za aktivnosti mladih.
Općina Netretić sudjeluje u financiranju udruga u kojima djeluju i mladi i to KUD Sv. Marija, KUD Paurija, KUD Netretić, „Zora“ Prilišće, KUD
Stative, NK „Dobra“ te je sufinancirala izgradnju igrališta za aktivnosti mladih i učenika škole u Netretiću.
Na području općine Plaški djeluju tri udruge koje u svojim programima provode aktivnosti za mlade i to: Slobodna škola, HNK Plaški i Atelje
Janja Gora.
Općina Žakanje sufinancira projekte udruga koje vode i osmišljavaju aktivnosti za mlade.
Izdvojena sredstva: 1.161.054,33 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 Županije, Županijski savjet mladih izradio je katalog neformalnog obrazovanja za područje Karlovačke županije, suorganizirao je
obilježavanje 1. dana neformalnog obrazovanja, uz Savjet mladih grada Karlovca i udrugu Carpe Diem. U sklopu obilježavanja Mjeseca borbe
protiv ovisnosti organizirao je 2 predavanja o problematici psihoaktivnih tvari i zlouporabi droga s osvrtom na zakonsku regulativu u medicinskoj
uporabi indijske konoplje/marihuane. U suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i Zakladom Friedrich Ebert, Savjet mladih Karlovačke
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županije organizirao je obuku za sve članove Savjeta mladih s područja Karlovačke županije. Obuka je održana 3. listopada 2015. u prostorijama
Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca koji se obilježava 17.11., Vijeće učenika Karlovačke
županije, u suorganizaciji sa Savjetom mladih Karlovačke županije i Udrugom srednjoškolaca, u Knjižnici za mlade u Karlovcu, organiziralo je
tribinu za srednjoškolce pod nazivom "Srednjoškolci - jučer, danas, sutra". Sufinancirana je projekcija edukativnog filma u organizaciji udruge
Kino klub Karlovac te je Županijski savjet mladih sudjelovao na edukacijama i radionicama (radionica Savjeta mladih grada Karlovca, konferencija
za mlade „Neka se lokalni glasovi čuju“, konferencija „Rad s mladima pod povećalom”, konferencija EU pita: Mladi na tržištu rada).
Grad Karlovac sufinancira Info centar – Poluga i udrugu Carpe diem.
Mladi u Općini Krnjak rade i djeluju kroz sljedeće udruge: Udruga „Breza“, NK Krnjak-Barilović, MNK „Kordun“ Krnjak, SKD Prosvjeta
Pododbor Krnjak i KUD „Kordun“ Krnjak.
Interaktivnom suradnjom udruge Slobodna škola – društvo za promicanje demokratskog obrazovanja, udruge LAG Vallis Colapis i Općine Plaški,
omogućeno je članici udruge Slobodna škola sudjelovanje u međunarodnom projektu mobilnosti u Rumunjskoj s ciljem usvajanja novih vještina i
znanja za rad s mladima. Također, pružena je velika šansa članici udruge, ali i samoj udruzi za rad na budućim projektima s mladima u lokalnoj
zajednici kao i na međunarodnim projektima mobilnosti mladih.
Na području Općine Rakovica djeluje Udruga mladih Rakovice kroz koju se mladi uključuju i sudjeluju u ekološkim aktivnostima, sportskim
događanjima, manifestacijama i druženjima.
Izdvojena sredstva: 49.164,51 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
Županijski savjet mladih aktivno sudjeluje u radu Županijske skupštine posebice pri donošenju odluka vezanih uz mlade i za mlade. Također,
Županijsko vijeće učenika aktivno je u Nacionalnom vijeću učenika.
Uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču postiže se kroz aktivnosti Savjeta mladih Grada Ogulina, Savjeta mladih
Grada Karlovca i aktivnosti Vijeća maturanata u Karlovcu te kroz Savjet mladih Grada Slunja.
Savjet mladih Duge Rese je 2015. godine predložio Gradskom vijeću dodatno sufinanciranje troškova prijevoza učenika te je takav prijedlog i
prihvaćen. Mladi su ovlašteni putem instrumenta „savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“ davati svoje komentare i mišljenja na prijedloge akata
Gradskom vijeću pa tako i onih akata koji se odnose na mlade.
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Općina Plaški donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za projektne, razvojne i druge aktivnosti Općine Plaški, čije radno tijelo čine upravo mladi,
a čije su aktivnosti sljedeće: predlaganje projektnih ideja i aktivno sudjelovanje u njihovom provođenju; predlaganje, organiziranje i provođenje
aktivnosti i manifestacija za promociju Plaškog kao kulturne, umjetničke, ekološke i turističke destinacije (sajmovi, okupljanja, izložbe, priredbe i
sl.) i poticanje suradnje svih dionika u zajednici i promicanje aktivnog građanstva.
U Općini Lasinja i Općini Draganić osnovani su Savjeti mladih.
Aktivnosti koje se odnose na preporuku, ostvaruju se kroz Savjet mladih Općine Rakovica.
U Općini Žakanje sve udruge se pozivaju da dostave Plan rada i aktivnosti u narednoj godini, koje se uvrštavaju u Općinske Odluke i Programe.
Izdvojena sredstva: 5.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Organizirana je 2. Konferencija Savjeta mladih Karlovačke županije čiji je suorganizator Vijeće mladih grada Duge Rese. Također, ostvareno je
sudjelovanje na Ljetnoj Akademiji za Savjete mladih koja se održala od 29. kolovoza do 1. rujna 2015. u Kampu Tunarica nedaleko od Labina.
U Gradu Karlovcu ova se preporuka provodi kroz natječaj za udruge te je u području mladi odobreno 9 projekata (po natječaju 40.000,00 kn) te
kroz Filmski festival za mlade na kojem su sudjelovali mladi iz cijelog svijeta.
Grad Ozalj sufinancira programe i aktivnosti kroz Program javnih potreba.
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 pomlatka KUD-a Korana Slunj, Slunjske mažoretkinje), programe za mlade koje provodi
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj (mladi u pružanju prve pomoći, kreativne radionice) te školske programe (školski list) i sl.
Općina Lasinja je organizirala biciklijadu povodom Dana nezavisnosti.
Po prvi put u Općini Plaški ostvarena je interaktivna suradnja svih udruga koje djeluju na prostoru općine Plaški, Karlovačke županije, a i šire.
Općina Plaški dala je svoj puni doprinos radu udruga provođenjem projekta javnih radova pod nazivom „Pomoć udrugama civilnog društva kroz
zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša i rijeke Dretulje“.
Izdvojena sredstva: 197.378,76 kn
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Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Županijski savjet mladih sudjelovao je na konferenciji u organizaciji Regionalne mreže mladih u Portugalu i na Koordinaciji županijskih savjeta
mladih u Dubrovniku i Zagrebu.
Savjet mladih Grada Duge Rese surađuje s drugim savjetima mladih s područja Karlovačke županije, kao i sa slovenskim Mladenskim centrom iz
Črnomlja, a Grad Slunj je podupirao i inicirao projekte i programe kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih.
Općina Plaški, ako i ne sufinancira određene projekte, uvijek je partner u provođenju projekata i to kroz rad svojih djelatnika i kroz osiguranje
zatvorenih i otvorenih prostora (dnevni boravak mladih izviđača s područja županije i djece bez roditeljske skrbi iz doma Vladimir Nazor).
Općina Rakovica svake godine sudjeluje u projektu susret građana gdje se organiziraju međunarodna druženja mladih iz Rakovice, Italije,
Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije te ih se kroz druženja uključuje u pojedine aktivnosti zajednice (čišćenje okoliša, likovne i druge radionice,
prezentacije svog kraja, edukacije, seminari i sl). Projekti se odvijaju u travnju svake godine u drugom mjestu, a za 2016. godinu isti će biti
organiziran u Rakovici i nosi naziv: "Custodians of European Heritage" - Čuvari europske baštine.
Općina Tounj organizirala je malonogometni turnir, a Općina Žakanje članica je Lokalne akcijske grupe Lag Vallis Colapis te u okviru toga potiče
i razvija projekte i programe za mlade.
Izdvojena sredstva: 27.418,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Grad Karlovac sufinancira objavu infovodiča za mlade Udruge Poluga.
Izdvojena sredstva: 15.000,00 kn

Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Grad Duga Resa i Udruga Carpe diem imaju potpisanu Povelju o suradnji kojom je uspostavljen Info centar za mlade na području Grada. Ista je
potpisana i između „Carpe diem“ udruge i grada Slunja.
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Grad Karlovac podupire Klubove i Info centre za mlade kroz plaće i materijalne troškove Centra za mlade i Info centra i kroz odobrene projekte
po natječaju.
Grad Ozalj koordinira aktivnosti LAG Vallis Colapis i Volonterskog centra Kupa na projektu Info centra za mlade.
Općina Plaški je u 2015. godini realizirala projekt „Naše mjesto pod suncem – pokretanje Centra za mlade u Plaškom“ u prostoru višenamjenske
zgrade socijalne infrastrukture koji je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu natječaja „Solidarnost i društveni kapital
u lokalnoj zajednici“. Općina je bila partner u provedbi bez financijskog učešća.
Izdvojena sredstva: u sklopu sredstava za Centar za mlade, Info vodič i natječaj
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Karlovačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 5.213.566,43 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
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 svijesti svih dionika društva o potrebi njihovog djelovanja na svim
razinama kako bi se navedeni ciljevi ostvarili. Također sadrži preporuke jedinicama lokalne i područne samouprave koje se 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 Koprivnica je tijekom 2015. godine sudjelovao u provođenju niza aktivnosti, a sve u cilju razvijanja i donošenja Lokalnog programa za mlade
Grada Koprivnice, i to kako slijedi: predavanje „Djelovanje skupštine regija i regionalnih mreža mladih“, sudjelovanje na projektu „Glasaj sad
#16+“ te predstavljanje uloge i načina rada Savjeta mladih kao jednog od savjetodavnih tijela na lokalnoj razini, obuka članova Savjeta mladih i
Ljetna akademija za članove savjeta mladih, predavanje o udruzi Kopriva, FB chat: reformiran obrazovni i znanstveni sustav – dana 9. rujna
sudjelovanje u Facebook chatu s prof.dr.sc. Budakom i drugim stručnjacima koji su izradili Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije te
obilježavanje međunarodnog dana srednjoškolaca. Također, održane su razne aktivnosti od 16. do 20. studenog 2015. godine poput književnih
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večeri, sportskih turnira i sl. U 2015. godini, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Trogira, pokrenuta je inicijativa za organiziranje Koordinacije
gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske te je za takvu platformu dobivena podrška pedesetak Savjeta mladih iz cijele Hrvatske, kroz 2016.
godinu planira se formalizirati takav oblik gdje bi članovi Savjeta mladih Grada Koprivnice trebali imati vodeću ulogu.
Provedbom istraživanja potreba i interesa mladih na području Grada Križevaca stvoren je temelj za početak izrade Gradskog programa za mlade.
Njime su definirani glavni problemi mladih u Gradu Križevcima te su u izradi mjere i aktivnosti za njihovo rješavanje.
Izdvojena sredstva: 7.500,00 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

Koprivničko-križevačka županija osigurava Savjetu mladih prostor za redovito održavanje sjednica te sredstva za podmirenje putnih troškova koji
članovi Savjeta mladih imaju prilikom dolaska na sjednice.
Grad Đurđevac osigurava prostor športske dvorane te prostor Društvenog doma „Mladen Markač“, Društvenog doma Novo Selo i društvenih
domova u naseljima.
Grad Koprivnica podmiruje troškove najma prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade.
U Gradu Križevcima, udruge imaju na raspolaganju, bez naknade, sljedeće prostore: Velika i Mala gradska vijećnica, Multimedijalni centar
(simultano prevođenje i kino projekcije), dvorane 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 centra za koju se plaća samo
nastali trošak energenata. Udruge kojima je Grad ustupio prostore na korištenje su: Udruga KVARK, Tamburaški orkestar, 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 i Ogranak matice umirovljenika.
Općina Đelekovec osigurava korištenje prostora u svojem vlasništvu, odnosno društvenih domova u kojima se okupljaju udruge te provode razne
sportske, obrazovne i kulturne programe.
Općina Ferdinandovac na svom području nudi nogometno, rukometno i košarkaško igralište, teniski teren, Društveni dom Ferdinandovac,
Društveni dom Pavljanci, Vatrogasni dom Brodić, Sportsku dvoranu Osnovne škole Ferdinandovac te prostor „narodne knjižnice i čitaonice“ u
Društvenom domu Ferdinandovac.
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Općina Hlebine redovno održava prostore dodijeljene udrugama koje provode programe za mlade.
U Općini Kalinovac izgrađena je školsko-sportska dvorana.
Svim udrugama koje okupljaju mlade u Općini Legrad, Općina osigurava prostor za provođenje njihovih aktivnosti i programa, odnosno sportskih
i kulturnih programa, programa zaštite okoliša i drugih programa udruga koje okupljaju mlade (vatrogasna društva), a koji su na dobrobit zajednice
u kojoj mladi žive. Objekte u vlasništvu Općine udruge koje okupljaju mlade koriste bez zakupnine, a Općina podmiruje režijske troškove za
pojedine prostore.
Mladima u Općini Molve omogućeno je bavljenje sportom kroz nogometni, košarkaški te ribolovni klub. Savjetu mladih omogućeno je korištenje
prostorija u vlasništvu Općine za njihove sastanke i druženja. Tijekom ljeta omogućen je boravak na obližnjem jezeru (sport i rekreacija).
Općina Novigrad Podravski pokriva troškove sportske dvorane za Malu sportsku školu i za Školu hrvanja.
Udruga mladih Peteranec koristi za svoje potrebe prostoriju u vlasništvu Općine Peteranec.
Općina Sveti Ivan Žabno će pristupiti izgradnji sportske dvorane i svlačionice za nogometni klub te je za tu potrebu utrošila sredstva za projektnu
dokumentaciju.
Općina Sveti Petar Orehovec sufinancira rad i aktivnosti nogometnih klubova i Društva sportske rekreacije.
Općina Virje kontinuirano iznajmljuje društvene domove, sportske dvorane i igrališta.
Izdvojena sredstva: 3.980.382,80 kn

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Koprivničko-križevačka županija je tijekom 2015. godine financirala sljedeće udruge i njihove projekte/programe:
1. Udruga za pomoć djeci i mladeži "Prijatelj" – Projekt za darovite "5+"; Male kreativne socijalizacijske skupine, Integracija romske djece u
školsku sredinu;
2. Udruga Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija (P.O.I.N.T.) – Projekt Croatian Makers Križevci
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3. Dječji klub Tratinčica – razvijanje i poticanje dječjeg stvaralaštva i cjelokupnog razvoja djece putem igre i odabranih aktivnosti prema
verificiranim programima
4. Likovno-kreativni centar Koprivnica - Stručno usavršavanje djece i mladih na području likovne umjetnosti
5. Glas mladih Križevci - Sretna djeca; Volonterski centar „Link“
6. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti maMUZE - REBUS (Reagiraj - Budi aktivan - Stvaraj)
7. Rasinjska udruga mladih - održavanje besplatnih instrukcija za mlade mjesta Rasinja; Rasinjske igre mladih
8. Francuski krug Koprivnice - Francuski kaleidoskop
9. Kulturno umjetnički centar Koprivnica – Šalji dalje - Hrvatska
10. Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije - Zborovanje Saveza izviđača Hrvatske; Jesensko okupljanje izviđača na Kalniku
11. Udruga športske rekreacije podravskih studenata – SHOWderica
12. Dječje glazbene igre „Kukurijek“ – Kukuriček 2015
13. CISV Hrvatska – dječja organizacija – CISV seminar camp Koprivnica
14. Križevački likovni krug – promicanje religijskog i duhovnog likovnog stvaralaštva
15. Udruga Roma Korak po korak – škola informatike za mlade Rome, Inkluzivna škola je moja škola
16. Udruga mladih Ferdinandovac – sportski dan obiteljske i domovinske zahvalnosti
Grad Koprivnica putem javnih natječaja sufinancira provođenje programa i projekata za mlade.
U Gradu Đurđevcu, financira se rad Kulturno-umjetničkog društva, Cimbalisti, Tamburaši, rad Odreda izviđača "Picok", Udruga sv. Juraj. Mladi
su također uključeni u rad Udruge žena u Mjesnim odborima, Zajednicu sportskih udruga, Udrugu kazališnih amatera te Udrugu volonteri.
Grad Križevci podržava projekte udruga koji uključuju mlade volontere te udruge mladih i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz
volontiranje. Također su organizirane radionice kroz koje će mladi naučiti osnovne pojmove vezane uz rad udruga, razlike između privatnog,
javnog i civilnog sektora.
Udrugama mladih Otočka, Novačka i Ždala doznačena su novčana sredstva za organizaciju sportskih turnira u Općini Gola.
Općina Đelekovec sufinancira rad Kulturno prosvjetnog društva „Seljačka sloga“, udrugu koja okuplja mlade s područja Općine i njeguje tradiciju
i kulturne običaje iz prošlosti.
Općina Ferdinandovac podupire sljedeće udruge u kojima su uključeni mladi: „Bratovština Sv. Ferdinanda“, Konjički klub i NK Ferdinandovac.
Mladi su uključeni u DVD i KUD Molve. Općina Molve potiče rad udruga te svim udrugama sa svojeg područja daje određena sredstva temeljem
dostavljenih financijskih planova udruga, kao i temeljem opravdanih zamolbi za sredstvima.
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Općina Koprivnički Ivanec sufinancira rad udruga s područja Općine u koje su u velikom dijelu uključeni mladi.
Općina Legrad sufinancira provođenje programa i projekata koje provode udruge u čijem radu sudjeluju mladi.
Općina Sokolovac sufinancira rad 2 nogometna kluba i školskog sportskog kluba u sklopu osnovne škole.
Općina Virje kontinuirano daje donacije udrugama.
Izdvojena sredstva: 2.913.138,70 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 Križevci financira rad udruge KVARK te osigurava raznolikost, stabilnost i razvoj prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti
kulture mladih i za mlade.
Općina Peteranec sufinancira rad Udruge mladih Peteranec kao što i Udrugu mladih Ferdinandovca sufinancira Općina Ferdinandovac.
Izdvojena sredstva: 41.000,00 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
Mladi su uključeni u rad županijske uprave putem Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. Članovi Županijskog savjeta
mladih redovito se pozivaju na sjednice Županijske skupštine. Tromjesečno su redovito održavani zajednički sastanci sa županom i predsjednikom
Županijske skupštine na kojem su raspravljana pitanja od interesa za mlade te međusobna suradnja. Predsjednik Savjeta mladih imenovan je u
Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici.
Preko Savjeta mladih Grada Đurđevca te preko Odbora za sport i mlade Gradskog vijeća Grada Đurđevca, mladi su uključeni u proces donošenja
odluka.
U Koprivnici je osnovan i djeluje Savjet mladih Grada Koprivnice.
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Grad Križevci unapređuje rad s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka. Mladi su uključeni u proces donošenja
odluka, osnivanjem Savjeta mladih Grada Križevaca.
Savjet mladih Općine Sveti Petar Orehovec uključen je u rad Općinskog vijeća.
Izdvojena sredstva: 17.335,59 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
Osnovani savjeti mladih s područja cijele Županije i predstavnici JLP(R)S-a prošli su jednodnevnu obuku članova savjeta mladih koju su provele
Udruga gradova Republike Hrvatske i Zaklada Friedrich Ebert, uz potporu Hrvatske zajednice županija. Povodom obilježavanja 12. kolovoza,
Međunarodnog dana mladih, Županijski savjet mladih organizirao je interaktivnu obuku nazvanu „Trebaš savjet mladih?“. Obuci su prisustvovali
zamjenik župana, predstavnici jedinica lokalne samouprave, konkretno Grada Koprivnice i Općine Virje, predstavnici lokalnih savjeta mladih,
službenici u čijoj je nadležnosti rad s mladima te polaznici stručnog osposobljavanja u Županiji. Moderator obuke, zamjenik predsjednika
Županijskog savjeta mladih, kroz prezentaciju se osvrnuo na osnovne pojmove koji se odnose na mlade, povijesni slijed osnivanja organizacija
mladih, osnovne odredbe Zakona o savjetima mladih te volontiranje i rad Volonterskog centra. Savjet mladih odlučio je dio preostalih financijskih
sredstva u 2015. godini iskoristiti za tiskanje volonterskih knjižica. U studenom 2015. tiskano je 1000 primjeraka volonterskih knjižica.
Putem programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2015. godinu pridonosi se ciljevima Nacionalnog programa za mlade. Grad je organizirao
i provodio program javnih radova "Mladi za zajednici“.
Grad Koprivnica, putem javnih natječaja, sufinancira provođenje programa i projekata za mlade.
Grad Križevci osigurava programske potpore udrugama koje pružaju usluge volonterskog servisa.
Općina Legrad je sufinancirala projekt „Showderica“.
Izdvojena sredstva: 1.061.985,05 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
111

Predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije sudjelovao je na projektu pod nazivom „Youth Votes Counts“ čiji je cilj bio potaknuti
mlade na veću izlaznost na izbore te aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka općenito. Projekt se odvijao u Poljskoj.
Savjeta mladih Grada Đurđevca surađivao je sa Savjetom mladih Koprivničko- križevačke županije u izradi Programa.
Grad Križevci je u suradnji s Udrugom gradova proveo edukaciju za članove savjeta mladih.
Izdvojena sredstva: 4.471,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Grad Đurđevac financira tisak lista Jurek.
Grad Križevci podupire neprofitne medijske projekte mladih za mlade.
Izdvojena sredstva: 11.500,00 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
U Križevcima postoji Klub kulture, multimedijalni centar koji osigurava programsku potporu udrugama koje pružaju usluge klubova za mlade.
Podupire se razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te se potiče osnivanje lokalnog informativnog centra za mlade.
Izdvojena sredstva: 1.500,00 kn i sredstva u okviru već navedenih sredstava
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 8.038.813,14 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
U Gradu Donja Stubica osnovan je Savjet mladih i donijet je Program rada za 2016. godinu.
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U Gradu Pregrada donesen je Gradski program za mlade.
Grad Zabok provodio je projekt „Zabok s mladima“ s ciljem izrade Programa za mlade 2016-2020.
U Općini Sveti Križ Začretje u tijeku su pripremne radnje za donošenje Programa za mlade.
Izdvojena sredstva: 84.104,30 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

Po preporuci nadležnog županijskog tijela, upravama škola kojih je osnivač te udrugama koje se bave raznim vidovima aktivnosti, školski prostori
na području županije ustupaju se besplatno ili uz vrlo nisku naknadu.
U Donjoj Stubici osiguran je prostor u Multimedijalnom centru Stub-klubu. Na korištenje mladima ustupa se i „Plava dvorana“ za potrebe
predavanja i slično te prostor NK Stubica.
Prostori društvenih domova na području Grada Zaboka daju se na besplatno korištenje udrugama, a Savjet mladih djeluje u prostorima Grada
Zaboka.
Grad Zlatar omogućuje svim zainteresiranim udrugama, tako i udrugama mladih i za mlade, besplatno korištenje prostora Gradske vijećnice u
skladu s mogućnostima.
Općina Budinščina izgrađuje društveni dom u naselju Pece u kojem je planiran i prostor za aktivnosti mladih.
U Općini Đurmanec je u tijeku izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane. Općina i dalje nastavlja s uređenjem igrališta i prostora, a koji
koriste udruge i mladi.
Općina Hrašćina za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, odnosno kulturnih, obrazovnih i sličnih programa, ustupa na raspolaganje
prostore Doma kulture, bez naknade. U 2015. godini nisu dodjeljivani useljivi prostori udrugama.
U Općini Hum na Sutli, udruga mladih HUM ima na raspolaganju, a za obavljanje svoje djelatnosti, prostor kinodvorane.
Općina Konjšćina osigurava prostor u predvorju Doma kulture u Konjščini, a za sportske aktivnosti osiguran je prostor NK „Sloga“.
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Za rad udruga osiguran je prostor u Domu kulture u Krapinskim Toplicama i društvenim domovima na području Općine.
Općina Kumrovec ustupa javne prostore u sklopu sportske poljane na korištenje Kumrovečkoj udruzi mladih.
U Općini Lobor, osiguran je odgovarajući prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih.
Općina Mače osigurava mladima odgovarajući prostor za provođenje svih aktivnosti udruga mladih u Domu kulture, zatim prostorije u općinskoj
zgradi i nogometno igralište i športsku dvoranu za čiju je izgradnju Općina sufinancirala 20% od vrijednosti investicije.
Udruga mladih Marija Bistrica ima na raspolaganju prostoriju za udruge te po njihovom traženju veliku dvoranu Doma kulture.
Općina Mihovljan osigurala je odgovarajuće prostorije za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih
programa u Društvenom domu Mihovljan i Općinskoj zgradi.
Općina Novi Golubovec osigurala je odgovarajuće prostorije za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih
i sličnih programa u Društvenom domu Novi Golubovec – Dom kulture i Općinskoj zgradi.
Na području Općine Radoboj za mlade je osiguran prostor za aktivnosti u nogometnom klubu, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Radoboj,
društvenom domu, Staroj hiži u naselju Bregi radobojski, Kućici za udruge te u prostorijama Zavičajne zbirke i Općine Radoboj.
Pravo na besplatno korištenje prostorija nudi i Općina Stubičke Toplice koja nudi i korištenje sportske dvorane OŠ Oroslavje.
Općina Sveti Križ Začretje za brojne udruge i sportska društva s područja Općine, osigurava prostore za provođenje njihovih aktivnosti. Općina je
za te prostore u 2015. godini podmirivala troškove električne energije, vode te troškove grijanja.
U Općini Veliko Trgovišće udruge mladih okupljaju se i svoje aktivnosti provode uglavnom u prostorima Doma kulture, Sportskom centru Veliko
Trgovišće i Sportskom domu Dubrovčan te u Društvenom domu Dubrovčan.
Općina Zagorska Sela sufinancira udruge u sportu i kulturi kojima su članovi većinom mladi te se ta sredstva ulažu u osiguravanje odgovarajućih
prostora za aktivnosti mladih.
Izdvojena sredstva: 1.593.387,44 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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Grad Donja Stubica podupire i sufinancira rad udruga, kojima su članovi pretežno mladi i to NK „Stubica“, Streljačko društvo „Metalis“, Sportsko
društvo „Stubica“, Triatlon klub „Hidraulika Kurelja“, Savate klub „Stubica“, Stolnoteniski klub „Stubica“, Teniski klub „Stubica“, Športsko
ribolovno društvo „Pastrva“, Planinarsko društvo „Stubičan“, Sportska udruga slijepih, Šahovski klub, Biciklistički klub „Beciklin“, Multimedijalni
centar Stub-klub, KUD „Stubica“, Društvo naša djeca, Društvo sportskih igara učenika i Udruga sportske igre mladih.
Grad Pregrada financirao je rad Udruge CUG, Udruge Puž i Udruge Pregrada.info.
Grad Zabok podupire i sufinancira Društvo naša djeca, Udrugu Mraz, Regenerator i Hrvatski glazbeni festival.
Grad Zlatar podupire svaki oblik osnivanja i rada udruga, tako i inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području kroz savjetodavnu i
tehničku podršku zaposlenika gradske uprave te sufinanciranje projekata.
Općina Desinić sufinancira rad udruga u kojem su većinski članovi mladi i to Desinićke mažoretkinje, Limena glazba, Karlo Lugarić, KUD
Horvatska, NK Desinić i Hokej klub Desinić.
Općina Đurmanec sufinancira općinske Lige malog nogometa i rad Školskog športskog kluba Đurmanec te pruža tehničku, stručnu i financijsku
podršku novim i postojećim udrugama, u realizaciji njihovih programa i aktivnosti, a prvenstveno se radi o sportskim udrugama mladih. Općina
također pomaže s financijskim sredstvima u nabavi sportske opreme, daje sredstva za rad i redovne aktivnosti udruga mladih i sufinancira športska
natjecanja djece i mladeži.
Općina Jesenje u 2015. godini financirala je projekte sportskih udruga sa svojeg područja.
U Općini Krapinske Toplice mladi svoje interese, želje i planove mogu artikulirati kroz rad ostalih udruga koje u svom programu imaju djelatnosti
i aktivnosti za mlade. Općina sufinancira rad sportskih udruga kao i ostalih udruga, te udruga u kulturi (nogometni klub Toplice, Društvo sportskih
igara učenika, Krapina, Županijski školski sportski savez KZŽ, KUD Zlatko Baloković, Kubure Male Erpenje).
Općina Kumrovec godišnje financira djelovanje Kumrovečke udruge mladih i Sportskog društva Kumrovec.
Općina Lobor podupire i sufinancira rad Športskog društva Lobor, KUD Lobor, Udruge Sveta Ana, Športskog društva Vihor, Loborske
mažoretkinje i Off Road.
Ostvaruje se sufinanciranje i financijska potpora u provedbi raznovrsnih projekata svih udruga i udruga mladih koje djeluju na području Općine
Mače i to KUD Ljudevit Gaj, Udruga Društvo naša djeca, ŽVG Kajda, Mačanske mažoretkinje, NK Gaj Mače, Šahovski klub Gaj Mače, KUD
Belec, Sportske igre mladih te Savez Društvo naša djeca.
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Općina Mihovljan i Općina Novi Golubovec sufinanciraju DVD Mihovljan, odnosno DVD Novi Golubovec koji broje preko 50% mlađe populacije
do 30 godina starosti. Svaka Općina financira kulturno umjetnička društva na svom području i pružaju tehničku, stručnu i financijsku podršku
postojećim udrugama u realizaciji njihovih programa i aktivnosti.
Općina Radoboj kontinuirano inicira i potpomaže rad i organiziranje mladih u udruge. Tako na području Općine sveukupno djeluje 40-tak udruga,
a većinu članstva u njima čine mladi.
Općina Stubičke Toplice sufinancira rad Društva Naša djeca, Malonogometnog kluba „Stubaki“, Stolnoteniskog kluba „Stubaki“, Taekwondo
kluba „Kapelščak“, Sportskog ribolovnog društva „Stubaki“, Biciklističkog kluba „Stubaki“ i Društva Sportskih igara učenika.
Općina Sveti Križ Začretje iz svog proračuna redovito svake godine sufinancira rad udruga za mlade koje djeluju na njezinom području. Također,
iznimno, sufinancira se i rad udruga koje djeluju van područja Općine.
Općina Veliko Trgovišće osigurava u svom proračunu sredstva za redovnu djelatnost i poticajna sredstva za natprosječne rezultate udruga.
Izdvojena sredstva: 1.636.327,26 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 Krapinsko-zagorske županije mlade se informira putem web portala zagor.info.
Kroz multimedijalni centar Stub-klub u Donjoj Stubici potiče se sudjelovanje mladih te im se nude informacije.
Grad Zlatar je sudjelovao kao aktivni sudionik u aktivnostima projekta „Go, go, NGO!“ financiranog preko programa Erasmus+, a koji uključuju
stvaranje uvjeta za bolji strukturirani dijalog, podršku udrugama te podršku i motivaciju mladima za uključivanje u društveni život zajednice.
Općina Budinščina potiče rad udruga za mlade u sportu, kulturi i socijalnoj skrbi.
Općina Mače intenzivno radi na poticanju mladih na uključivanje u organiziranje civilnog društva te na poticanju mladih na obrazovanje i
informiranje u tom području.
Udruga mladih Marija Bistrica provodi radionice za djecu i mlade s područja Općine.
Izdvojena sredstva: 97.000,00 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
Gradsko vijeće Grada Donja Stubica donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih.
U Gradu Pregrada djeluje Savjet mladih, isto kao i u Gradu Zaboku gdje djeluje i Dječje gradsko vijeće pri Društvu naša djeca. U Gradu Zlataru,
donesena je Odluka o Savjetu mladih Grada Zlatara.
Na području Općine Đurmanec, Općine Mihovljan, Općine Novi Golubovec i Općine Radoboj djeluju općinski savjeti mladih koji se redovito
sastaju i donose odluke te iste upućuju svom općinskom vijeću.
U Općini Mače redovno se održavaju zajednički sastanci s predsjednicima udruga te se ostvaruje suradnja s mladima kroz Dječje vijeće što će se
intenzivirati i kroz budući Savjet mladih.
U 2015. godini osnovan je Savjet mladih Općine Sveti Križ Začretje. Na taj je način omogućeno uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje
ih se neposredno tiču.
Izdvojena sredstva: 7.596,66 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
Županija je preporuku, a sukladno i Županijskom programu djelovanja za mlade, provodila kroz sljedeće programe: Proaktiv, Zvuk je dobar, zvuk
je naš prijatelj, radionice povijesnih plesova, multimedijalna kreativnost mladih, prevencija ovisnosti u mladih, Međunarodni dan volontera, VIR
6, KocKAJ, Papirus, Skok u jesen i Sajam udruga KZŽ. Vezano za mjeru 2.1.5. „Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za
aktiviranje i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih“ NPM-a, Županija je i u 2015. g. provodila projekt Baltazar i Baltazar2, tj. osigurala
ukupno 76 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u županijskim osnovnim i srednjim školama. Riječ je o projektu koji je prijavljen na
natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „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 Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Angažmanom u Baltazaru, zaposlenje je pronašlo 76 pomoćnika u nastavi koji se brinu za 110 učenika s teškoćama, sukladno
spomenutom kriteriju.
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Grad Zlatar surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u provedbi aktivnosti za unapređenje informiranosti i općeg zdravstvenog stanja
mladih.
Općina Radoboj osigurava aktivno sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluka, olakšava svim mladima, posebno mladima u riziku od
socijalne isključenosti, pristup kulturi i kulturnim sadržajima.
Izdvojena sredstva: 514.000,00 kn

Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih
i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Na razini Općine Đurmanec organiziraju se međuopćinska druženja mladih i Liga malog nogometa u suradnji s ostalim jedinicama lokalne
samouprave, pod pokroviteljstvom Općine.
Općina Lobor provodi program GO, GO, NGO.
Općina Mače pruža financijsku pomoć različitim projektima udruga koji su bili usmjereni na razvoj suradnje s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj
i inozemstvu, kao što su održavanje kulturno-umjetničke manifestacije "Tamburaška noć", Tjedan kajkavske kulture, projekt Go, go, Ngo, udruga
GFUK Krapina - predstava „Ljubaf“, natjecanja udruga u Hrvatskoj i inozemstvu (Mačanske mažoretkinje, NK "Gaj" Mače, KUD "Ljudevit Gaj",
Šahovski klub "Gaj" Mače, ŽVG "Kajda" i drugih udruga).
KUD Mihovljan, DVD Mihovljan i NK „RUDAR“ Mihovljan, isto kao i KUD Novi Golubovec, DVD Novi Golubovec i NK „Golubovec“
ostvaruju programe i zajedničku suradnju sa ostalim udrugama u RH.
Izdvojena sredstva: 24.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Pružena je pomoć u izdavanju lista za mlade Grada Oroslavja – „Orkas“ čiji je izdavač Udruga mladih Oroslavje „Feniks“.
Izdvojena sredstva: 2.000,00 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
118

Centru za mlade Krapinsko-zagorske županije pružena je potpora u iznosu od 75.000,00 kn.
Izdvojena sredstva: 75.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Krapinsko-zagorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.033.415,66 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Na području Ličko-senjske županije djeluje Savjet mladih.
U Gradu Otočcu do sada nisu doneseni posebni lokalni programi za mlade već su oni u sklopu Programa javnih potreba Grada Otočca te su i
predviđena sredstva u okviru javnih potreba.
U Gradu Novalji donesen je Program Savjeta mladih, a u Gradu Gospiću osim Savjeta mladih djeluje i Dječje gradsko vijeće.
U Općini Karlobag djeluje Savjet mladih.
Izdvojena sredstva: 1.067.619,00 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 Gospiću, a temeljem Pravilnika o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva,
određeno je da je najam, odnosno korištenje prostora besplatno u dvoranama za održavanje priredbi, klasične učionice i informatičke učionice za
školski sport, školska sportska natjecanja i za Program javnih potreba u sportu i kulturi.
Grad Novalja financira gradsku sportsku dvoranu.
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Općina Udbina je tijekom 2015. godine osigurala prostor za sportsku udrugu Taekwondo klub Udbina, Udrugu za kreativni razvoj uz glazbu, kao
i za ostale kulturno-obrazovne programe.
U Općini Donji Lapac dane su na korištenje prostorije „Društvenog doma“ kojim raspolaže Općina.
Izdvojena sredstva: 153.250,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Osnovana je udruga „Studentski zbor Gacke“ koja promiče inicijative studenata s područja Gacke.
Grad Gospić sufinancira Društvo „Naša djeca“, Savjet mladih, Dječje gradsko vijeće i Klub mladih tehničara.
Općina Brinje je tijekom 2015. godine financirala Školu taekwondo-a.
Općina Vrhovine kontinuirano pomaže i inicira osnivanje novih inicijativa građana pa tako i udruga mladih na svom području.
Izdvojena sredstva: 41.000,00 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 Perušić je pristupila pripremanju osnivanja udruge mladih „JE MI MLADI“.
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
U Gradu Otočcu mladi u odlukama o djelovanju jedinice lokalne samouprave sudjeluju indirektno. Obzirom da je osnovan Gradski savjet mladih
Grada Otočca, donošenjem Programa Gradskog savjeta mladih, njihovo će se učešće povećati.
U Gradu Novalji i Gradu Gospiću preporuka se provodi kroz aktivnosti Savjeta mladih Grada Novalje i Savjeta mladih Grada Gospića.
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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
Programi i projekti koji se financiraju iz Gradskog proračuna prihvaćaju se na Gradskom vijeću na osnovu Javnog poziva za financiranje javnih
potreba Grada Otočca.
U Gradu Senju provodio se program Športom protiv droge, za koji su omogućena sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
Izdvojena sredstva: 20.000,00 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih
i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
U Gradu Otočcu, za sada se ostvaruje suradnja između sportskih i kulturnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu.
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Grad Otočac nema posebnih glasila, no mladi imaju svoju emisiju na Hrvatskom radio Otočcu i Glasu Gacke.
U Gradu Gospiću izdaju se časopisi „Marta“ i „Vrutak“.
Izdvojena sredstva: 6.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Ličko-senjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.287.869,00 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
U Gradu Čakovcu, od rujna 2014. godine do listopada 2015. godine realiziran je projekt „Program mladih“. Program se, osim prikaza općih
podataka o mladima, bavi i politikama za mlade, tj. institucijama za podršku mladih te instrumentima provedbe i kontrole provedbe politike prema
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mladima. Također je prikazana i metodologija izrade Programa, a definirana su i područja od interesa za mlade: Obrazovanje i profesionalno
usavršavanje, Zapošljavanje i poduzetništvo, Zdravstvo i socijalna skrb mladih te Aktivnost mladih i društveno uključivanje.
Donesen je Program rada Savjeta mladih Grada Preloga.
Izdvojena sredstva: 57.488,50 kn i sredstva redovne djelatnosti
Preporuka 2.

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

Grad Čakovec plaća najam u bivšem industrijskom kompleksu „Stari Hrast“ za „Prostor“ gdje Centar za mlade organizira programe (glazbene,
edukativne, radionice itd.).
Grad Prelog je osigurao odgovarajuće prostorije za provođenje aktivnosti mladih.
Udruga mladih Belica u Općini Belica, ima adekvatan prostor već 4 godine, a Udruga mladih Gardinovec 2 godine. Sve udruge imaju adekvatne
prostore.
Općina Gornji Mihaljevec daje na korištenje prostorije dvorane u Domu kulture za potrebe športskih, kulturnih i sličnih događanja.
Udruge mladih i mladi koriste prostore Domova kulture na području Općine Sveti Juraj na Bregu (u svakom naselju se nalazi Dom kulture).
Za provođenje aktivnosti u Općini Sveti Martin na Muri koriste se prostorije Općine koje su na raspolaganju svim Udrugama sa područja Općine.
Izdvojena sredstva: 221.082,56 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Grad Čakovec podupire Kulturu mladih.
Na području Grada Preloga djeluje sedam udruga mladih. Krajem godine spajaju se dvije udruge u jednu novu - Udruga mladih EFEKT.
Općina Belica financira rad svih udruga sa svog područja, a omjer financiranja ovisi o njihovim provedenim i planiranim aktivnostima te rezultatima
i pozitivnim učincima na lokalnu zajednicu.
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Općina Domašinec podupire rad svih udruga koje djeluju na području Općine, čiji su nosioci aktivnosti upravo mladi. U Općini Domašinec djeluje
5 sportskih društava, dvije kulturno umjetničke udruge, Puhački orkestar, dva vatrogasna društva, Udruga žena i Mažoretkinje.
Općina Donja Dubrava sufinancira rad općinskih udruga.
Općina Donji Vidovec sufinancira redovno djelovanje udruga NK „Vidovčan“; KUD „Donji Vidovec“; SRD „Mrena“; STK Donji Vidovec, DVD
Donji Vidovec i Društvo naša djeca Donji Vidovec.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluju tri udruge mladih: Udruga mladih „Močvara“ Okrugli Vrh, Udruga mladih Mali Mihaljevec i
Udruga mladih Vučetinec.
Izdvojena sredstava: 266.300,00 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih
u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Grad Čakovec podupirao je aktivnosti udruga mladih.
Na području Grada Preloga postojeće organizacije civilnog društva potiču sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju, informiranju i
obrazovanju u tom području.
Izdvojena sredstva: 8.400,00 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 za mlade Grada Preloga inicira donošenje odluka te programa značajnih za unaprjeđivanje položaja mladih. Također sudjeluje u izradi,
provedbi i praćenju lokalnih programa za mlade.
Mladi s područja Općine Belica čine velik udio u udrugama Općine, a isto tako Općinsko vijeće čini u najvećem dijelu mlada populacija te su na
taj način direktno uključeni u donošenje odluka (50% vijećnika mlađi su od 29 godina).
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Općina Gornji Mihaljevec u djelovanje Općine uključuje mlade putem poziva na sudjelovanje u svim kulturnim događanjima koji se odvijaju na
području 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
Grad Prelog podupirao je noćni Street Ball turnir u Prelogu, ČUM fest, turnir u odbojci na pijesku, ljetne filmske projekcije na otvorenom u sklopu
Ljeta u Gradu Prelogu te je organizirao znanstvena predavanja za širu javnost u suradnji sa Srednjom školom Prelog.
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Općina Sveti Juraj na Bregu održava svoju internet stranicu (www.svetijurajnabregu.hr) koju se svakodnevno ažurira informacijama na svim
razinama.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Međimurske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 553.271,06 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Gradski program djelovanja za mlade Grada Belog Manastira 27. veljače 2013. godine. Trenutno
je u postupku priprema izrade novog Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Belog Manastira sukladno važećem Nacionalnom programu.
Grad Belišće provodio je mjere Gradskog programa djelovanja za mlade grada Belišća donesenog 2013. godine te je pružao potporu Savjetu mladih
grada Belišća.
Gradski savjet mladih Grada Našica na svojoj 7. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine odlučio je da će izraditi Lokalni program za mlade
što predstavlja svojevrsnu strategiju koja bi se vodila u razdoblju od 5 godina. Program je uvršten u Proračun Grada Našica za 2016. godinu.
Općina Gorjani donijela je Program javnih potreba koji uključuju i potrebe mladih.
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Izdvojena sredstva: 55.000,00 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

Savjet mladih Osječko-baranjske županije sudjelovao je u organizaciji smotre Mažoretkinja Grada Osijeka te osigurao prostor za održavanje smotre
u dvorani Građevinske škole Osijek.
Grad Beli Manastir osigurava uvjete za provođenje sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
osiguravajući prostor za rad Umjetničkoj školi, Centru za kulturu, gradskoj knjižnici te omogućavanjem korištenja Nastavno-sportske dvorane bez
naknade raznim sportskim klubovima koji su članovi Zajednice sportskih udruga Grada Belog Manastira, kao i osiguravanjem prostora za rad
kulturno umjetničkih društava.
Grad Belišće održava nastavno-sportsku dvoranu i druge sportske objekte u Belišću te sportske objekte i društvene domove u prigradskim
naseljima.
Grad Našice svim udrugama omogućuje korištenje prostora gradske vijećnice za održavanje radionica, okruglih stolova i skupština.
U Općini Darda osigurani su sljedeći odgovarajući prostori: Stara škola u Dardi, Dom kulture u Dardi, Dom kulture u Uglješu, Dom u Mecama i
Zgrada NK Mece u Mecama.
Općina Đurđenovac uredila je prostorije Udruge navijača HOOLS Đurđenovac gdje su organizirane aktivnosti i turniri.
Općina Popovac je sudjelovala u izgradnji Doma kulture u Kneževu.
Izdvojena sredstva: 404.841,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Osječko-baranjska županija sufinancirala je projekt „Terapijsko jahanje za djecu i mlade“ udruge MOGU-terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje
kojim se djeci i mladima s teškoćama u razvoju poboljšava opće fizičko i mentalno zdravlje. Korisnici su djeca i mladi iz Centra za odgoj i
obrazovanje Ivan Štark.
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Općina Kneževi Vinogradi sufinancirala je rad Udruge mladeži „ZANTO“ Karanac, Udruge mladeži „Jožef Atila“ Kotlina i Udruge mladeži
„Hercegszollosi Mihaly“ Kneževi Vinogradi.
Općina Antunovac je sufinancirala rad Udruge mladih „Dvorište“ iz Ivanovca, Udruge mladih „Alfa“ iz Antunovca, KUD-a „Klasje Slavonije“, i
Udruge „Prijatelji novog naselja“
Općina Čepin sufinancirala je rad Udruge Mladih Rame uz Rame Čepin.
Općina Darda sufinancira programe u koje su uključeni mladi putem suradnji s udrugama HKUD DARDA, SKUD „Prosvjeta, Branko Radičević“,
RKUD „DARDA'“, MKUD „DARDA“, Tamburaška škola Marković, NK „DARDA“, HNK „Radnički“ MECE, ŽRK „DARDA“, STK
„DARDA“, Košarkaški klub Vrijednosnice OS Darda, Konjički klub „Baranja“, Karate klub „SHOTOKAN“, Kuglački klub „DARDA“, LD
„Fazan“, ŠRD „Amur“, ŠRD „Bjelica“ MECE, Klub brazilske jiu jitse, Klub ''KONOPAŠ'', MNK ''FUTSAL'', Udruga „KOKINGRAD“ MECE,
Udruga za ruralni turizam „ĐOLA“, Djeca modni dizajneri.
Općina Koška sufinancirala je aktivnosti u kulturi kroz KUD Koškani, Konjogojska udruga Koška, zatim u sportu (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.
Općina Magadenovac je sufinancirala rad 5 udruga mladih koje djeluju na njezinom području.
Općina Semeljci je sufinancirala rad Udruge mladih „Krug“ iz Koritne.
Općina Vladislavci pomaže Udruzi Vitalis Vladislavci kroz tekuće donacije i osigurava prostor bez naknade.
Izdvojena sredstva: 1.637.314,28 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
Grad Beli Manastir podržao je organizaciju Dijaloga "Mladi – kreatori vlastite budućnosti" u organizaciji Savjeta mladih Osječko-baranjske
županije osiguravanjem prostora za održavanje istoga te je podržao sudjelovanje člana Savjeta mladih Grada Belog Manastira na predavanju "Kako
zadržati mlade u Osijeku", u organizaciji Savjeta mladih Grada Osijeka.
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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 Beli Manastir sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih u svibnju 2008. godine osnovao je Savjet mladih Grada Belog Manastira, a
aktualni saziv Savjeta mladih konstituiran je u srpnju 2015. godine. Mladi u Belom Manastiru uključeni su u djelovanje jedinica lokalne samouprave
putem Savjeta mladih Grada Belog Manastira koje je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a članovi Savjeta također su članovi drugih radnih tijela
kao Vijeća za prevenciju i Povjerenstva za dodjelu stipendija, te su na taj način uključeni u rješavanje problema koji ih se izravno tiču. Također,
član Savjeta mladih poziva se na svaku sjednicu Gradskog vijeća, te predsjednica Gradskog vijeća i gradonačelnik, redovno jednom u tri mjeseca
održavaju sastanke sa Savjetom mladih kako bi raspravili o aktualnoj problematici mladih u Gradu.
Sve udruge koje su usmjerene na rad s mladima surađuju s Gradskim savjetom mladih Grada Našica, koji je radno tijelo Gradskog vijeća Grada
Našica.
Mladi su uključeni u rad Općinskog vijeća Općine Darda.

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 sufinancira rad Stambene zajednice za djevojke (od 13 do 21 godine) koju je osnovala Udruga za rad s mladima bez
odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju Breza koja je smještena u Čepinskim Martincima, u koju su integrirane i švicarske
korisnice temeljem donatorskog ugovora sa švicarskim stambenim zajednicama. Korisnicama je osigurana hrana, obuća, odjeća, režije, školovanje
te pomoć psihoterapeuta. Rad s djevojkama usmjeren je njihovoj integraciji i socijalizaciji u društvenu zajednicu (završeno školovanje i stečeno
zvanje, osiguran posao ili nastavak školovanja te drugi preduvjeti za samostalan život). Tijekom 2015. godine Stambena zajednica osigurala je
smještaj za 10 djevojaka. Županija financira i rad Psihorehabilitacijskog centra za djecu i mlade „PROMO-VITA“ iz Osijeka za pomoć u radu
savjetovalištu za psihosocijalnu pomoć djeci i mladima. Županija je temeljem rješenja doznačila sredstva Udruzi "PROMO-VITA". U sklopu rada
Udruge posebna pažnja posvećuje se zdravlju i edukaciji djece i mladih. Osnivanjem Savjetovališta za djecu i mlade pruža se mogućnost
sveobuhvatnog psihosocijalnog tretmana za djecu i mlade s različitim poteškoćama i problemima u ponašanju nakon proživljenih psihotrauma,
negativnih iskustava, nasilja i zlostavljanja.
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Nadalje, Županija je financijski poduprla i projekte „I mi smo tu“ te „Šuma je izvor“. Centar za dijete - Osijek, ustanova pri Caritasu Đakovačkoosječke nadbiskupije, tijekom 2015. godine i dalje je provodila projekt pod nazivom „I mi smo tu“- radionice za djecu i mlade Rome, u Caritasovom
centru za mlade u Belom Manastiru. Sama provedba projekta odvijala se putem grupnih radionica, ali i osobnih savjetovanja, pomoći u učenju i
odabiru odgovarajuće strategije učenja te profesionalnog informiranja i usmjeravanja vezano za odabir srednje škole, a sve u cilju razvijanja
komunikacijskih, emocionalnih i socijalnih vještina djece i mladih Roma te podizanja kvalitete njihova života. Uvedene su nove aktivnosti:
glazbena i sportska radionica, učenje pisanja zamolbi, životopisa i projekata. Projekt „Šuma je izvor života“, Izviđački klub Javor, zamišljen je kao
splet prezentacija, predavanja, radionica, izleta i igara u kojima se djeca i mladi upoznaju o važnosti i potrebi očuvanja šuma te o negativnim
utjecajima čovjeka na okoliš. Projekt se provodio u suradnji s osnovnim i srednjim školama te drugim izviđačkim udrugama, u cilju razvoja svijesti
o potrebi očuvanja šuma, povećanja želje za boravkom u prirodi i razvoja tjelesne kulture. Nadalje, financiran je i projekt „Život bez ovisnosti - u
tome je bit“, Građanske prevencije „Osječka škola“, koji obuhvaća inovativne selektivne i indicirane prevencije svih oblika ovisnosti djece i mladih.
Grad Beli Manastir podržava projekte Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i Gradskog
programa djelovanja za mlade Grada Belog Manastira, kao što su organizacija tribina i predavanja kojima se mlade želi informirati o otvaranju
Europskih mogućnosti mladima, zdravoj prehrani i slično. Grad sufinancira/podržava projekte ustanova i udruga s područja Grada s kojima surađuje
i Savjet mladih u sklopu Belomanastirskog ljeta mladih i to, kulturne programe (Kino na otvorenom, predstave, večer poezije, suze Svetog Lovre),
kao i programe vezane za tjelesnu aktivnost mladih (sportska natjecanja i slično).
Grad Belišće podupire CPD "Mir", Društvo "Naša djeca" Belišće, Valpovština info, Centar mladih "Belišće", Udrugu za dijalog i nenasilje, Likovnu
udrugu "Bel-art" i Udrugu računovođa Valpovštine.
Općina Darda financirala je udrugu „Udruga za ruralni turizam Đola“ koja se ističe u provedbi programa i projekata mladih i za mlade koji
pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade.
Općina Gorjani organizirala je radionice „Zlatoveza i tradicijskog češljanja“ i radionice „Sviranje tradicijskih instrumenata“, te Proljetni ophod
kraljice „Ljelje˝ i smotru folklora „Legenda o Ljeljama˝.
Izdvojena sredstva: 158.595,00 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Savjet mladih Osječko-baranjske županije surađivao je s udrugom Srednjoškolaca u obilježavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca.
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Grad Beli Manastir podržao je sudjelovanje članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira na radionicama o volonterstvu u ZOO hotelu u Osijeku
u organizaciji PRONI Centra za socijalno podučavanje Osijek, Volonterskog centra Osijek, Regionalnog info centra za mlade Rijeka UMKI,
Udruge SMART, Grada Rijeke i Grada Osijeka, u sklopu Projekta "Nove mogućnosti – veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih". Grad
je podržao održavanje predavanja "Želim znati i koristiti se što mi se pruža" u suradnji s Udrugom P.G.D.I. i Poduzetničkim centrom Beli Manastir
i Savjetom mladih Grada Belog Manastira, davanjem prostora za predavanje o poduzetništvu i poticanju samozapošljavanja te mogućnostima
mladih u Europskoj uniji, ERASMUS+, EUROPAPASS i EURES programima. Grad Beli Manastir podržao je sudjelovanje članova Savjeta mladih
na Fokus grupi "I nas se pita!" PRONI Centra za socijalno podučavanje Osijek, u suradnji s udrugom P.G.D.I. Grad Beli Manastir sudjelovao je u
obilježavanju Dana ružičastih majica u organizaciji udruge Alerga i u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova te Savjetom mladih
Osječko-baranjske županije.
Općina Gorjani sudjelovala je na međunarodnom festivalu „Dani kosidbe – Kupres BiH 2015“ te na natjecanjima u vatrogasnom kampu za mlade
u Fažani.
Izdvojena sredstva: 23.000,00 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 u suradnji s Info-centrom za mlade Osijek organizirao je razmjenu udžbenika za učenike. Projektom su se obuhvatili mladi koji nisu
u mogućnosti kupiti nove udžbenike te im je ova razmjena bila od velike koristi.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Osječko-baranjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.278.750,28 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
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Dana 7. listopada 2014. godine imenovan je novi saziv Savjeta mladih Požeško-slavonske županije. Savjet mladih donio je Program rada za 2016.
godinu. Glavni ciljevi su: pomoć mladima pri pronalasku posla, suzbijanje nasilja i tolerancija među mladima, borba protiv ovisnosti i zdravlje,
odgovornost mladih prema prirodi i životinjama, angažiranje mladih u sportu i kulturi i sl.
Grad Lipik surađuje s mladima i prihvaća prijedloge te financira i podržava njihove programe i projekte. Cilj je poboljšati i unaprijediti životne
uvjete mladih ljudi, uključujući čitav niz socijalnih, kulturnih i političkih pitanja koja utječu na njih i ostale društvene grupe.
Savjet mladih grada Požege na 3. sjednici Savjeta donio je program rada Savjeta mladih za 2015. i 2016. godinu.
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

Požeško-slavonska županija ustupila je Županijsku vijećnicu za održavanje sjednica Savjeta mladih Požeško-slavonske županije i sastanaka radi
provođenja aktivnosti Savjeta.
Grad Kutjevo ustupio je gradski prostor za održavanje aktivnosti sportskih, kulturnih i obrazovnih programa (kino dvorana, mjesni domovi i dr.).
Grad Lipik osigurao je odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih (sportskih, kulturnih, obrazovnih i drugih programa) u
Sportskom domu u Lipiku, Multikulturalnom centru u Lipiku, te je opremio i održavao sportske i rekreativne terene u pojedinim naseljima.
Grad Pakrac je Odredu izviđača PAKRA ustupio prostor bez naknade u Matkovcu/Prekopakra, a Udruzi mladih MALI MOST ustupio je prostor
Stare gradske vijećnice, također bez naknade.
Grad Požega je ustupio Gradsku vijećnicu za održavanje sjednica Savjeta mladih Grada Požege i sastanaka radi provođenja aktivnosti Savjeta.
Mladi s područja Općine Čaglin koriste prostorije NK Omladinca Čaglin, a očekuje se da će mladi dobiti svoj prostor za korištenje i kada se završi
školsko-sportska dvorana.
Izdvojena sredstva: 20.000,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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Grad Kutjevo dao je potporu osnivanju i djelovanju udruga, inicijativa i sufinancirao udruge u kulturi i sportu.
Grad Lipik sufinancira rad svih udruga mladih i udruga koje rade s mladima, a djeluju na području Grada Lipika.
Grad Pakrac sufinancirao je rad Udruge djece branitelja Pakraca i Lipika.
Na području Općine Čaglin u osnivanju je udruga mladih te se očekuje aktivnije sudjelovanje u organiziranju sportskih i kulturnih događanja.
Općina Jakšić poduprla je osnivanje Udruge mladih sela Tekić te Savjet mladih i Udruge Klet na području Općine provode djelatnosti
izvaninstitucijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma.
Izdvojena sredstva: 246.709,00 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
Udruge mladih organiziraju razna događanja tijekom godine koja na razne načine uključuju mlade i druge stanovnike i to kontinuirano tijekom
cijele godine, a naročito prigodom nekih obljetnica, blagdana i značajnih datuma za grad Lipik i Republiku Hrvatsku.
Udruga Puma je organizacija civilnog društva i inicijativa mladih koja svojim djelovanjem potiče sudjelovanje mladih u društvenom životu u gradu
(kino pod zvijezdama, rock maraton, prijenos svjetskog prvenstva u nogometu).
Izdvojena sredstva: 27.500,00 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

131

Osnivanjem Savjeta mladih Grada Lipika omogućiti će se uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču, no i bez
osnovanog Savjeta mladih, prijedlozi mladih se uvažavaju i usklađuju pri donošenju nekih odluka.
Grad Pakrac podupire rad Savjeta mladih te kroz sudjelovanje mladih na sjednicama Gradskog vijeća i redovno informiranje istih, mladi su
uključeni u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču.
Preporuka se ostvaruje i kroz Savjet mladih Požege i Savjet mladih Općine Jakšić.
Općinsko vijeće Općine Čaglin donijelo je Odluku o osnivanju savjeta mladih.
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
Grad Lipik ima razvijen sustav stipendiranja učenika i studenata na stručnim i sveučilišnim studijima te prati uspješnost tog sustava. Temeljem
Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja grada Lipika, svake godine se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. Već nekoliko godina
Grad Lipik dodjeljuje stipendije svim studentima koji se jave na natječaj i tako pomaže mladima da se školuju i imaju bolje mogućnosti u stvaranju
boljih uvjeta za zapošljavanje i planiranje svoje budućnosti.
Izdvojena sredstva: 248.700,00 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Grad Lipik ima potpisane sporazume o bratimljenju i prijateljstvu s više gradova iz Europe (Njemačka, Italija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina,
Francuska) pa tako i mladi sudjeluju u razmjenama i posjetama kada se upriliče između tih gradova i Grada Lipika, u kulturnom, sportskom i
obrazovnom području.
Grad Pakrac ostvaruje suradnju s Općinom Jasenova (Slovačka) u području razmjene, književnosti i sporta.
Izdvojena sredstva: 26.600,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
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Grad Lipik izdaje svoj časopis Compas, koji izlazi jednom mjesečno i u kojemu se između ostalih vijesti uvijek veliki dio prostora posvećuje
mladima i njihovim aktivnostima i postignućima. Od 2015. godine u Compasu kvartalno izlazi podlist namijenjen djeci Lipika u okviru akcije
„Grad prijatelj djece“, u kojemu će biti praćene aktivnosti djece i mladih, objavljivat će se i stručni članci psihologa, pedijatara, logopeda, pedagoga
i drugih stručnjaka koji su bitni za prepoznavanje i rješavanje problema vezanih za djecu i mlade.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Požeško-slavonske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 579.509,00 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Na razini Primorsko-goranske županije ne postoje lokalni, odnosno područni (regionalni) programi za mlade, već se sve zainteresirane dionike
uključuje u rad savjeta mladih koji donose svoje godišnje programe rada. Programi se baziraju na analizi specifičnih interesa i potreba mladih na
određenom području.

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

Putem projekta Ured za mlade PGŽ koji je pokrenut od strane Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, započeto
je širenje mreže informativno-edukativnih punktova za mlade koji su zamišljeni kao multifunkcionalni prostori za provođenje aktivnosti za mlade.
Prvi punkt otvoren je u gradu Rijeci, te će svojim djelovanjem pokrivati područje riječkog prstena. U 2015. godini započelo je uređivanje prostora
za otvaranje punkta u općini Lovran koji će pokrivati područje Liburnije, kao i prostora budućeg Doma za mlade koji se nalazi u Lovranskoj Dragi.
Navedeni prostori planiraju se svečano otvoriti u prvom polugodištu 2016. godine. Ured za mlade PGŽ predstavlja jedinstveni projekt na razini
Republike Hrvatske putem kojeg je uspostavljen institucionalni okvir za provedbu politika za mlade na lokalnoj razini.
U gradu Crikvenici je osiguran besplatan prostor za rad svih udruga mladih i za mlade te Savjeta mladih. Grad snosi trošak korištenja sportskih
dvorana kao i ostalih kulturnih ili obrazovnih prostora.
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Grad Opatija ustupa na korištenje prostor sportske dvorane Marino Cvetković za potrebe rada sportskih klubova, prostora Vile Antonio i hotela
Opatija (bazen za potrebe rada Vaterpolo kluba Opatija). Sve udruge za koje se osiguravaju sredstva u proračunu, koriste gradske prostore bez
naknade. Za korištenje „vanjskih“ prostora, osiguravaju se sredstva u proračunu pa tako i te prostore udruge koriste bez naknade.
Grad Vrbovsko osigurava prostor u stambenoj zgradi u Moravicama za Forum mladih Moravice.
U općini Čavle, brojni prostori u vlasništvu Općine, na raspolaganju su sportskim i kulturnim udrugama, klubovima i društvima, kao i udrugama
koje djeluju na području Općine.
Općina Fužine financira prostorne i uz prostor vezane materijalne troškove i aktivnosti NK Omladinca i Puhačkog orkestra Fužine.
Općina Lovran osigurava prostor Školskom sportskom klubu „Galeb“ Lovran koji djeluje u sklopu Osnovne škole Viktora Cara Emina.
Općina Matulji udrugama za mlade za provođenje aktivnosti osigurala je prostore u kulturnim domovima Jušići, Hangar, Mune i školskoj sportskoj
dvorani.
Općina Ravna Gora osigurava prostor za rad i provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa
(Dom kulture, Upravno-poslovna zgrada u Ravnoj Gori, Društveni dom „Goranka“, prostori u kojima djeluju sportska društva Kupjak, Stara Sušica,
Stari Laz i Goranka).
Općina Skrad Udruzi mladih „Initium“ osigurava adekvatan prostor u vlasništvu Općine bez plaćanja naknade za korištenje prostora.
Općina Viškovo daje potpore sportašima i udrugama u sportu i rekreaciji, pokroviteljstva i nagrade u sportu te je pripremila projektnu
dokumentaciju za svlačionicu i poslovni prostor NK Halubjan, za proširenje i uređenje boćališta i svlačionica BK Marinići, za legalizaciju BK
Marinići i Marčelji, za energetsku obnovu BK Halubjan i dodatno ulaže u pročelje zgrade BK Halubjan.
Općina Vrbnik osigurava mladima prostor u zgradi Općine kojeg koriste besplatno i prostor sportske dvorane u prostorijama srednje škole u gradu
Krku (Općina plaća najam školi).
Izdvojena sredstva: 9.006.827,08kn i sredstva redovne djelatnosti
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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Grad Crikvenica kontinuirano sufinancira rad svih udruga koje djeluju na području Grada, a koje su u svom radu usmjerene na rad s mladima i za
mlade.
Grad Opatija kroz programe javnih potreba sufinancira rad udruga koje provode programe za mlade: program javnih potreba u sportu, program
javnih potreba u kulturi i program Opatija – zdravi grad.
Grad Vrbovsko sufinancirao je rad udruge Forum mladih Moravice.
Općina Fužine podržala je program poticanja glazbene kulture kroz sufinanciranje rada Glazbene škole te je sufinancirala plivački klub SRD
„Viševica“ i Udrugu „Društvo Naša djeca“.
Općina Matulji sufinancirala je udruge: Društvo Naša djeca Matulji, Udruga mladih Mune, Udruga mladih Veli Brgud i Udruga Žejane.
Općina Ravna Gora sufinancirala je rad udruga na temelju natječaja za financiranje programa i projekata za podmirenje javnih potreba u prosvjeti,
kulturi i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora u 2015. godini.
Općina Skrad podupire i sufinancira rad udruga, Savjeta mladih te sportskih klubova.
Općina Viškovo sufinancirala je rad udruga i klubova u području kulture i sporta u koje su uključeni mladi.
Izdvojena sredstva: 6.384.583,73 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
Primorsko-goranska županija sufinancirala je projekt pod nazivom „Konferencija za mlade Neka se lokalni glasovi čuju“. U sklopu projekta
organizirana je konferencija mladih i donositelja odluka u Županiji na temu sudjelovanja mladih u procesu donošenja političkih odluka.
Grad Crikvenica kontinuirano sufinancira rad svih udruga koje djeluju na području Grada, a koje su u svom radu usmjerene na rad s mladima i za
mlade. Također je sufinanciran projekt Savjeta mladih kojim je Savjet educirao srednjoškolce kroz ciklus predavanja „Kamo nakon srednje?“.
Grad Opatija podržao je program Erasmus+, KA3 (sastanci mladih i osoba odgovornih za odlučivanje) te bio partner na projektu Go, go, NGO.

135

Općina Matulji sufinancirala je Udrugu mladih Veli Brgud, Udrugu mladih Mune i Udrugu Žejane koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje
mladih u društvenom odlučivanju.
Općina Skrad dala je financijsku potporu radu Udruge mladih „Initium“.
Izdvojena sredstva: 126.197,50 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
Primorsko-goranska županija preporuku ostvaruje kroz Savjet mladih na način da udruge mladih mogu kandidirati svoje predstavnike prilikom
izbora članova Savjeta.
U Gradu Crikvenica Savjet mladih aktivno sudjeluje u procesu donošenja odluka koje se neposredno tiču mladih sudjelovanjem na sjednicama
Gradskog vijeća, kao i na javnim raspravama.
Savjet mladih Grada Delnice redovito je dobivao poziv i materijale za sjednicu Gradskog vijeća Grada Delnica te se tako mladi uključuju u
donošenje odluka isto kao i mladi s područja Grada Kraljevice kroz njihov Savjet mladih.
Uključivanje mladih u donošenje svih odluka ostvaruje se kroz rad Savjeta mladih Grada Opatije (suradnja s udrugama mladih i udrugama koje se
bave mladima, informiranje mladih putem mrežne stranice Savjeta mladih).
Udruge mladih koje su financirane iz Proračuna uključivane su u djelovanje Općine Matulji na način da se s njima surađivalo kroz organizaciju
programa i projekata za mlade.
Savjet mladih u Općini Skrad, kao posredničko tijelo između Općinske uprave i populacije mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni
život i sudjelovanje u aktivnostima od interesa za mlade, prikuplja ideje, prijedloge i mišljenja mladih vezanih uz situaciju u Općini te ukazuje
nadležnim tijelima na potrebe i probleme mladih.
Kroz rad Savjeta mladih Općine Viškovo uključuju se mladi i njihove udruge u djelovanje jedinice lokalne samouprave.
Izdvojena sredstva: 49.895,00 kn i sredstva redovne djelatnosti

Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
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Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Primorsko-goranska županija sufinancirala je 7 projekata i programa udruga koji izravno doprinose ciljevima Nacionalnog programa za mlade.
Grad Opatija daje potpore mladim nezaposlenim osobama (dodatna edukacija ili prekvalifikacija), poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba
do 29 godina te mogućnost stručnog osposobljavanja u gradskoj upravi i gradskim ustanovama. Također, Grad je sufinancirao program Smajlići u
udruzi osoba s invaliditetom Grada Opatije, radionicu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija te podupire Savjetovalište za brak, obitelj
i mladež.
Grad Vrbovsko osigurao je sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te svake godine provodi natječaj za stipendiranje učenika i studenata s
područja Grada. Osigurao je jednokratne novčane pomoći za socijalno ugroženu skupinu studenata i provodio dopunski socijalni program za djecu
i mladež.
Općina Mrkopalj organizirala je edukacijske radionice za mlade s ciljem definiranja, kreiranja i olakšavanja samozapošljavanja mladih u okviru
Europskog socijalnog fonda.
Općina Skrad uključila je mlade u razna natjecanja u vrijeme obilježavanja dana Općine.
Izdvojena sredstva: 631.536,00 kn i sredstva redovne djelatnosti

Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Kroz aktivnosti Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, ostvaruje se suradnja s drugim Savjetima mladih kao i udrugama mladih i za mlade.
Grad Crikvenica sufinancirao je aktivnosti Savjeta mladih koje su usmjerene na suradnju sa Savjetima mladih iz raznih dijelova Hrvatske kao i
suradnju s udrugama mladih i za mlade.
Grad Opatija podupirao je program Erasmus+, KA3 (sastanci mladih i osoba odgovornih za odlučivanje) te pružio partnerstvo na projektu Go, go,
NGO.
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Izdvojena sredstva: 25.000,00 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
Primorsko-goranska županija sufinancirala je Udrugu regionalni info centar za mlade-UMKI i Klub mladih Rijeka.
Izdvojena sredstva: 189.489,07 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Primorsko-goranske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 16.413.528,38 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Gradu Sisku je u 2014. godini, temeljem Natječaja za projekte usmjerene mladima P4 - Lokalni programi za mlade Ministarstva socijalne politike
i mladih, odobren projekt „Gradski program za mlade Grada Siska“. Projekt, koji je rezultirao novim Gradskim programom za mlade Grada Siska,
provodio se do 30. rujna 2015. godine.
Lokalni program za mlade Općina Sunja provodi kroz djelovanje Vijeća za prevenciju, Savjeta mladih te udruga s područja Općine koje svojim
djelovanjem okupljaju mlade. Općina Sunja ima razrađene programe u kulturi i sportu kojima se nastoji kvalitetno raspodijeliti slobodno vrijeme
mladih. U listopadu 2014. godine proveden je natječaj za osnivanje Savjeta mladih, koji je i konstituiran u veljači 2015. godine. Mladi su uključeni
u proces donošenja odluka i uređenju pitanja vezanih za interes mladih u lokalnoj zajednici. Također, mladi kroz komisije za sport i kulturu utječu
na donošenje odluka vezanih za mlade.
Izdvojena sredstva: 34.441,04 kn
Preporuka 2.
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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 Novska je osigurao korištenje prostora za rad sportskih klubova, udruga u kulturi i tehničkoj kulturi koje najvećim dijelom okupljaju mlade.
Za sve dvoranske sportove klubovi imaju pravo koristiti Gradsku sportsku dvoranu, četiri novljanska kuglačka kluba za svoje aktivnosti imaju
pravo koristiti Gradsku kuglanu, NK Libertas koristi za svoje aktivnosti Gradski stadion, a svi nogometni klubovi imaju pravo koristiti izgrađene
svlačionice i nogometna igrališta po prigradskim naseljima koji su u vlasništvu Grada. Teniskom klubu Novska Grad sufinancira korištenje
privatnih teniskih terena, a šest novljanskih Kulturno umjetničkih društava za svoje aktivnosti koriste društvene domove u vlasništvu Grada. I sve
ostale udruge koje okupljaju pretežito mlade imaju pravo koristiti gradske prostore i prostore u vlasništvu gradskih ustanova za svoje nastupe,
tribine i druge slične aktivnosti (Udruge u tehničkoj kulturi, Novljanske mažoretkinje, Izviđački odredi i druge udruge).
U Gradu Petrinja provodio se projekt udruge K.R.I.D. "Street workout park" financiran od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog
društva iz Istre. U projektu je sudjelovalo preko 20 volontera Udruge te je izrađen novi sportsko-rekreacijski sadržaj u gradu - poligon za "ulično
vježbanje". Izgrađeno je i Odbojkaško igralište za rekreacijsku odbojku na pijesku koje je u potpunosti financirano od strane Grada. Projekt je
nastao na inicijativu mladih ljudi, a kao rezultat nedostatka sadržaja za mlade. Mladima su omogućena sljedeća mjesta/prostori za njihove
aktivnosti: kupalište u Mošćenici, prostor Male i Velike gradske vijećnice, POU Hrvatski dom Petrinja, Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja,
prostor Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj, prostori osnovnoškolskih i srednjoškolskih športskih dvorana te gradskih uređenih vanjskih
prostora i ostali prostori. Iste prostore Grad redovno preuređuje.
Grad Sisak je Koordinaciji udruga mladih Siska, Novom svijetu (udruzi za djecu i mlade) te udruzi PRONI koja provodi INFO Centar za mlade,
dao prostor na korištenje te pokriva režijske troškove vode, struje i odvoza smeća.
U Općini Dvor djeluju dva nogometna kluba, karate klub te dva KUD-a koji rade zahvaljujući podršci iz proračuna. KUD-ovi koriste prostorije
Doma kulture besplatno za probe i okupljanja. Nogometni klubovi koriste sportske terene i pripadajući prostor za pripremu, treniranje i igranje
utakmica.
Općina Lipovljani za potrebe udruga mladih osigurava prostor u Društvenim domovima za njihov rad bez naknade.
Općina Martinska Ves osigurala je prostor za KUD „Martinčani“, Tamburaški orkestar Janko Stjepušin te prostor mažoretkinjama „Martinčice“ i
mažoretkinjama Općine Martinska Ves, bez naknade.
Općina Sunja dala je prostor za provođenje aktivnosti mladih kroz sportske, kulturne, obrazovne i slične programe. Objekti su: Dom kulture Sunja,
općinska vijećnica, Kino dvorana „Sven Lasta“ Sunja, Osnovna škola Sunja, vatrogasni i društveni domovi, športski tereni, Narodna knjižnica i
čitaonica Sunja.
Na području Općine Topusko djeluje Nogometni klub koji okuplja mlade, organizira sportska takmičenja i druge aktivnosti te osigurava prostor.
HAKUD-Topusko i KUD „Seljačka sloga“ Gređani okupljaju mlade i osiguravaju prostore za provođenje aktivnosti.
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Izdvojena sredstva: 1.838.338,57 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Grad Petrinja podržava svaki oblik udruživanja građana, pa tako i mladih, čija je programska aktivnost usmjerena zaštiti i promicanju kulturnih,
etničkih, nacionalnih i dr. interesa s posebnim naglaskom na očuvanje kulturne baštine i poticanje kulturnog amaterizma. Grad je podupirao udruge
u kulturi (Gradsku limenu glazbu Petrinja, Hrvatsko pjevačko društvo "Slavulj" Petrinja, Pjevački zbor mladih Matice Hrvatske "Mato Bučar"
Petrinja, HKUD "Mošćenica", Pjevački zbor mladih Matice Hrvatske "Mato Bučar" Petrinja), Zajednicu športskih udruga Grada Petrinje, Udrugu
djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ "Mala kuća", Petrinja, Odred izviđača"Kupa" Petrinja i druge.
Grad Novska redovno financira sportske udruge, udruge u kulturi i tehničkoj kulturi koje pretežito okupljaju mlade (sportske udruge, KUD-ovi i
druge udruge u kulturi, udruge tehničke kulture - 50% godišnjeg iznosa financiranja).
Iz Proračuna Grada Siska izdvajaju se sredstva za programe i projekte udruga koje se (su)financiraju preko Natječaja za dodjelu financijske potpore
projektima i programima udruga.
U općini Lipovljani osnovane su 3 udruge mladih.
U općini Sunja osnovane su i rade udruge u sportu i kulturi. Udruge u kulturi promiču i prenose kulturne običaje na mlade, dok udruge u sportu
sve više svoj rad temelje na mladima.
Izdvojena sredstva: 2.342.538,14 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 Novska financira udruge mladih (Udruga mladih Novska, Novljanske mažoretkinje, Izviđački odred Paludina Novska i Odred izviđača
„Zelena patrola Rajić).
Grad Petrinja podupire Udrugu IKS.
Izdvojena sredstva: 43.140,00 kn
140

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 Grada Novske aktivno sudjeluje u donošenju odluka koje se neposredno tiču mladih, sudjeluje u komentiranju prijedloga gradskih
odluka koje se daju na savjetovanje s javnošću, organizira tribine za mlade tijekom javnog natječaja za dodjelu stipendija te potiče druge mlade na
aktivno sudjelovanje u zajednici.
Treći saziv Savjeta mladih Grada Petrinje konstituiran je 2014. godine na sjednici Savjeta te je 2015. godine donio novi Poslovnik o radu Savjeta.
Preko Savjeta mladih otvoren je prostor aktivnog sudjelovanja mladih u životu zajednice i društveno političkim procesima, suradnja s tijelima
jedinica lokalne samouprave kao i sudjelovanje u procesu donošenja odluka o pitanjima bitnim za mlade te poboljšanja njihovog položaja.
Ova preporuka se u Gradu Sisku realizira kroz djelovanje Savjeta mladih Grada Siska koji je izradio novi Gradski program za mlade.
Konstituiran je Savjet mladih Općine Sunja te Komisija za sport i kulturu kao radna tijela predstavničkog tijela koje u svom djelokrugu rada donose
smjernice za poboljšanje uvjeta mladih u društvenom životu zajednice.
Izdvojena sredstva: 18.521,98 kn

Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Grad Novska dodjeljuje stipendije svim učenicima i studentima koji se školuju izvan mjesta prebivališta i koji su izvršili sve svoje obveze iz prošle
učeničke/studentske godine.
Grad Petrinja je osnivač polivalentnog Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj koje djeluje u sklopu POU Hrvatski dom Petrinja. Težište rada
Savjetovališta je učinkovitije rješavanje problema mladih, kao što su prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja
i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, mentalno zdravlje i drugo.
Tijekom 2015. godine Savjetovalište je provelo niz aktivnosti koje pridonose ciljevima NPM-a te između ostalih ostvarilo 740 psiholoških
savjetovanja i tretmana i to 359 individualnih psiholoških savjetovanja, 220 obiteljskih savjetovanja, 97 psiholoških testiranja, 72 telefonska
savjetovanja, 80 psihosocijalnih timskih savjetovanja i 38 stručnih predavanja/edukacija. U 2015. godini Savjetovalište je provodilo projekt "Škola
NE-ovisnosti" koji je financirala Sisačko-moslavačka županija. Nadalje, Grad Petrinja omogućio je besplatno ljetovanje za 50-ero djece i mladih
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iz socijalno ugroženih obitelji te je financirao i druge aktivnosti, manifestacije i programe kojima se pridonosi ciljevima Nacionalnog programa za
mlade.
Savjet mladih je donio Program kojim se predviđa izrada i provođenje projekata za mlade, a koji će pridonositi ciljevima Nacionalnog programa
za mlade u Općini Sunja.
Izdvojena sredstva: 1.966.040,14 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Udruga IKS iz Grada Petrinje svoja iskustva dijeli s brojnim udrugama u Hrvatskoj, posebno vezano za Europsku volontersku službu. Kroz program
Erasmus+ 10 mladih volontera sudjelovalo je na međunarodnoj razmjeni u Oldenburgu u Njemačkoj gdje su tijekom 14 dana s mladima iz 6 drugih
zemalja EU stvarali kazališnu predstavu na temu demokracije. Dvije mlade osobe s manje mogućnosti, volonteri iz Petrinje, uključeni su u EVS
projekt u Grčkoj gdje borave do rujna 2016. godine. U Petrinji je boravilo 10 stranih volontera u sklopu tri EVS projekta.
U Općini Sunja suradnja s drugim udrugama mladih u Republici Hrvatskoj postoji kroz djelatnost udruga u kulturi i sportu.

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 Općini Dvor, od polovine listopada 2015. godine, započela je provedba prekograničnog projekta „Centri za mlade“, financiranog od strane
Europske unije. Cilj je projekta podići razinu informiranosti mladih, promicati cjeloživotno učenje i usavršavanje, poboljšati položaj mladih u
društvu, poticati aktivno sudjelovanje mladih u svim sferama društvenog života i poboljšati pristup uslugama u zajednici. Posjećenost mladih je
iznad očekivanja. Projekt traje do kraja 2017. godine.
Udruga mladih K.R.I.D. iz Petrinje u 2015. godini je projekt Klub mladih provela uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva i Grada Petrinje. U sklopu Udruge IKS djeluju Volonterski centar, Građanski centar Petrinja te Info centar za mlade Petrinja. Info centar
za mlade je projekt Udruge IKS koji financira MSPM, a sufinancira Grad Petrinja. Otvoren je 16. prosinca 2015. godine. Partneri na projektu su
Regionalni info centar Zagreb-Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom ZAMISLI, Lokalni info centar Sisak - PRONI
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Centar za socijalno podučavanje Osijek, a suradnik na projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje Sisak. Info centar za mlade dostupan je za
individualan rad s mladima.
INFO Centar za mlade Sisak sufinanciran je od strane Grada Siska isto kao i Klub za mlade SKWHAT.
Izdvojena sredstva: 55.900,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Sisačko-moslavačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.298.919,87 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Gradsko vijeće Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 53/14) donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog programa rada
Savjeta mladih Grada Splita za 2015. godinu te su predstavnici Savjeta mladih sudjelovali u kreiranju Natječaja za udruge mladih.

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

Za potrebe rada Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije koristi prostore Županijske skupštine.
Grad Split na razne načine podupire osnivanje i rad udruga: financiranjem pojedinih programa, iznalaženjem prostora za rad, besplatnom dodjelom
javnog prostora za pojedine aktivnosti i sl. Dom mladih se koristi u svrhu provedbe kulturnih i umjetničkih projekata mladih i za mlade.
Grad Sinj osigurao je prostor za multimedijalni centar koji je dodijeljen na korištenje udrugama mladih te je dodijelio prostor za rad udrugama
mladih u bivšoj vojarni. Svi sportski tereni i objekti za kulturnu djelatnost u vlasništvu Grada Sinja su na raspolaganju mladima za provođenje
njihovih programa.
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Grad Supetar je završio izgradnju sportske dvorane u sastavu Srednje škole Brač.
Grad Vis osigurao je prostor kulturnog centra, sportsku dvoranu i dva nogometna igrališta koje koriste mladi na području Grada.
Općina Otok osigurala je odgovarajuće prostore za aktivnosti mladih (dvije dvorane u općinskoj zgradi).
Izdvojena sredstva: 289.000,00 kn

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Putem Natječaja za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava
iz Proračuna Grada Splita za 2015. godinu s projekcijama za 2016.-2017., Grad Split financira projekte udruga i njihove aktivnosti koje se odnose
na preporuke od točke 3.1. do točke. 3.7.
Grad Sinj sufinancirao je projekte udruga mladih.
Općina Otok osigurala je financijsku potporu udrugama mladih.
Izdvojena sredstva: 226.500,00 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
Savjet mladih Splitsko-dalmatinske županije organizirao je okrugli stol „Mladi - poduzetništvo i zapošljavanje“, na kojem su stručnjaci prisutne
mlade osobe upoznali s mogućnostima i prednostima samozapošljavanja i otvaranja vlastitih tvrtki, apliciranja projekata na EU fondove,
mogućnostima savjetovanja od strane raznih institucija, ali i sa svim preprekama na koje mogu naići prilikom otvaranja poduzeća ili traženja
sufinanciranja sredstvima Europske Unije. Aktivnosti sudjelovanja mladih u društvenom odlučivanju se kontinuirano provode putem Regionalnog
informativnog centra za mlade Info zona, Kluba mladih Split te putem niza drugih udruga za mlade koje djeluju na području grada Splita te
sudjelovanjem predstavnika Savjeta za mlade na sjednicama Gradskog vijeća Grada Splita.
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Grad Sinj podupirao je rad i aktivnosti Udruge S.K.U.P., Udruge S.U.K. i Udruge Alka i znanost.
Izdvojena sredstva: 62.000,00 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 Splitsko-dalmatinske županije konstituiran je 21. travnja 2015. godine. Članovi Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
dobivaju materijale za sjednice Županijske skupštine, razmatraju ih na sjednicama Savjeta mladih, daju primjedbe te sudjeluju u radu Županijske
skupštine. Putem rasprave o materijalima Skupštine, Savjet mladih utječe na donošenje pojedinih odluka na sjednicama Skupštine i traži pojedine
odluke koje poboljšavaju kvalitetu života mladih.
Predsjednik Savjeta mladih Grada Splita dobiva materijale za sjednice Gradskog vijeća, razmatra ih na sjednicama Savjeta mladih, daje primjedbe
te sudjeluje u radu Gradskog vijeća. Putem rasprave o materijalima Gradskog vijeća Grada Splita, Savjet mladih utječe na donošenje pojedinih
odluka na sjednicama Gradskog vijeća i traži pojedine odluke koje poboljšavaju kvalitetu života mladih.
U Gradu Sinju djeluje Savjet mladih Grada Sinja.
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
Program rada i plana aktivnosti Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije napravljeni su po smjernicama Nacionalnog programa za mlade.
Grad Sinj sufinancira programe multimedijske djelatnosti te Festival znanosti I., Festival znanosti II., Festival S.A.R.S.-udruga S.K.U.P. i Festival
Gljevstock-udruga S.U.K.
Izdvojena sredstva: 74.500,00 kn
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Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Savjet mladih surađuje s drugim savjetima i udrugama mladih na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i s drugim savjetima s područja
Republike Hrvatske, gdje zajedničkim akcijama ukazuju na probleme i potrebe mladih.

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Sve aktivnosti Savjeta mladih objavljuju se na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.
U Gradu Sinju tiska se glasilo „Uglas“ Udruge S.U.K.
Izdvojena sredstva: 1.500,00 kn

Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
U Gradu Splitu djeluju Klub mladih i Regionalni informativni centar za mlade - Info zona. S obje udruge Grad Split ostvaruje suradnju te je
suradnik na njihovim prijavljenim projektima na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 663.500,00 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
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Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
U Gradu Drnišu, Udruga mladih „Mladi u EU“ provodila je projekt „Lokalni program za mlade Grada Drniša“, koji je financiran sredstvima
Ministarstva socijalne politike i mladih.
Općinsko vijeće Općine Ervenik donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih. Na godišnjoj razini Općina u svom proračunu redovito osigurava
sredstva za rad mladih.
U Općini Tribunj, u tijeku je izrada Strategije razvoja Općine, koja će uključivati i programe za mlade.
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 Vodicama, mladima je ustupljen na korištene prostor igrališta kod osnovne škole u Vodicama, dvorana u osnovnoj školi „Čista Velika“,
nogometno igralište i dvorana za borilačke sportove. Navedene prostore udruge koriste bez naknade. Grad je ujedno financirao uređenje i opremanje
igrališta u naselju Srima.
Na području Općine Ervenik, mladima su osigurane prostorije za rad udruga te drugih organiziranih oblika djelovanja neformalnih ili drugih
interesnih skupina mladih u svim središnjim mjestima Općine.
Općina Kistanje je osigurala prostor za rad Udruge mladih „Atlas“ Kistanje u Domu kulture u Kistanjama.
Općina Tribunj sufinancirala je hladni pogon Kulturnog centra Tribunj.
Izdvojena sredstva: 428.690,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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Općina Ervenik podupire rad mladih na svom području i za to osigurava proračunska sredstva. Njihov rad se uglavnom svodi na osnivanje
neformalnih i interesnih skupina.
Općina Tribunj podupire i sufinancira osnivanje i rad udruga za koje je izdvojila sredstva u iznosu od 135.000,00 kn.
Izdvojena sredstva: 135.000,00 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 Kistanje izdvojila je sredstva za rad Udruge mladih „Atlas“.
Izdvojena sredstva: 5.000,00 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 Drnišu, mladi su uključeni u donošenje odluka temeljem Programa rada Savjeta za 2015. godinu.
Grad Vodice, sukladno Zakonu o savjetima mladih, redovno poziva Savjet mladih na sjednice Gradskog vijeća.
U Općini Ervenik, mladi se povremeno uključuju u rad jedinice lokalne samouprave kroz rad Savjeta mladih.
Izdvojena sredstva: 12.881,24 kn

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Grad Vodice sufinancirao je izdavanje knjige „Nasilje i mladi“.
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Izdvojena sredstva: 3.237,50 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Šibensko-kninske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 584.808,74 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Savjet mladih Varaždinske županije na sjednicama savjeta raspravlja o pitanjima od značaja za mlade u cilju unaprjeđivanja položaja mladih na
području Županije, surađuje sa Županijskom skupštinom i raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade, daje
mišljenja i prijedloge predstavničkom tijelu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od osobitog značaja za mlade.
Donijet je program za mlade, izrađen u sklopu projekta financiranog sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, pod nazivom „Mladi na
području grada Ludbrega kao aktivni, informirani, društveno, politički odgovorni akteri“. Cilj programa je da mladi na području grada Ludbrega
budu informirani, društveno i politički odgovorni i aktivni akteri, koji će na temelju stečenih znanja, informacija i vještina moći ravnopravno
sudjelovati i pratiti tok razvoja određene problematike koja se odnosi na njih te sudjelovati u davanju potencijalnih rješenja.
Grad Lepoglava izradio je Gradski program za mlade.
U 2015. godini Savjet mladih Općine Ljubešćica održao je ukupno 3 sjednice. U suradnji s Udrugom mladeži Ljubešćica provodili su programe.
Općina Petrijanec nije razvijala posebne programe za mlade, jer je Savjet mladih uključen u sva društvena događanja u Općini.
Kroz Program javnih potreba u djelatnosti srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini, odnosno
kroz potprogram rada Savjeta mladih, Općina nastoji mladima osigurati: prava i dužnosti sudjelovanja u lokalnim tijelima, osposobljavanje za
vođenje lokalne zajednice, mogućnosti ostvarivanja boljeg položaja mladih, mogućnosti preuzimanja odgovornosti za razrješavanje problema u
lokalnoj sredini. Program je namijenjen mladima na području Općine koje obuhvaća stanovništvo u dobi od 15 do 29 godina, a čije aktivnosti se
realiziraju provedbom samostalno utvrđenih programa ove interesne skupine stanovništva. Tijekom godine planiran je početak provođenja
programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži koji bi se provodio financiranjem izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika uključenih u
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školska sportska društva, sportske škole, a prema smjernicama razvitka i kriterijima sufinanciranja utvrđenih Programom razvitka sporta na
području Općine. Rad s mladima se provodi i kroz organizacije civilnog društva (Udruga ulični plesači; sportske udruge: NK „Trnje“ Trnovec,
STK-MHG „Drava“ Žabnik, ŠNK „Mladost“ Šemovec, RH Trnovec, Judo klub „Mihovil“; udruge usmjerene prema kulturno umjetničkom
razvoju: KUD „Mak“) i dr., koje svojim programima potiču mlade na uključivanje u rad. Sredstva za rad udruga i Savjeta mladih osigurana su kroz
Programe javnih potreba u 2015. godini.
Izdvojena sredstva: 674.950,25 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

Za rad Savjeta mladih, udruga mladih, Zajednice sportskih udruga i drugih udruga na području Varaždinske županije, održavanje sjednica ili drugih
aktivnosti, Županija osigurava prostor mladima u zgradi Županije, a prema potrebi i na drugim lokacijama, ovisno o vrsti aktivnosti.
Prema Programu javnih potreba u sportu Grada Ivanca, Grad je tijekom 2015. godine izdvojio sredstva za najam sportskih dvorana za sportske
aktivnosti, održavanje sportskih terena, izgradnju sportske infrastrukture, manifestacije u sportu te zemljište i opremu za igrališta.
Grad Novi Marof osigurao je prostore za rad najaktivnijim udrugama mladih. Ustupljen je i prostor Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“ koji je poprište
raznoraznih događanja i aktivnosti udruga. Također, postoje i mnoge javne površine gdje mladi mogu boraviti na otvorenom, poput parkova,
šetnica, sportskih igrališta, dječjih igrališta i sl.
Grad Ludbreg osigurao je prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih: prostori u POU „Dragutin Novak“ Ludbreg za održavanje sastanaka,
te provođenje kulturnih i obrazovnih programa, prostori „Otoka mladosti“ za provođenje sportskih i kulturnih aktivnosti te prostori Sportske
dvorane za provođenje sportskih aktivnosti.
Za rad Savjeta mladih, Topličke udruge mladih, Zajednice športskih udruga i drugih udruga, održavanje sjednica ili drugih aktivnosti, Grad
Varaždinske Toplice osigurava prostor mladima u zgradi jedinice, a prema potrebi i na drugim lokacijama, ovisno o vrsti aktivnosti.
Grad Lepoglava osigurao je prostor za rad u Domu kulture te sufinancirao provođenje projekata „Jailhouse Festival mladih“, „Škola mladih
filatelista“, „Razvitak mlade osobe kroz specifične izviđačke aktivnosti“, „Računalo kužim, njime se dobro služim“ i „S ekipom više komuniciraj,
o svemu se bolje informiraj“. Uz to, sufinancirale su se pojedinačne edukativne aktivnosti kao i sportske aktivnosti za mlade.
Mladi u općini Breznica imaju pristup korištenju Društvenih i Vatrogasnih domova na području Općine.
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Savjet mladih Općine Jalžabet ustupa na korištenje prostoriju u Domu kulture.
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“) te je svima osiguran odgovarajući prostor
(školska-športska dvorana, vatrogasni dom, novosagrađeni protupožarni centar).
Osiguran je prostor za mlade (KIC) i u općini Martijanec.
Na području općine Maruševec postoje udruge koje se bave različitim aktivnostima-sportskim, kulturnim, obrazovnim (KUD „Klaruš“, NK
„Omladinac“ Jurketinec, Streljački klub „Metalac“ Donje Ladanje, Šahovski klub „Metalac“ Donje Ladanje, ŠNK „Rudar '47“ Donje Ladanje,
Lovačko društvo „Fazan“ Maruševec, Udruga žena Jurketinec, Paintball udruga Maruševec, Kuburaška udruga Maruševec, Društvo za šport i
rekreaciju Općine Maruševec) i svima je osiguran odgovarajući prostor (školska-sportska dvorana, dom kulture, društveni domovi, vatrogasni
domovi).
U pet nogometnih klubova i pet vatrogasnih društava koje djeluju na području Općine Petrijanec aktivno su uključeni mladi. Prostor za njihovo
djelovanje osigurava Općina u društvenim domovima i sportskim objektima u svakom od šest naselja.
Osigurani su prostori za djelovanje udruga mladih i Savjeta mladih u Općini Sračinec.
Na području Općine Sveti Đurđ udruge se bave različitim aktivnostima i svima je osiguran odgovarajući prostor.
Na području općine Vidovec djeluju udruge koje se bave različitim aktivnostima i svima je osiguran odgovarajući prostor za djelovanje.
Općina Trnovec Bartolovečki raspolaže s većim brojem prostora od kojih je većina dana na korištenje udrugama civilnog društva za održavanje
sastanaka kao i za realizaciju programa rada. Također, prostori su dostupni i ostalim korisnicima, odnosno mladima za provođenje svojih programa.
U sklopu Župe Majke Božje Snježne Trnovec osiguran je prostor (knjižnica) za sve mlade s bogatim izborom knjižnog fonda.
Mladi za svoj društveni rad koriste prostorije u vlasništvu Općine Veliki Bukovec, dok su im za sportske aktivnosti na raspolaganju sportski tereni
sportskih udruga i sportska dvorana Osnovne škole Veliki Bukovec.
Izdvojena sredstva: 1.466.856,28 kn

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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Županija sudjeluje u poticanju osnivanja novih udruga mladih ili inicijativa za osnivanjem novih udruga. Također potiče mlade na području
Županije kroz financijske pomoći za provođenje određenih ideja ili aktivnosti, na temelju dostavljenog programa rada ili zamolbi za pomoć u
financiranju određenog projekta. Županija podupire sljedeće udruge: „Mladi u Petrijancu“, Udruga mladih varaždinski Underground klub (V.U.K.),
Nezavisna udruga mladih i „Mladi za Marof“.
Grad Novi Marof inicirao je i podržao aktualni projekt Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Europske zaklade za filantropiju i društveni
razvoj te Grada Novog Marofa „Mladi: snaga zajednice“ u sklopu kojeg neformalne skupine mladih (17-30 godina) s područja Grada prijavljuju
svoje projektne ideje koje će na inovativan način doprinijeti boljitku mladih i cjelokupne lokalne zajednice.
Grad Ludbreg je inicirao osnivanje novih udruga mladih te je tijekom prošle godine osnovana Razvojna udruga Ludbreg.
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.
Općina Breznica financirala je Športsko društvo Breznica i Športsko društvo Jarek-Jales.
Općina Cestica poduprla je Udrugu mladih HiperAKTIVNI.
Općina Gornji Kneginec podupirala je osnivanje i djelovanje „Kneginečke udruge mladih“.
Općina Ljubešćica i Općina Maruševec pruža pomoć pri radu svim udrugama s područja Općine.
Općina Martijanec financirala je Udrugu Sveti Martin i Športsko rekreacijsku udrugu Sudovčina.
Na području Općine Sveti Đurđ postoje udruge koje se bave različitim aktivnostima te su izdvojena sredstva za rad sljedećih organizacija:
nogometni klubovi „Struga-Rovokop“, „Podravac“, „Karlovec“, „Drava“, „Radnički“ i „Ajax“, Kulturno-umjetnička društva „Juraj Lončarić“ i
„Sloga“, Vatrogasnu zajednicu Općine Sveti Đurđi i ostale udruge.
Savjetu mladih i svim udrugama na području Općine Trnovec Bartolovečki pruža se pomoć pri radu te se sufinanciraju u skladu s Programom rada.
Na području općine Vidovec djeluju sljedeće udruge čiji rad financira Općina: KUD Vidovec,Vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna
društva, udruga EKULT za organizaciju dramskih igara na njemačkom jeziku - Theaterspiele, EKOŠKOLA, te sportska društva.
Općina Visoko sufinancirala je rad DND Visoko.
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Izdvojena sredstva: 1.462.529,10 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
U suradnji sa Savjetom mladih i udrugama mladih Varaždinske županije, organiziraju se radionice s različitim temama za djecu i mlade, izrađuju
i realiziraju projekti i programi koji uključuju mlade, potiče se sudjelovanje mladih u organizaciji aktivnosti i programa, sportskih aktivnosti i
događanja te se potiče mlade na volontiranje i sl.
Grad Ivanec podupire kulturno umjetnička društva i sportske udruge koje rade s mladima.
U suradnji sa Savjetom mladih i udrugama mladih organiziraju se radionice s različitim temama za djecu i mlade i slično u gradu Varaždinske
Toplice. Grad organizira i provodi dobrovoljne i dobrotvorne akcije s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i društvenog života u gradu, informira
mlade o društveno važnim temama i dr.
Grad Lepoglava sufinancira projekte i programe organizacija civilnog društva na svom području.
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.
Na području općine Vidovec djeluje Udruga mladih Općine Vidovec.
Izdvojena sredstva: 198.500,00 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
Predstavnici Savjeta mladih Varaždinske županije prisustvovali su sjednicama Županijske skupštine te davanjem mišljenja i prijedloga i
sudjelovanjem u izradi i provedbi programa za mlade, doprinose razvoju, otklanjanju određenih problema i poboljšavaju položaj mladih u sredini.
Predstavnici Savjeta mladih Grada Ivanca prisustvovali su na sjednicama Gradskog vijeća.
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Savjet mladih Grada Novog Marofa, kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa, osnovan je Odlukom 8. lipnja 2015. godine, s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu. Članovi Savjeta aktivno se i po potrebi uključuju
u rad svih gradskih ustanova i pomažu u organizaciji gradskih događanja. Krajem godine imenovano je 7 novih članova.
Mladi na području grada Ludbrega uključeni su u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču – imenovani su u pojedina savjetodavna i radna
tijela izvršnog čelnika gdje im je omogućeno da aktivno sudjeluju u predlaganju pojedinih odluka.
Savjet mladih Grada Varaždinske Toplice na sjednicama savjeta raspravlja o pitanjima od značaja za mlade u cilju unaprjeđivanja položaja mladih
na području grada, surađuje s Gradskim vijećem i raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, daje
mišljenja i prijedloge predstavničkom tijelu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od osobitog značaja za mlade. U
proračunu Grada sredstva za rad Savjeta mladih planirana su u okviru sredstava za redovnu djelatnost Gradskog vijeća.
Grad Lepoglava surađivao je sa Savjetom mladih Grada Lepoglave te su članovi prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća i bili uključeni u Vijeće
za prevenciju kriminaliteta, Povjerenstvo za dodjelu stipendija i Savjet za socijalnu politiku.
Savjet mladih Općine Jalžabet uključen je u donošenje svih odluka koje se tiču mladih.
U Općinskom vijeću Općine Ljubešćica (koje ima 11 vijećnika) u donošenje svih Odluka uključena je 1 predstavnica mladih, članica udruge
mladih. Također, zamjenica općinskog načelnika je predstavnica udruge mladih. Općina Ljubešćica podupire rad Savjeta mladih te mu pruža svu
potrebnu pomoć (stručnu, administrativnu).
U Općini Maruševec mladi su putem njihovih udruga uključeni u djelovanje jedinice lokalne samouprave i u pripremu prijedloga odluka koje ih
se neposredno tiču.
Predstavnici Savjeta mladih Općine Petrijanec pozivani su na sjednice predstavničkog tijela ako je na dnevnom redu bilo donošenje bilo kakve
odluke koja se neposredno ili posredno tiče mladih.
Predsjednik Savjeta mladih Općine Trnovec Bartolovečki imenovan je u Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima za
akademsku godinu 2015./2016. Članovima Savjeta mladih dostavljaju se pozivi s materijalima za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća
Općine tako da su informirani o donošenju svih odluka koje ih se neposrednu tiču.
Izdvojena sredstva: 4.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Varaždinska županija je organizirala i sudjelovala u organizaciji zabavnih, kulturnih, ekoloških, sportskih natjecanja, aktivnosti i drugih skupova,
tribina, priredbi i manifestacija od interesa za mlade i ostale građane (Zajednica KUD-ova Varaždinske županije, Školski športski savez
Varaždinske županije, Zajednica sportova Varaždinske županije).
Od kraja 2015. u Gradu Novom Marofu provodi se projekt „Mladi: snaga zajednice“ u sklopu kojeg neformalne skupine mladih s područja Grada
prijavljuju svoje projektne ideje Odboru „Mladi za mlade“ koje će na inovativan način doprinijeti boljitku mladih i cjelokupne lokalne zajednice.
U Gradu Varaždinske Toplice mladi su sudjelovali u raznim 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.
Kroz Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Trnovec Bartolovečki, tijekom 2015. godine uključene su bile dvije osobe. Program se provodio u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
Područni ured Varaždin.
Izdvojena sredstva: 710.286,05 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Varaždinska županija financijski podupire AIESEC međunarodnu udrugu studenata.
Inicirani su i poduprti projekti „Ludbreške udruge mladih entuzijasta“ LUMEN koji su uspostavili suradnju s mnogim udrugama mladih na području
Republike Hrvatske i zemljama EU u sklopu provođenja projekta Erasmus +.
Udruge mladih s područja grada Varaždinske Toplice surađuju sa članovima udruga iz drugih gradova uključivanjem mladih i drugih građana u
različite športske, ekološke i slične akcije.
Nezavisna udruga mladih Grada Lepoglave sudjelovala je u međunarodnim projektima (Erasmus+) i projektima na nacionalnoj razini.
Savjet mladih Općine Ljubešćica radi na ostvarenju suradnje s ostalim Savjetima mladih s područja Varaždinske županije i šire.
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Udruge mladih s područja općine Maruševec ostvaruju stalnu suradnju s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu kroz uzajamne posjete,
nastupe, gostovanja i slično.
Savjet mladih Općine Trnovec Bartolovečki ostvaruje suradnju sa Savjetom mladih Varaždinske županije.
Izdvojena sredstva: 33.600,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Putem službene Internet stranice Općine Maruševec objavljuju se, između ostalog, i sve informacije svih udruga i sve informacije koje se tiču
mladih.
Mladi općine Petrijanec svojim prilozima aktivno sudjeluju u izdavanju općinskog glasila „POL“.
Općina Trnovec Bartolovečki izdaje svoj list „Naše novine“ u kojem se, uz teme vezane za rad i funkcioniranje nadležnih tijela Općine, objavljuju
informacije o radu i djelovanju predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, vjerskih zajednica, udruga građana iz različitih područja djelovanja,
vijeća mjesnih odbora i Savjeta mladih.
Izdvojena sredstva: 31.261,88 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
Kontinuirano se podupire rad Kluba mladih Lepoglava, Info točke za mlade i Volonterskog ureda Lepoglava. Pokrenut je i projekt Info centar za
mlade.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Varaždinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.581.983,56 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
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Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Savjet mladih Virovitičko-podravske županije osnovan je Odlukom Skupštine Virovitičko-podravske županije te je članove Savjeta mladih izabrala
Županijska skupština na sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabrali su članovi Savjeta
mladih na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2015. godine. Dana 24. rujna 2015. godine održana je sjednica Savjeta mladih na kojoj je
usvojen Program rada Savjeta mladih za 2016. godinu. Jedna od predviđenih aktivnosti je provođenje istraživanja o potrebama i problemima mladih
osoba na području Virovitičko-podravske županije čiji će rezultati poslužiti za izradu Programa za mlade Virovitičko-podravske županije.
Općina Čađavica, isto kao i Općina Voćin, donijela je Program javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine za 2015. 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.
Program rada Savjeta mladih Grada Virovitice donesen je u suradnji s udrugama putem kojih se aktivno uključuje mlade u predlaganje i provedbu
aktivnosti značajnih za mlade Grada Virovitice.
Početkom godine održan je zajednički sastanak predsjedništva Savjeta mladih Grada Slatine s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća
na kojem je predsjednik Savjeta predstavio Plan rada i smjer kojim namjerava djelovati tijekom 2015. godine.
Izdvojena sredstva: 12.500,00 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 Virovitica osigurao je za udruge poslovni prostor u vlasništvu Grada Virovitice i prostor ustanova kojima je osnivač Grad.
Grad Orahovica daje prostore i javne površine u svom vlasništvu udrugama za mlade za provođenje njihovih programa bez naknade (prostor za
organizaciju Dječjeg festivala „Djeca smo“, prostorije za Udrugu INFOR, javnu površinu za organizaciju skupa mladih pod nazivom „Ferragosto
jam“ te donacijama pomaže organizaciju programa).
Općina Crnac uredila je sportske prostorije u Crncu i Velikom Rastovcu u kojima se okupljaju mladi.
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Općina Čađavica je osigurala odgovarajuće prostore za rad udruga mladih s područja općine i to mjesni dom Čađavica za rad KUD-a „Podravina“
Čađavica, adekvatan prostor za rad Moto-kluba „Zvijeri“ Čađavica te nogometna igrališta s popratnim sadržajem za provođenje sportskih
aktivnosti.
Mladi općine Gradina zbog nedostatka drugih odgovarajućih prostorija susreću se i sastaju u društvenim domovima. Općina Gradina je tijekom
2015. godine uložila određena financijska sredstva za adaptaciju društvenog objekta u Žlebini, društvenog doma u Budakovcu, sportskog objekta
Rušani i za sanaciju sportskog objekta NK Brezovica.
Općina Mikleuš je osigurala prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih. To su prostor sportskog kluba NK Mikleuš u Mikleušu, prostor
sportskog kluba NK Dinamo u Četekovcu te prostor za djelovanje i rad KUD-a Mikleuš i prostor zgrade pri NK Mikleuš. Tijekom zimskog
razdoblja, krajem mjeseca prosinca, u sportskoj dvorani pri OŠ Mikleuš tradicionalno se održava druženje mladih kroz organizaciju turnira ulica u
natjecanju iz nogometa. Općina Mikleuš s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirala je energetsku učinkovitost, tj. izvršena
je obnova postojeće zgrade koju koristi NK Mikleuš.
Općina Nova Bukovica osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti mladih i izdvaja značajan dio sredstava za rad udruga, sportskih,
obrazovnih i kulturnih aktivnosti.
Općina Suhopolje osigurava prostor za provođenje aktivnosti sportskih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive (stadion) i prostor za
provođenje aktivnosti kulturnih, obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive (prostorija Općine).
Općina Voćin osigurala je prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih kao što su hrvatski dom „Voćin“, nogometno igralište „Livadak“ te
prostor za rad srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“.
Izdvojena sredstva: 915.789,57 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Virovitičko-podravska županija donirala je sredstva za aktivnosti rekreativne udruge „Kreativna kutija“, zatim za aktivnosti Udruge roditelja djece
oboljele i liječene od malignih bolesti Virovitičko-podravske županije „Naša nada“. Donirala je sredstva i Udruzi za pomoć mladima Virovitičkopodravske županije „Veranda“, umjetničkoj organizaciji „Studio Kubus“, klubu slobodne borbe „Nokaut“, Karate klubu Virovitica, NK Croatia
Grabrovnica, Športskoj udruzi Visoke škole Virovitica, klubu ritmičke gimnastike „Pirueta“, plesnom centru „Virovitica“, NK „Mladost“ Bakić te
sufinancirala rad kina u Slatini.
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Grad Virovitica pokrenuo je inicijativu za osnivanje udruge mladih što je obveza Savjeta mladih Grada Virovitice.
Grad Orahovica sufinancira rad i aktivnosti udruga mladih na temelju podnesenih programa udruga na Javni poziv za sufinanciranje
projekata/programa od interesa za Grad.
Općina Čađavica sufinancira rad svih udruga te sufinancira VZO Čađavica.
Općina Mikleuš je bila uključena u inicijativni odbor za osnivanje KUD Mikleuš.
Općina Nova Bukovica izdvaja značajan dio sredstava za rad udruga, sportskih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti. U Proračunu za 2015. godinu,
Općina je izdvojila i uplatila sredstva za financiranje sportskih (NK Zrinski Nova Bukovica, NK Mladost Miljevci, Mali nogomet „Apokalipsa“),
obrazovnih (Udruga informatičara Općine Nova Bukovica) te kulturnih aktivnosti (KUD Lipa, Matica Slovačka).
Općina Voćin sufinancirala je rad svih udruga.
Izdvojena sredstva: 1.186.291,31 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 listopadu 2015. godine otvorena je službena Facebook stranica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije na kojoj je Savjet intenzivno
radio kako bi poslužio kao servis potrebnih informacija za mlade. Na taj način Savjet mladih se približio mladima što je vidljivo iz praćenosti
objava i pozitivnim povratnim informacijama.
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 Virovitičko-podravske županije sudjelovao je na sjednicama Županijske skupštine te pri razmatranju i usvajanju Programa rada
Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu.
Sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica su javne sjednice, sazivi se objavljuju na web stranici Općine Čađavica te je mladima dostupno
uključivanje u rad i iznošenje prijedloga koji ih se neposredno tiču. Isto se ostvaruje u Općini Voćin.
U Općini Lukač i Općini Suhopolje djeluju savjeti mladih.
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Grad Virovitica dostavlja pozive za sjednice Savjetu mladih kako bi predstavnici mladih mogli sudjelovati u razmatranju i donošenju odluka i
drugih akata u Gradu.
U Gradu Orahovica također djeluje Savjet mladih.
Savjet mladih Grada Slatine kontinuirano najmanje svaka 3 mjeseca održava zajedničke sastanke s gradonačelnikom i predsjednikom gradskog
vijeća u pravcu rasprave o bitnim pitanjima od interesa za mlade i mogućnostima realizacije određenih programa i aktivnosti.
Izdvojena sredstva: 8.621,60 kn
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Grad Virovitica financirao je održavanje predavanja o temama važnih za život i rad mladih te je u suradnji sa Savjetom mladih Grada Virovitice,
udrugama mladih i ustanovama, zajednički organizirao nekoliko manifestacija.
Klub urbane kulture u suradnji s Gradom Slatina realizirao je projekt Vidikovački ljetni program „ LJETNIKOVAC.“ Društvo naša djeca Grada
Slatine u suradnji sa Zakladom za razvoj civilnog društva „Slagalica“, uz sufinanciranje Grada provelo je projekt „Zajedno za bolje i ljepše djeci“
u sklopu kojega su uređena dva dječja igrališta.
U Općini Čačinci djeluje Savjet mladih koji je organizirao koncert za mlade „Zvijezde The Voice-a“.
Izdvojena sredstva: 13.548,20 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Savjet mladih Virovitičko-podravske županije sudjelovao je na radionici o izradi DEAR (Development, eduaction and awareness raising) projekata
s udrugama civilnog društva koje međusobnom suradnjom na lokalnoj razini jesu i mogu postati pokretači obrazovanja za razvoj, što znači da
mogu i trebaju omogućiti građanima usvajanje novih ideja i stavova, odnosno potaknuti ih da se angažiraju oko globalnih razvojnih tema. Svoje
projekte organizacije civilnoga društva moći će prijaviti na natječaj koji će biti raspisan u okviru projekta LADDER kojim će se sufinancirati
upravo takvi projekti s najviše 50 posto sredstava u iznosu od 4.000 do 6.000 eura.
Općina Čađavica pruža podršku radu KUD-a „Podravina“ koji surađuje s drugim KUD-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Mađarska, BiH).
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Općina Voćin podupire rad srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ koji je tijekom 2015. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim KUD-ovima
na području Hrvatske i u inozemstvu
Grad Virovitica je u suradnji sa Savjetom mladih Grada Virovitice, udrugama mladih i ustanovama, sklopio sporazum o suradnji između asocijacija
s područja drugih gradova i općina.
Grad Orahovica podupirao je projekt suradnje mladih iz Hrvatske i inozemstva pod nazivom „Ferragosto jam“.
Izdvojena sredstva: 15.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Virovitičko-podravska županija sufinancirala je tiskanje školskog lista „Preradović“ OŠ P. Preradovića Pitomača.
Izdvojena sredstva. 3.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Virovitičko-podravske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.154.750,68 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Vukovarsko-srijemska županija je usvojila Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu i Financijski plan, a njihov rad i program financiran je
kroz županijski proračun.
Savjet mladih Općine Andrijaševci provodio je aktivnosti tijekom 2015. godine sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih.
Općina Bogdanovci usvojila je Program rada Savjeta mladih Općine.
Općinsko vijeće Općine Gunja donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja u suradnji s kojima će nastojati donijeti lokalni
program za mlade, sukladno potrebama mladih.
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Članovima Savjeta mladih Općine Lovas je istekao mandat. Općinsko vijeće Općine Lovas je na svojoj sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine,
donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih na temelju koje će se objaviti javni poziv te tako pokrenuti postupak za izbor novih članova.
Lokalna strategija za mlade nije donesena, ali su u sklopu Strategije razvoja Općine Stari Jankovci planirani projekti.
Izdvojena sredstva: 13.600,00 kn
Preporuka 2.

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

Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije za potrebe predavanja i koordinacije sa Savjetima mladih jedinica lokalne samouprave, i potrebe
provedbe pojedinih projekata, koristi prostor županijskih vijećnica u Vinkovcima i Vukovaru.
Grad Ilok osigurava prostor u sportskoj dvorani Srednje škole Ilok i u Kuriji Brnjaković. Obrazovni, kulturni i slični programi odvijaju se po potrebi
također i u osnovnoj školi, Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok te Muzeju grada Iloka.
Grad Vukovar bez naknade osigurava svoje kapacitete za provedbu aktivnosti Gradskog savjeta mladih grada Vukovara, udruga mladih i za mlade
kao i zainteresiranih mladih. Osim javnih površina i prostora, Grad osigurava i prostore ustanova – Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar,
Ružičkina kuća, Gradski muzej grada Vukovara, Gradska knjižnica Vukovar.
Udruge mladih Općine Andrijaševci koriste općinske prostore (općinsku vijećnicu, dom udruga, prostorije objekta stare škole i prostorije S.C.
Frankopan) za održavanje svojih sastanaka, a u sklopu Zajednice športskih udruga Općine Andrijaševci djeluju i sekcije mladih nogometaša,
atletičara, tenisača i dr., koji koriste sportske terene na općinskim igralištima. Općina za rad udruga mladih i za održavanje odgovarajućih prostora
za provođenje njihovih aktivnosti osigurava sredstva u proračunu. Za osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih,
utrošena su sredstva za rekonstrukciju objekta stare škole, materijal za održavanje sportskih terena na javnim površinama, usluge za održavanje
sportskih terena na javnim površinama i izgradnju prostorija S.C. Frankopan.
Općina Bogdanovci osigurava korištenje prostorija Doma kulture za sportske i kulturne programe.
Za aktivnosti mladih u Općini Borovo osiguran je prostor u zgradi Općine, koji mladi koriste kontinuirano.
Udruge KUD „Seljačka sloga“, GR „Wireless“ i Udruga „Vezilje“ koriste prostore u vlasništvu Općine Gradište za svoj rad.
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Općina Gunja ima na raspolaganju poslovni prostor koji će služiti za provođenje aktivnosti Savjeta mladih, čim se donese Odluka o izboru članova
Savjeta mladih nakon provedenog javnog natječaja.
Daju se na korištenje prostorije u Domu Talijanskog prijateljstva i prostorije Doma kulture Općine Jarmine.
Kulturno umjetničko društvo i nogometni klubovi s područja općine Lovas, Udruga mladih, Savjet mladih te Udruga navijača "Uvijek vjerni"
djeluju u prostorijama koje su u vlasništvu Općine Lovas.
Općina Stari Jankovci osigurava sljedeće prostore: za moto klub Lisice prostorije Poslovnog centra Slak, a za Udrugu mladih Fenix, Stari Jankovci
prostorije Mjesnog odbora.
Općina Tompojevci osigurava prostor za rad udruga mladih - klub mladih Općine Tompojevci, KUD Zrinski Berak, KUD Petefi Šandor Čakovci,
KUD Joakim Govlja Mikluševci, KUD mladost Tompojevci, ŠK Tompojevci, NK Tompojevci, ŠNK Sokol Berak.
Općina Tovarnik osigurava prostor za udruge i mlade u Vili Tovarnik i Hrvatskom domu Ilača.
Izdvojena sredstva: 921.952,92 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Vukovarsko-srijemska županija je sufinancirala programe udruga mladih putem Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u
športu te putem dodjele financijske potpore projektima udruga sukladno Povelji o suradnji Županije i nevladinog neprofitnog sektora. U
programima za sport, kulturu i tehničku kulturu, kao i potporama Projektima udruga, uglavnom nema programe predviđene isključivo za mlade
nego samo pojedine aktivnosti unutar programa (kao što su sportske igre mladih, olimpijski dani i slično, a iz programa se sufinanciraju sportski
klubovi u koje su uključeni mladi sportaši – stolni tenis, karate, odbojka i slično). Kroz programe u kulturi financira se npr. manifestacija lutkarsko
proljeće, a sufinanciraju se i KUD-ovi mladih, Bibliobus i slično.
Grad Ilok sufinancira rad udruga na području grada Iloka (KUD-ovi, sportske i druge udruge).
Grad Vinkovci financirao je rad udruga u kulturi te udruga u sportu koje okupljaju mlade ljude. Također podupire udrugu „Mladi protiv gladi“,
koja okuplja mlade ljude koji organiziraju humanitarne projekte prikupljanja hrane te higijenskih potrepština za socijalno ugrožene obitelji.
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Grad Vukovar održavao je konzultacije s pojedincima koji žele osnovati udrugu te im pomagao u ispunjavanju obrazaca i održavanju osnivačkih
skupština.
Općina Gunja sufinancira djelovanje neformalne skupine mladih iz Gunje „Studio kreativnih ideja – SKIG“ u ostvarivanju njihovih programa.
U Općini Lovas podupire se udruga mladih Općine Lovas.
Izdvojena sredstva: 1.928.230,00 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih
u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Temeljem natječaja za projekte udruga Vukovarsko-srijemske županije podupiru se programi udruga mladih kao što su „PRONI“ (informiranje,
savjetovanje i mobilnost mladih, umrežavanje i razmjena informacija), Konjički klubovi „Eohippus“, “Satir“, „Dunavski raj“, „Palčić“,
„Golubovi“, „Bolji svijet“, Udruga mladih Lovas i dr.
Tijekom 2015. godine u Gradu Vukovaru potpisano je na desetke partnerstva u projektima EU s udrugama mladih i za mlade vezano za unaprjeđenje
položaja mladih u Vukovaru kroz različite projekte.
Općina Jarmina podupire udrugu katoličkih izviđača Jarmina (UKIJ), rad s mladima i edukacije kroz tečajeve, kampove, druženja, KUD Zvonko
Ban Jarmina.
Općina Stari Jankovci sufinancirala je Udrugu "Digitalna Budućnost Društva" koja radi na informatizaciji te na održavanju web stranice Općine
gdje sve udruge s područja Općine mogu objaviti informacije o svojim aktivnostima.
Izdvojena sredstva: 54.900,00 kn

Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
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Savjet mladih Županije uključen je u rad Županijske skupštine kao savjetodavno tijelo te članovi redovno prisustvuju sjednicama Skupštine, daju
prijedloge i mišljenja o temama iz djelokruga mladih, a surađuju i sa županom, njegovim zamjenicima i upravnim tijelima u čijoj se nadležnosti
nalazi rješavanje problematike mladih
U Gradu Vinkovcima mladi su uključeni kroz rad Savjeta mladih Grada Vinkovaca.
Grad Vukovar kontinuirano surađuje s predstavnicima udruga mladih i za mlade te predstavnicima učenika srednjih škola. Osnivanjem Gradskog
savjeta mladih i Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, pojedinci i udruge mladih i za mlade dobili su mogućnost izravnog sudjelovanja u
odlučivanju o položaju mladih u Gradu te su uključeni u različite društvene procese.
Mlade se uključivalo u rad Općinskog vijeća Savjeta mladih Općine Andrijaševci, posebice kada se radilo o odlukama koje ih se neposredno tiču.
U Općini Bogdanovci mladi su sudjelovali na sjednicama Općinskog vijeća.
U radu predstavničkog tijela Općine Borovo, mladi sudjeluju putem svog predstavnika, člana udruge.
Općina Gunja podupire uključivanje mladih u djelovanje Općine Gunja i u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču. Iz tog razloga donijeta
je i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja.
Tijekom 2015. godine je formiran Savjet mladih Općine Jarmina.
Mladi su uključeni u donošenje odluka Općine Stari Jankovci kroz Savjet mladih te ih se pozivalo na sjednice Općinskog vijeća.
Izdvojena sredstva: 57.000,00 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
Vukovarsko-srijemska županija podupire projekte Savjeta mladih, udruga mladih i to „Ancora“ za učenje plivanja djece s posebnim potrebama,
„Sinanju Shin Do“ - vježbom do zdravlja; promicanje zdravog načina života mladih i dizanje samopouzdanja, „Duga“- edukacijske radionice i
nabavka foto opreme socijalno ugroženim te njihovo uključivanje u zajednicu. Županija osigurava provođenje projekta Sportske igre mladih te
projekte prevencije ovisnosti i sl.
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Grad Ilok financirao je državni stručni ispit osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, nagrađivao odlične učenike srednjih
škola, projekt Dujeton – djeca pjevaju hitove, sufinancirao prijevoz i knjige za učenike srednjih škola te dodijelio stipendije studentima.
Pozivom za predlaganje programa javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2015. godinu, sufinancirani su programi i projekti mladih i za mlade.
Općina Gunja suradnik je u projektu pod nazivom „Mladi za budućnost“, nositelj projekta je HCK - Gradsko Društvo Crvenog Križa Županja.
Opći cilj projekta je podizanje kvalitete života mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni.
Općina Stari Jankovci poduprla je program udruge Body building kroz projekt „Zdrav život i prehrana“.
Općina Tompojevci podupirala je Klub mladih Općine Tompojevci i projekt Mladi u prirodi.
Izdvojena sredstva: 362.749,77 kn
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Vukovarsko-srijemska županija ostvarila je suradnju sa Savjetima mladih na nacionalnoj razini (sudjelovanje u radu Konferencije savjeta mladih i
koordinacije županijskih savjeta mladih).
Grad Vukovar kroz partnerske projekte s udrugama mladih i za mlade, podupire i sufinancira projekte i programe kojima se ostvaruje suradnja.
Općina Jarmina poduprla je UKIJ - Međunarodni skautski kamp s talijanskim izviđačima.

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 financirao je na godišnjoj osnovi Info centar za mlade i Klub mladih Mirovne grupe mladih Dunav.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.338.432,69 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
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ZADARSKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Na razini Zadarske županije postoje programi djelovanja za mlade na lokalnim razinama.

Preporuka 2.

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

Gotovo svih 65 klubova koriste sportske terene i dvorane u vlasništvu Zadarske županije ili pojedinih škola. Programi klubova sufinanciraju se iz
Proračuna Zadarske županije.

Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Na području Zadarske županije registrirano je 275 kulturno-umjetničkih društava, plesnih klubova i ansambla, strukovnih, literarnih, likovnih,
kazališnih i glazbenih udruga, muških i ženskih klapa, zborova i orkestara, filmskih, foto i sportskih klubova. Za isto su izdvojena sredstva u okviru
sredstava Javne potrebe u kulturi, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2015. godinu.
Izdvojena sredstva: 14.849.387,72 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
Zadarska županija kontinuirano inicira i podupire osnivanje kulturnih i sportskih udruga i klubova.
167

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
Putem osnivanja Savjeta mladih na području Zadarske županije mlade se potiče da sudjeluju u društvenom odlučivanju.
Preporuka 3.5. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekta kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i
za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu
Jedinice lokalne samouprave njeguju prijateljske veze i suradnju s nizom europskih i izvaneuropskih gradova.

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Aktivnosti studenata rezultiraju objavljivanjem studentskih glasila.

Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Na području Grada Zadra u planu je izgradnja Centra za mlade, odnosno mjesta za djelovanje udruga i kvalitetno provođenje slobodnog vremena
mladih. Na području Zadarske županije velikom broju učenika u srednjim školama i studentima na Sveučilištu u Zadru u informatičkim učionicama
dostupno je slobodno korištenje računala i Internet usluga. U suradnji s CarNetom unapređuju se tehničke mogućnosti i povezivanje Sveučilišta u
Zadru na postojeće sustave. Provodi se stalno opremanje računalnom i drugom opremom, inventarom, namještajem i pomagalima sveučilišnih
odjela i službi.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zadarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 14.849.387,72 i sredstva redovne
djelatnosti
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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Preporuka 1. Razvijanje i donošenje lokalnih, odnosno regionalnih programa za mlade u suradnji s udrugama mladih i za mlade te
savjetima mladih sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih na određenom području
Savjet mladih Zagrebačke županije donio je Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu i financijski plan za ostvarivanje Programa rada.
Izdvojena sredstva: 76.500,00 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

U prostorijama Zagrebačke županije osiguran je prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, ulica Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb.
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 redovito se saziva i raspravlja na svojim sjednicama sva pitanja od važnosti i interesa za mlade, a o kojima odluku donosi Županijska
skupština Zagrebačke županije.
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
Sredstvima odobrenim za Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2015. godinu i pratećim financijskim planom, sufinancirani su
projekti/programi Savjeta mladih u općinama i gradovima Zagrebačke županije (street workout i slično), temeljem javnog poziva upućenog
savjetima mladih u općinama i gradovima na području Zagrebačke županije u listopadu 2015. godine.
Izdvojena sredstva: 30.131,50 kn.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zagrebačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 106.631,50 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
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Sveukupno utrošena sredstva za provedbu preporuka: 132.603.075,06 kuna i sredstva redovne djelatnosti.
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