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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, Infocentara 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 2016. 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 kroz međupredmetnu
provedbu. 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. Hrvatska obrazovna politika
promovira i unaprjeđuje građanski odgoj i obrazovanje kroz tri dominantne aktivnosti:
organizaciju stručnih skupova, uključivanje učenika u projekte vezane za provedbu
univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava te potporu/financiranje projekata
udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih a
vezano za univerzalne općeprihvaćene vrijednosti i ljudska prava.
U svrhu jačanja kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog
nasilja (cyberbulling-a), proveden je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima
udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj
godini 2016./2017. U sklopu spomenutoga natječaja sufinancirana su 43 projekta udruga u
prioritetnim područjima Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba i Odgoj i
obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2016. godine
objavilo Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među
djecom i mladima. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga u
području prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini, osigurana su
sredstva za provedbu 37 projekata.
U svrhu dodjele Istraživačkih stipendija za profesionalni razvoj mladih istraživača i
poslijedoktoranada, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 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. Temeljem ocjena
vanjskih ocjenjivača i odluke Odbora za odabir projekata iz Poziva za 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, a u okviru projekta
Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja financiranog iz Europskog socijalnog fonda,
Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., provedena je evaluacija
iskustava polaznika, poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za
rad bez zasnivanja radnog odnosa. Evaluaciju je proveo stručni tim tvrtke IPSOS PULS d.o.o.
u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Rezultati navedene evaluacije bit će
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povezani s projektom „Dubinska analiza sustava mentorstva“, koji će Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava provoditi u 2017. godini. Hrvatski zavod za zapošljavanje je uveo
redoviti sustav ocjene mentora i polaznika uključenih u mjeru stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa. Temeljem navedenih podataka kontinuirano se može pratiti
zadovoljstvo polaznika, odnosno kvalitetu provedbe programa stručnog osposobljavanja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje redovito mjesečno prati aktivnosti uključivanja nezaposlenih
osoba u mjere Aktivne politike zapošljavanja, između ostalog i mjeru stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Navedenu mjeru u 2016. godini ukupno
su koristile 29.434 mlade osobe, od kojih je 13.613 novouključenih. 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. Kako bi informacije o svijetu
rada i mogućnostima obrazovanja bile dostupne svim korisnicima, a posebno onima mlađima,
Hrvatski zavod za zapošljavanje pokrenuo je novi portal pod nazivom e-Usmjeravanje. U
2016. godini portal je posjetilo 166.437 korisnika a zabilježeno je ukupno 649.256 pregleda.
Temeljem Sporazuma o suradnji između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske
obrtničke komore, potpisanog u lipnju 2016. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje je
provodio mjeru “Osposobljavanje na radnom mjestu za specifičnog poslodavca”, kao pilot
projekt. U okviru ove mjere osposobljavale su se osobe za rad kod konkretnih poslodavaca u
sektoru turizma. Sudionici su pohađali teoretsku nastavu u obrazovnim institucijama, dok su
praktični dio osposobljavanja obavljali kod poslodavaca, koje je odabrala Hrvatska obrtnička
komora. Na ovaj način polaznici su dobili više praktičnog obrazovanja, a po završetku
osposobljavanja i potvrdu (certifikat) koji će im olakšati buduće zapošljavanje. Uz to,
polaznicima je omogućeno polaganje ispita, čime mogu steći i licencu za samostalni rad koju
izdaje Hrvatska obrtnička komora, a što je preduvjet za samo-zapošljavanje u sektoru turizma.
Istovremeno, daljnjom provedbom projekta stvorit će se baza osoba osposobljenih za rad u
turističkom sektoru.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodilo je u 2016. godini projekt
„Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima“ temeljem kojeg su dodjeljivane
stipendije učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 2016. godini nastavilo s informiranjem mladih
putem stranice www.gzm.hr, putem koje zaprima i odgovara na upite stranaka vezane uz
uključivanje u pojedine mjere, a tako i mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa. U 2016. godini ukupno su zaprimljena 43 upita stranaka. 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) te u sklopu redovnog održavanja Sajma poslova. U 2016.
godini je održano ukupno 11 sajmova poslova i to u: Splitu, Vinkovcima, Krapini, Osijeku,
Rijeci, Virovitici, Murskom Središću, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu i Slavonskom Brodu.
U svrhu poticanja dionika na tržištu rada na partnerski pristup unapređenju uvjeta za
zapošljavanje i poduzetništvo mladih, u 2016. godini započeta je revizija mjera Aktivne
politike zapošljavanja sukladno rezultatima Vanjske evaluacije mjera APZ, koji su objavljeni
u veljači 2016. Slijedom toga, započet je i rad na reviziji Plana implementacije Garancije za
mlade.
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Hrvatski zavod za zapošljavanje je 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).
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 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 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.
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 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 2016. godini održane su radionice za samozapošljavanje na kojima je sudjelovalo 1.090
mladih osoba. Također, 2.116 mladih osoba zainteresiranih za samozapošljavanje bilo je
uključeno u individualno savjetovanje za samozapošljavanje.
S ciljem poticanja što većeg broja mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i
proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti
(posebno su poticani mladi do 30 godina s više od 50% vlasništva u poduzeću koje se
prijavljuje), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za
dostavu projektnih prijava „E-Impuls“ u 2016. godini. Poziv je bio namijenjen poticanju
investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem
kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
U svrhu osnaživanja udruga mladih i za mlade kao dionika na tržištu rada, s naglaskom
na provedbu Garancije za mlade, u 2016. godini Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
je započelo provedbu projekta “Uspostava sustava praćenja osoba u NEET statusu“, koji će
omogućiti razmjenu podataka između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje. Svrha razmjene podataka jest identifikacija broja i strukture osoba u dobnoj
skupini od 15 do navršenih 30 godina života koje nisu u obrazovanju, zaposlenju ili
osposobljavanju (eng. NEET – Not in Education, Employment or Training), radi kreiranja i
provedbe smjernica i mjera usmjerenih ponovnom uključivanju identificiranih osoba u
obrazovanje ili na tržište rada.
2016. godine započet je rad na reviziji Plana implementacije Garancije za mlade te pripreme
za izradu projekta „Socijalne inovacije u aktivaciji mladih osoba“, kroz koji se planira putem
otvorenih natječaja uključiti udruge koje rade s mladima.
U cilju kvalitetnijeg informiranja i rada s mladima planirano je jačanje kapaciteta Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje kroz OP ULJUP 2014.-2020. odnosno financiranje iz Europskog
socijalnog fonda.
6

Hrvatski zavod za zapošljavanje je provodio mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene
na mlade osobe kroz paket mjera „Mladi i kreativni“. Između ostalih mjera provodile su se
mjere - 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.
U svrhu uspostave sustava praćenja sudjelovanja udruga mladih i za mlade u provedbi
politika za mlade objavljeni su rezultati Vanjske evaluacije mjera APZ-a za razdoblje od
2010. do 2013. Rezultati evaluacije, između ostalog, prikazuju položaj udruga u okviru
provedbe
politike
zapošljavanja
a
dostupni
su
na
poveznici:
http://www.hzz.hr/UserDocsImages/HZZ_i_Ipsos_Vanjska-evaluacija-mjera-aktivne-politiketrzista-rada_2010.pdf.
S ciljem razmjene primjera dobre prakse predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga
sustava sudjelovali su u programu međusobnog učenja (MLP) u Parizu, na temu iz područja
Garancije za mlade The Guarantee for Youth (a particular measure within the broader
context of the Youth Guarantee), s naglaskom na ponudu prvog radnog iskustva, odnosno
ponudu mogućnosti prakse i osposobljavanja na radnom mjestu, temeljenih na ugovornom
odnosu između obrazovne ustanove i mlade osobe. U studenom 2016. u Poljskoj je održan
peer review o aktivnostima koje je poduzela Poljska vezane za praćenje tržišta rada s ciljem
smanjivanja neusklađenosti ponude i potražnje za vještinama na tržištu rada (skills mismatch).
U svrhu izrade i provođenja novih te unapređenja postojećih mjera za aktiviranje i
zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih, u prosincu 2014. godine Vlada Republike
Hrvatske usvojila je Smjernica 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. Na temelju navedenih Smjernica, Upravno vijeće Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje usvojilo je u siječnju 2016. godine dokument pod nazivom Uvjeti i
načini korištenja sredstava za provedbu aktivne politike zapošljavanja u 2016. 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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 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. U svrhu ispunjavanja
svoje zadaće, tijekom 2016. godine predstavljen je nacrt analize i postojećih kategorija mladih
u riziku te je osnovano 5 užih radnih skupina čiji su zadaci bili detaljno opisati svaku
kategoriju unutar grupirane skupine, analizirati postojeće mehanizme i instrumente za
praćenje mladih za svaku kategoriju unutar grupirane skupine (sakupiti i analizirati dostupne
statističke podatke o mladima za svaku kategoriju unutar grupirane skupine, pronaći izvore
podataka o mladima za svaku kategoriju unutar grupirane skupine, odnosno tko prati te
skupine mladih i na koji način, istražiti koji podaci nisu dostupni, nisu dostatni ili nisu
potpuni te analizirati na koji način prikupljati tu vrstu podataka) i analizirati postojeće mjere
usmjerene mladima za svaku kategoriju unutar grupirane skupine.
U svrhu intenzivnijeg uključivanja organizacija civilnog društva u sustav pružatelja
socijalnih usluga i pružanja potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti,
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Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je temeljem Poziva za prijavu
programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava iz
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, koji je između ostalog
sadržavao prioritet unutar programskog financiranja „Rad s mladima koji nisu u sustavu
obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)“ (trajanje provedbe maksimalno
36 mjeseci) i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga i
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od
igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, u 2015. godini osiguralo provedbu 7
programa. Navedeni programi provodili su se i u 2016. godini.
Prema podacima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u rujnu 2015. godine ugovoreni
su projekti u sklopu programa IPA 2012 „Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim
zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva“. Jedan od ugovorenih
projekta je i projekt „El Sistema u Istri“ udruge „Sustav Orkestara Djece i Omladine“ – SO
DO koji je fokusiran na djecu i mlade, ali posredno djeluje i na njihova okruženja jer u njemu
aktivno sudjeluju roditelji, obitelji, prijatelji, poznanici i šira društvena zajednica.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je pružilo financijsku potporu projektima udruga u
području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih kroz Natječaj za dodjelu
bespovratnih sredstava projektima udruga u prioritetnom području Odgoj i obrazovanje za
osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti. U
sklopu spomenutog prioritetnog područja za školsku godinu 2016./2017. dodijeljena su
bespovratna sredstva za ukupno 35 projekata udruga.
Prema podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u 2015. godini
je započeo Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na
ratom pogođenim područjima s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti i isključenosti,
siromaštva i depopulacije, a odnosi se na pet malih gradova (Benkovac, Beli Manastir/
Darda, Knin, Petrinja i Vukovar). Navedeno uključuje pripremu i provedbu projekata
socijalne i komunalne infrastrukture, projekte stanovanja, ulaganja u razvoj poduzetništva te
ostale mjere vezane uz zapošljavanje, obrazovanje i podizanje kvalitete života u pilot
područjima. Mjerama će biti obuhvaćeni i mladi. Kao prvi rezultat provedbe Programa u
2016. godini pripremani su Intervencijski planovi za svih pet pilot područja, a Intervencijski
plan Grada Knina donijet je u rujnu 2016. godine. Intervencijski planovi integriraju projekte
iz različitih područja (npr. izgradnja društveno obrazovnih institucija, domova kulture,
sportsko-rekreacijskih centara, kao i aktivne mjere poticanja zapošljavanja, poticanja razvoja
malog i srednjeg poduzetništva te ostale sadržaje namijenjene mladima). Nadalje, Programom
održivog razvoja lokalne zajednice pružena je podrška gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji
slabije razvijenih područja te je potican održivi razvoj lokalne zajednice, u smislu poboljšanja
dostupnosti lokalne infrastrukture prvenstveno izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom
komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.
Projektima namijenjenim, između ostalog, i mladima u 2016. godini provedene su
rekonstrukcija, sanacija i izgradnja društvenih i mjesnih domova, edukativno-obrazovnih
institucija, sportskih dvorana, igrališta i parkova te zelenih zona za mlade i sličnih sadržaja.
Sufinancirano je i 69 manjih projekata kojima je svrha pružanje usluga mladima u zajednici.
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu
obaveznog obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje Brošure za upise u prvi
razred srednje škole kojima se sve učenike informira o mogućnostima nastavka obrazovanja u
srednjoškolskim ustanovama. Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju svim
učenicima koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenicima koji su završili
obrazovni program u trajanju od tri godine, omogućeno je da, u skladu s potrebama tržišta
rada, steknu višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja i/ili polaganjem ispita.

8

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, 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 i 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 2016. godine analizirani su podaci o
spolnom ponašanju učenika dobiveni 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, pripremana je edukacija roditelja
učenika 1. razreda srednjih škola te su održane tribine za učenike srednjih škola.
Temeljem rezultata dobivenih anketom za procjenu rada postojećih savjetovališta, utvrdit će
se i odgovarajući modeli savjetovališta za reproduktivno zdravlje u okviru postojećeg
zdravstvenog sustava kao nadopunu postojećeg standarda. Planirane su aktivnosti Jačanje
uloge savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje u postojećem zdravstvenom sustavu u
okviru prijave projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda (anketa
o radu postojećih savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje u okviru zdravstvene
zaštite školske djece i mladih te centara za savjetovanje i testiranje na HIV u zavodima za
javno zdravstvo) te izrada okvirnih smjernica za unaprjeđenje rada savjetovališta.
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 Splitsko-dalmatinske županije) te je otvoreno savjetovalište u
Koprivničko-križevačkoj županiji.
U svrhu jačanja kapaciteta za provedbu zdravstvenog odgoja, Ministarstvo znanosti i
obrazovanja izvijestilo je kako je nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovne i
srednje škole („Narodne novine“, broj 106/13), pripremljen u cilju unapređivanja
univerzalnoga modela prevencije u školskom okruženju, kojim se u djece i mladih želi
pridonijeti usvajanju poželjnih društvenih stajališta i ponašanja u odnosu na određene oblike
rizičnih ponašanja i razviti kompetencije u djece i mladih. Provodi se u okviru sata razrednika
u osnovnim i srednjim školama od školske godine 2013./2014. ( 1. razred osnovne škole u
trajanju od 10 sati; 2. razred osnovne škole u trajanju od 11 sati; 3. razred osnovne škole u
trajanju od 11 sati; 4. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 5. razred osnovne škole u
trajanju od 12 sati; 6. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 7. razred osnovne škole u
trajanju od 12 sati; 8. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 1. razred srednje škole u
trajanju od 12 sati; 2. razred srednje škole u trajanju od 12 sati; 3. razred srednje škole u
trajanju od 12 sati i 4. razred srednje škole u trajanju od 12 sati).
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije („Narodne novine“, broj 124/14), u
veljači 2015. godine pokrenute su aktivnosti na provedbi Cjelovite kurikularne reforme za
rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
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U okviru kurikularne reforme provedba zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
planirana je kroz međupredmetnu provedbu za koju je pripremljen Prijedlog kurikuluma
međupredmetne teme Zdravlje, objavljen 16. veljače 2016. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje objavili su tri priručnika za učitelje, nastavnike
i stručne suradnike koji će provoditi zdravstveni odgoj na satu razrednika. Priručnici su
tiskani u 30.000 primjeraka i objavljeni su na internetskim stranicama Agencije za odgoj i
obrazovanje (Priručnik za učitelje i stručne suradnike u razrednoj nastavi, Priručnik za učitelje
i stručne suradnike u osnovnoj školi, Priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj
školi).
Planirane su aktivnosti Jačanje kapaciteta zavoda za javno zdravstvo i škola za provedbu
zdravstvenog odgoja u području spolnog i reproduktivnog zdravlja u okviru prijave projekta
Živjeti zdravo sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda (planiranje provedbe i
promicanja vršnjačke edukacije u svim županijama u suradnji s organizacijama civilnog
društva koje rade na području vršnjačke edukacije, uključujući osmišljavanje stručno
metodološkog i edukativno informativnog materijala za edukaciju).
Tijekom školske godine 2015./2016. Ministarstvo unutarnjih poslova nastavilo je s
provedbom nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“, usmjerenog na prevenciju
ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki. U navedenom periodu projektom je obuhvaćeno
21.325 učenika osmih razreda osnovnih škola (ovisnost o alkoholu) i 20.531 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 manifestacija, sudjelovalo je preko 50.000 učenika, nastavnika i
drugih društveno odgovornih dionika iz lokalne zajednice. Nastavljena je međuresorna
suradnja (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje) i u
realizaciji komponente I. (prevencije ovisnosti) ovog projekta. Sve provedene projektne
aktivnosti su evaluirane, a rezultati evaluacije su pokazali pozitivne rezultate.
Nadalje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodili su
aktivnosti vezane za promociju spolno odgovornog ponašanja u cilju prevencije HPV-a i
HIV-a.
5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
U svrhu osiguravanja projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama
mladih i za mlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u
svibnju 2016. godine objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku
potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2016. godinu. Natječaj je sadržavao prioritetna područja: Aktivno
sudjelovanje mladih u društvu, Lokalni info-centri, Lokalni i regionalni programi za mlade i
Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje. Odlukom o raspodjeli
financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2016. godinu su osigurana sredstva
za provedbu 51 projekta.
Nadalje, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u svibnju 2015.
godine objavilo Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku
potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna
Republike Hrvatske 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
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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.
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne su, temeljem Ugovora o suradnji i
financijskoj potpori, sklopljenih između udruge i Ministarstva, dostavljati Ministarstvu opisna
i financijska izvješća o provedbi projekata i programa koje potom provodi nadzor nad
izvršavanjem ugovornih obveza odnosno provedbom projekata i programa udruga.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na službenoj mrežnoj stranici,
redovito objavljuje odluke o raspodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem provedenih
natječaja koje, 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, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je
financijska sredstva za provedbu 14 programa klubova za mlade.
U svrhu dodjeljivanja useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade,
Ministarstvo državne imovine izvijestilo je kako je u 2016. godini proveden javni natječaj za
podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje
organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće
dobro. U javnom natječaju za dodjelu je bilo ponuđeno 14 nekretnina (13 u Zagrebu i 1 u
Splitu). Za dva poslovna prostora nije pristigla niti jedna prijava, a za ostalih 12 poslovnih
prostora donijeta je odluka za sklapanje ugovora o dodjeli na korištenje poslovnih prostora
organizacijama civilnog društva. Ministarstvo državne imovine međutim nema uvid o kakvoj
se strukturalnoj organizaciji civilnog društva radi, obzirom da strukturu iste ne propisuje kao
uvjet za dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.
U svrhu podupiranja razvoja sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticanja
osnivanja lokalnih informativnih centara za mlade, temeljem Poziva za prijavu projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara
na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku je osiguralo financijska sredstva za provedbu 10 projekata lokalnih info
centara.
U svrhu osiguravanja uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u
Republici Hrvatskoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
organiziralo je i koordiniralo održavanje sastanaka Nacionalne radne skupine za strukturirani
dijalog s mladima. Strukturirani dijalog je proces u kojem se tijela javne vlasti, uključujući i
institucije Europske unije, savjetuju s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike
važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih
ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala
kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u nekom području. U srpnju 2016.
godine, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori sklopljenim s Mrežom mladih
Hrvatske, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je sredstva
za rad Nacionalne radne skupine u okviru programa Erasmus+ za provedbu aktivnosti
strukturiranog dijaloga s mladima u EU. Financijsku potporu radu Nacionalne radne skupine
osigurala je i Europska komisija. Također, u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih
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mladima za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i raspoloživih sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. 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 projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz
raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu,
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podržalo je izradu 13 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 2016.
godine održani: 1. Prijevremeni izbori za gradsko vijeće gradova Nove Gradiške i Novalje i
prijevremeni izbori za općinsko vijeće općina Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, LižnjanLisignano, Cestica i Gvozd 20. ožujka 2016., 2. Prijevremeni izbori za općinsko vijeće
Općine Murter-Kornati 29. svibnja 2016., 3. Prijevremeni izbori za gradsko vijeće Grada
Vrgorca 5. lipnja 2016., 4. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 10. i 11. rujna 2016., 5.
Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Ćeminac 2. listopada 2016. godine.
Iako je u odnosu na prijevremene lokalne izbore 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.
U svrhu informiranja mladih o postojanju instrumenata, organizacija i tijela koji štite
njihove interese, osobito tijela na nacionalnoj i županijskoj razini, Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem natječaja je financijski podržalo
djelovanje regionalnih i lokalnih info centara za mlade. U 2015. godini pružena je programska
potpora djelovanju 4 regionalna info-centra za mlade (trajanje provedbe maksimalno 36
mjeseci) dok je u 2016. godini pružena projektna potpora djelovanju 10 lokalnih info-centara
za mlade.
U svrhu podržavanja projekata udruga koji uključuju mlade volontere te udruga mladih
i za mlade koje potiču samoorganizaciju mladih kroz volontiranje, Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2016. godini objavilo je Poziv za prijavu projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i
Državnog proračuna za 2016. godinu. Prednost u financiranju, između ostalih kriterija, bio je i kriterij
koji je nalagao prijaviteljima projekata da u svoj rad uključuju volontere te jasno definiraju plan rada
volontera tijekom provedbe projekta. Dodatno, a vezano uz Odluku o raspodjeli financijskih sredstava
za programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave usmjerene
mladima iz djela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
kojom se za prioritetno područje Klubovi za mlade, podržalo 14 programa udruga a jedan od uvjeta za
prijavu programa iz navedenog područja bio je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti
mladih.

6. Kultura i mladi
U svrhu promicanja obrazovanja mladih u suvremenoj kulturi i umjetnosti, sukladno
izvješću Ministarstva kulture, objavljen je javni poziv za umjetničko-edukativne programe za
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Ruksak (pun) kulture za 2016. godinu na koji je prijavljeno 187 programa u sedam područja
no, isti je otkazan u lipnju 2016. godine.
Temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za
2016. godinu, pružena je potpora provedbi programa vizualnih umjetnosti (9 programa),
muzejsko-galerijske djelatnosti (43 programa) te inovativne umjetničke i kulturne prakse (17
programa).
Organizirani su edukativni programi i radionice za mladež u sklopu obilježavanja Dana
europske baštine u Hrvatskoj u 2016. godini s ciljem upoznavanja i približavanja kulturne
baštine što većem broju mladih.
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.
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 2016. godinu temeljem kojeg je
pružena potpora za provedbu programa knjižnične djelatnosti. Financiranjem programa
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 215 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 37 programa Akcija i manifestacija i Razvojnih programa u knjižničnoj
djelatnosti u narodnim knjižnicama i stručnim udrugama u knjižničarstvu osiguran je
kontinuitet i blagi rast aktivnosti vezanih uz pristup mladih kulturi i kulturnim sadržajima.
Ministarstvo kulture je u 2016. godini provodilo i Javni poziv za dodjelu bespovratnih
sredstava neprofitnim medijima. Opći cilj Javnog poziva bio je jačanje kritičkog kapaciteta i
društvenog utjecaja neprofitnih medija. Dodijeljeno je 20 potpora, od čega 17 postojećim
medijima i 3 potpore novopokrenutim medijskim projektima, od čega 13 elektroničkim
publikacijama i 2 tiskanim medijima.
U svrhu osiguravanja financijske potpore programima i aktivnostima kulture mladih za
mlade, Ministarstvo kulture izvijestilo je da su među kriterijima za prihvaćanje prijedloga
programa u području dramske umjetnosti i suvremenog plesa i pokreta, glazbe i glazbenoscenske umjetnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma posebno istaknuti oni programi koji
se odnose na programe namijenjene mladima: promicanje programa za mlade i udio mladih
umjetnika u kreiranju programskih sadržaja. Kulturna vijeća pri predlaganju programa također
su vodila računa o specifičnostima svojih područja gdje je posebno istaknuta nazočnost
mladih, naročito kod međunarodnih i nacionalnih natjecanja mladih umjetnika.
Nadalje, u području „Književno izdavaštvo“ povećan je broj financiranih programa:
otkupljeno je 88 naslova slikovnica i knjiga za mlade, pruženo je 56 potpora 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 2 potpore za izdavanje časopisa
namijenjenih djeci i mladima, odobrena su 2 programa za poticanje književnog stvaralaštva
autorima knjiga za djecu i mlade, dodijeljene su 2 stimulacije za najbolja ostvarenja na
području stvaralaštva za mlade, odobrena su 22 programa književnih manifestacija
namijenjenih djeci i mladima i 6 književnih programa knjižara.
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U području dramske, glazbene i plesne umjetnosti poseban naglasak je stavljen upravo na
mobilnost mladih umjetnika čiji nositelji programa potiču razmjenu studenata i interaktivnost
kroz programe umjetničkih akademija, kroz rezidencijalne projekte, glazbena natjecanja te
kroz snažnu mrežu kazališnih, koncertnih i plesnih gostovanja u Republici Hrvatskoj. Mladi
umjetnici tako izravno u praksi ostvaruju model mobilnosti, što im osigurava umjetničku
kompetenciju i prostor za daljnju afirmaciju.
S ciljem jačanja kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i poduzetništva u području
kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje, Ministarstvo Kulture je osiguralo
sredstva za provedbu programa „Poduzetništvo u kulturi“. Sredstva osigurana u Državnom
proračunu za 2016. godinu za provedbu navedenog programa povećana su na 1,9 milijuna
kuna. Program je usmjeren na poduzetnike orjentirane 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 je provodilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitni medijima. Javni
poziv je putem svojih kriterija (posebice Kriterij 1. - Doprinos pluralizmu medijskog
predstavljanja društvenih grupa i Kriterij 2. - Doprinos pluralizmu društvenih tema u
medijima) bio posebno usmjeren na manjinske skupine (žene, mladi) kao one koji su
nedovoljno reprezentirani ili su stereotipizirani u postojećim medijima.
Ministarstvo kulture je u 2016. godini provelo i Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova
u neprofitnim medijima. Dodijeljeno je 35 jednomjesečnih stipendija za dubinska, novinarska
istraživanja tema od javnog interesa. Mladi novinari tako su dobili priliku dubinski istraživati
teme koje se tiču mladih, pa su tako npr. financirana sljedeća novinarska istraživanja: Gdje je
danas zdravstveni odgoj?, Od "društva znanja" do njegovih Novih boja – nijanse bolonjske
reforme, Prekarizacija kulturnog sektora - festivali, prostor eksploatacije ili kontrakulture?
itd.
U svrhu osiguravanja raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu
programa i aktivnosti kulture mladih i za mlade, predstavnica Zaklade "Kultura nova"
sudjeluje u radu Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Zaklada "Kultura Nova" je u okviru programskog područja Razvoj suradničkih platformi u
Republici Hrvatskoj, kategorije b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini, podržala 7
suradničkih platformi u koje je bilo uključeno sveukupno 69 organizacija. U fokusu podržanih
zagovaračkih platformi je iznalaženje rješenja za probleme neadekvatne prostorne
infrastrukture na lokalnim razinama za provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva
koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je, 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 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.
Prema izvješću Ministarstva kulture, temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba
u kulturi za 2016. godinu, pružene su 3 potpore u području Vizualne umjetnosti dok je u
području Inovativne umjetničke i kulturne prakse 22 potpore ostvarilo 8 udruga (Art radionica
Lazareti, Dubrovnik; Autonomni kulturni centar Attack, Zagreb; Gokul – Građanska
organizacija za kulturu, Zabok; Koalicija udruga mladih, Split; Kreativni veznik alternativnog
razvoja kulture K.V.A.R.K., Križevci; Multimedijalni institut, Zagreb; Savez udruga Rojca,
Pula; Udruženje za razvoj kulture "URK", Zagreb).
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Zaklada "Kultura nova" je u okviru programskog područja Razvojna podrška za organizacije,
kategorija koje se odnose na upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost podržala u 2016.
godinu provedbu 25 projekata/programa koje je provodilo 25 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. Tijekom 2016. godine United World Colleges (UWC) Hrvatska (u suradnji s
partnerima iz međunarodne mreže) proveo je izbor šesnaest hrvatskih učenika i učenica na
kratke (ljetne) i dvogodišnje programe UWC. Ujedno, Hrvatsko društvo za UN organizira UN
Akademiju, koju na godišnjoj razini pohađa 30-tak mladih ljudi. Predstavnici Ministarstva
vanjskih i europskih poslova su na UN Akademiji sudjelovali i kao predavači.
U svrhu razvijanja sustava potpore mladima i organizacijama mladih i za mlade za
sudjelovanje u procesima donošenja odluka u tijelima UNESCO-a, Hrvatsko povjerenstvo
za UNESCO zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja nastavilo je organizirati i
provoditi seminare za učitelje na temu implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja
UNESCO-ovog obrazovnog materijala Baština u rukama mladih u hrvatski obrazovni sustav a
planirana je i organizacija međunarodnog seminara o implementaciji i iskustvima učitelja na
temu Baština u rukama mladih u suradnji s UNESCO-om.
U sklopu 40. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu i pod pokroviteljstvom UNESCO-ovog
svjetskog programa za obrazovanje u baštini, Tursko nacionalno povjerenstvo za UNESCO i
Direkcija za upravljanjem lokalitetima Istanbula organizirali su od 29. lipnja do 12. srpnja
2016. godine u Istanbulu Svjetski forum mladih o baštini. Mladi od 22 do 28 godina iz 35
zemalja razmjenjivali su ideje i raspravljali o temama vezanim za povijesnu baštinu.
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo Međunarodnom volonterskom kampu „I care
for Drežnik Grad 2016“, Drežnik Grad, 22. – 29.7.2016. kao i humanitarnom projektu
Shaping Futures, 29.6. – 9.7. 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. Osigurana je potpora proglašenju Dekade
ranog i predškolskog odgoja (2015. – 2025.) u Ujedinjenim narodima.
Vezano za praćenje i raspravu zaključaka, odluka i sl. Opće konferencije UNESCO-a i
UNESCO-va foruma mladih na Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, Hrvatsko
povjerenstvo za UNESCO odazvalo se pozivu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta za
mlade, te je spremno i za nastavak postojeće suradnje.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i Stalno predstavništvo
Republike Hrvatske pri UNESCO-u sudjeluju u razmjeni svih relevantnih informacijskih
materijala s UNESCO-om, u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na
području obrazovanja, znanosti, kulture i komunikacija i informacija nastalih djelatnošću
UNESCO-a. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, sukladno dobivenim informacijama i
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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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je
administrativno-tehničku te financijsku podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s
mladima.
Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem svoje
predstavnice, redovito sudjeluje u radu Radne skupine za mlade pri Vijeću Europske unije.
Radna skupina za mlade Vijeća EU (K02) je stalna radna skupina Vijeća koja priprema
predmete za raspravu i odlučivanje ministrima nadležnim za mlade EU. Ministarstvo za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem svoje predstavnice, redovito sudjeluje i
u radu Upravnog odbora za mlade Vijeća Europe (CDEJ).
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ZAKLJUČAK
Od ukupno predviđenih 118 zadataka, za njih 89 određena je 2016. godina kao godina
provedbe. Sukladno podacima iz Izvješća, tijekom 2016. godine provođena su 54 zadatka,
dok je 12 djelomično provođeno te će se isti provoditi i u narednom razdoblju. Tijekom 2016.
godine 23 od 89 zadataka nije provođeno te se predviđa kako će provedba uslijediti u
narednom razdoblju.

Analiza utrošenih financijskih sredstava prema područjima djelovanja
Područje djelovanja
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
Varaždinska županija
Virovitičko-podravska županija
Vukovarsko-srijemska županija
Zagrebačka županija
UKUPNO
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Utrošena sredstva
42.753.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
18.000.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
19.115.071,72 kn i sredstva redovne djelatnosti
Sredstva redovne djelatnosti
8.351.475,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
33.171.393,00 kn i sredstva redovne djelatnosti
Sredstva redovne djelatnosti
121.390.939,70 kn te sredstva redovne
djelatnosti

Utrošena sredstva
10.272.497,25 kn i sredstva redovne djelatnosti
3.559.271,56 kn i sredstva redovne djelatnosti
12.389.019,64 kn i sredstva redovne djelatnosti
48.064.002,96 kn i sredstva redovne djelatnosti
4.218.452,43 kn i sredstva redovne djelatnosti
6.447.508,30 kn i sredstva redovne djelatnosti
5.786.570,96 kn i sredstva redovne djelatnosti
2.633.459,49 kn i sredstva redovne djelatnosti
1.120.026,02 kn i sredstva redovne djelatnosti
4.488.712,50 kn i sredstva redovne djelatnosti
1.360.211,70 kn i sredstva redovne djelatnosti
66.028.173,95 kn i sredstva redovne djelatnosti
7.322.890,34 kn i sredstva redovne djelatnosti
3.887.260,56 kn i sredstva redovne djelatnosti
5.723.272,56 kn i sredstva redovne djelatnosti
4.002.746,55 kn i sredstva redovne djelatnosti
35.729.806,57 kn i sredstva redovne djelatnosti
223.033.883,34 kn te sredstva redovne djelatnosti

U svrhu provedbe mjera Nacionalnog programa za mlade, tijekom 2016. godine utrošeno je
121.390.939,70 kuna te 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 223.033.883,34 kuna te sredstva redovne djelatnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (uključujući sredstva Europske unije).
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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 i obrazovanja
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
1. Uvesti građanski odgoj Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
i obrazovanje međuOdlukom o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih Provedba se financira u okviru
predmetno u sve
sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole redovnih aktivnosti Ministarstva
razrede osnovnih škola (Narodne novine, broj 104/2014) sadržaji i teme građanskog odgoja i znanosti i obrazovanja i
i srednje škole
obrazovanja provode se u okviru međupredmetne provedbe u osnovnim Agencije za odgoj i
i srednjim školama. Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i obrazovanje.
tehnologije (Narodne novine, broj 124/2014) i pokretanjem Cjelovite
kurikularne reforme za rani predškolski, osnovnoškolski i
srednjoškolski odgoj i obrazovanje planirano je da se u osnovnim i
srednjim školama građanski odgoj i obrazovanje provodi kroz
međupredmetnu provedbu s jasno definiranim ishodima i ciljevima:
2014. i
1. razvijati građansku kompetenciju koja učenicima, kao informiranim,
kontinuirano
aktivnim i odgovornim članovima društvene zajednice, omogućuje
učinkovito obavljanje građanske uloge,
2. usvojiti znanja o ljudskim pravima, dužnostima i odgovornostima
građanina, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima
te obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u
njezinom političkom i društvenom životu,
3. promicati demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga
života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te
komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko
sudjelovanje oblikovanjem cjelovitog iskustva aktivnoga građanstva i
4. razvijati odgovornost, uvažavanje različitosti i solidarnost kao
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

temeljne vrijednosti u sklopu demokratskoga školskog ozračja i šire
zajednice.

-
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Hrvatska obrazovna politika promovira i unaprjeđuje građanski odgoj i
obrazovanje kroz tri dominantne aktivnosti:
- organizaciju stručnih skupova (za učitelje/nastavnike, stručne
suradnike i ravnatelje u okviru programa kontinuiranog
profesionalnog razvoja) u cilju unapređivanja profesionalnih
kompetencija za uključivanje i provedbu univerzalnih
općeprihvaćenih vrijednosti i ljudskih prava u nastavne
sadržaje u okviru nastavnog plana i programa/kurikuluma i
kroz međupredmetne teme,
- uključivanje učenika u projekte vezane za provedbu
univerzalnih općeprihvaćenih vrijednosti i ljudska prava;
Održana je smotra projekata iz područja Nacionalnog
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko
građanstvo (za učenike osnovnih i srednjih škola) u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva
znanosti i obrazovanja (selektivni prikaz tema na dosadašnjim
smotrama). Teme smotre su bile: Osnove demokracije: vlast,
pravda, odgovornost, privatnost, Društvene komunikacijske
vještine, odgoj za mir i rješavanje sukoba, Razvoj identiteta i
interkulturalnosti, Učenje volontiranja i razvoj socijalne
solidarnosti, Humane vrednote i humanitarno pravo,
Prevencija trgovanja ljudima, Suzbijanje predrasuda prema
nacionalnim manjinama i nacionalnih manjina prema većini,
Modul zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova, Online
kviz natjecanje učenika osnovnih škola „Koliko poznaješ
Hrvatski sabor?“, simulirane sjednice Hrvatskoga sabora za
učenike srednjih škola na specifične društvene probleme.
- potpore/financiranje projekata udruga koje djeluju u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i 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

2015./2016.

2014. i
kontinuirano
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2. 2015/2016. uvesti
građanski odgoj i
obrazovanje kao
obvezni nastavni
predmet u 8., razred
osnovne škole i 1. i 2.
razred srednje škole, te
provoditi
međupredmetno
tijekom cijelog
osnovnoškolskog i
srednješkolskog
obrazovanja
3. Pripremiti radne
materijale za učenike,
učitelje i nastavnike za
provedbu građanskog
odgoja i obrazovanja

građanina/građanku u demokratskom društvu, Odgoj za mir i
nenasilno rješavanje sukoba, Obrazovanje o štetnosti korupcije
i koruptivnim rizicima, Odgoj za solidarnost, Odgoj i
obrazovanje za financijsku pismenost, Odgoj i obrazovanje za
medijsku pismenost, Odgoj i obrazovanje za očuvanje
povijesnoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta, Odgoj i
obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizmu
i multikulturalizmu.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odlukom o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih
sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine, broj 104/2014) sadržaji i teme građanskog odgoja i
obrazovanja provode se u okviru međupredmetne provedbe u osnovnim
i srednjim školama.
Cilj Građanskog odgoja i obrazovanja je razvoj učenika kao
emancipiranoga i odgovornoga građanina koji aktivno sudjeluje u
razvoju demokratske građanske kulture ili etosa svoje škole, mjesta,
države, Europe i svijeta.
Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog
odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u školskoj godini
provodi se po modelu međupredmetne provedbe u osnovnim i srednjim
školama i kroz izborne programe/predmete u osnovnim školama i kroz
fakultativne programe u srednjim školama.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Materijale za međupredmetnu i interdisciplinarnu provedbu sadržaja
građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole i programa
stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika za provedbu građanskog
odgoja i obrazovanja priprema i provodi Agencija za odgoj i
obrazovanje, uključujući i Smotru projekata iz građanskog odgoja
(informacije dostupne na www.azoo.hr ).
U okviru programa Erasmus+ Ministarstvo znanosti i obrazovanja i
Agencija za mobilnost i programe EU, u okviru promotivnih aktivnosti i
info dana, posebnu pažnju posvetit će aktivnostima u cilju promoviranja
uključivanja škola u teme vezane za odgoj i obrazovanje o univerzalnim
i općeprihvaćenim vrijednostima i ljudskim pravima.

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

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

Zadatak je
provođen

Mjera 1.1.2. Jačanje kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog nasilja (cyberbulling)
Nositelji mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, škole, organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
2. Pružati potporu
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
organizacijama
Dodijeljena je financijska potpora projektima udruga u području Sredstva na poziciji
civilnog društva koje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih kroz Natječaj Ministarstva znanosti i
provode neformalne
za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u prioritetnim obrazovanja, A577 130 obrazovne programe područjima P1 b i P1 c – Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno Poticaji udrugama za
usmjerene razvoju
rješavanje sukoba i Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i izvaninstitucionalni odgoj i
kulture nenasilja (s
aktivno građanstvo - za ukupno 43 projekta udruga u sklopu spomenutih obrazovanje djece i mladih,
naglaskom na
prioritetnih područja za školsku godinu 2016./2017. dodijeljena su u iznosu 1.490.000,00 kuna.
smanjenje
bespovratna sredstva u iznosu od 1.490.000,00 kuna.
vršnjačkog nasilja i
cyberbullinga) i
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
kulture ljudskih
socijalnu politiku
prava
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svibnju Sredstva na poziciji
2016. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga u području Ministarstva za demografiju,
2014. i
prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini. Natječaj obitelj, mlade i socijalnu
kontinuirano
je sadržavao prioritetna područja: (A) Prevencija nasilja među mladima politiku, program 4005
(nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju Socijalno osnaživanje obitelji,
različitosti među mladima i dr.), (B) Prevencija nasilja u partnerskim mladih i djece, Aktivnost A
vezama među mladima, (C) Prevencija elektroničkog nasilja nad i među 792009 Prevencija nasilja nad
djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima djecom i mladima, račun 3811 –
se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava Tekuće donacije u novcu, izvor
komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s 41, u iznosu od 4.000.000,00
naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.), (D) Prevencija nasilja nad kuna.
djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad
djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja), (E)
Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba
među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.).
Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte udruga
u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016.
godini, osigurana su sredstva za provedbu 37 projekata udruga u

22

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

ukupnom iznosu od 4.000.000,00 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 i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
1. Financiranjem
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
programa neformalnog socijalnu politiku
obrazovanja jačati
U 2016. godini nisu financirani programi neformalnog obrazovanja u
2014. i
kapacitete udruga
svrhu jačanja kapaciteta udruga mladih i za mlade koje promiču
/
kontinuirano
mladih i za mlade koje dobrobit mladih.
promiču dobrobit
mladih
Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o
razlozima neprovođenja zadatka.
2. Jačati kapacitete
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
djelatnika državne
socijalnu politiku
uprave sudjelovanjem U 2016. godini nisu jačani kapaciteti djelatnika državne uprave
2015. i
u neformalnim
sudjelovanjem u neformalnim obrazovnim programima o radu s
/
kontinuirano
obrazovnim
mladima
programima o radu s
mladima
Nisu dostavljeni podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja o
razlozima neprovođenja zadatka.

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

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 i obrazovanja
Suradnici u provedbi: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, visoka učilišta, javne znanstvene organizacije
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je

Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
U skladu s ciljevima Operativnog 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 konkurentnog
znanstvenog istraživanja 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.
Natječaj za dodjelu sredstava objavljen je 8. kolovoza i zatvoren 31.
listopada 2014. 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 sveukupno angažirano 157 korisnika, od toga 42
novozaposlenih. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su
u lipnju i srpnju 2015. godine.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 1.,
mjere 1.3.1.

2015. 2016.

2015. 2016.
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2. Pružiti potporu mladim
istraživačima i
poslijedoktorandima u
ostvarenju konkurentnog
znanstvenog istraživanja
provođenjem temeljnih,

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

provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Za financiranje projekata u
okviru ovog poziva za 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
proračuna Republike Hrvatske
(5.589.450,00 kuna – 15%).

Zadatak je
provođen

Podaci o sredstvima navedeni su
o okviru zadatka 1., mjere 1.3.1.

Zadatak je
provođen

2015. 2016.

primijenjenih i razvojnih
istraživanja najvišeg ranga
koji će doprinijeti
samozapošljavanju i
konkurentnosti mladih
istraživača na tržištu rada
3. Ojačati istraživačke i
poduzetničke
kompetencije
mladih istraživača i
poslijedoktoranada te
stvoriti
preduvjeta za njihovo
uključivanje u Europski
istraživački prostor u
okviru mobilnosti i
intenzivnim aktivnostima
umrežavanja s
relevantnim akterima na
regionalnoj i europskoj
razini

Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 1.,
mjere 1.3.1.

Podaci o sredstvima navedeni su
o okviru zadatka 1., mjere 1.3.1.

Zadatak je
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 i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska
udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

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

2015. i
kontinuirano

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
U okviru projekta Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja
financiranog iz ESF-a, Operativnog programa Razvoj ljudskih
potencijala 2007.-2013., provedena je evaluacija iskustava polaznika,
poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za
rad bez zasnivanja radnog odnosa. Evaluaciju je proveo stručni tim
tvrtke IPSOS PULS d.o.o. u suradnji s HZZ-om te je dostupno na
poveznici, ovdje. Rezultati navedene evaluacije bit će povezani s
projektom „Dubinska analiza sustava mentorstva“, koji će Ministarstvo
rada i mirovinskoga sustava provoditi u 2017. godini, a koji je trebao
započeti u 2016. godini.
Također, HZZ je uveo redoviti sustav ocjene mentora i polaznika
uključenih u mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa. Mentor na mjesečnoj razini prati i ocjenjuje napredak
polaznika putem Dnevnika stručnog osposobljavanja te na kraju daje
opću ocjenu o zadovoljstvu radom polaznika, dok polaznik daje
završnu ocjenu o radu mentora. Temeljem navedenih podataka izrađena
je i prethodno spomenuta Evaluacija te HZZ sada može kontinuirano
pratiti zadovoljstvo polaznika, odnosno kvalitetu provedbe programa
stručnog osposobljavanja.
Također, HZZ redovno mjesečno prati aktivnosti uključivanja
nezaposlenih osoba u mjere Aktivne politike zapošljavanja, između
ostalog i mjeru stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa. Navedenu mjeru u 2016. godini ukupno su tijekom godine
koristile 29.434 mlade osobe, od kojih je 13.613 novouključeno.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom 2016. godine u sklopu
svojih redovnih aktivnosti (individualno savjetovanje, individualne
konzultacije, radionice, tribine) informirao prijavljene nezaposlene
mlade osobe o mogućnostima uključivanja u program učenja na
radnom mjestu – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa kao i Osposobljavanje na radnom mjestu. Također, putem
Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) informirao je
mlade nezaposlene osobe (prijavljene u evidenciji nezaposlenih i
neprijavljene) i učenike završnih razreda srednjih (osobito strukovnih)
škola o mogućnosti uključivanja u isto.
Zavod također, u sklopu redovnog održavanja Sajmova poslova,

zadatka
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija T 689035 - OP
Učinkoviti ljudski potencijali,
Prioriteti 1,2 i 5.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689013 –
Administracija i upravljanje.

Zadatak je
provođen

Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija T 689035 - OP
Učinkoviti ljudski potencijali,
Prioriteti 1,2 i 5.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689013 –

Zadatak je
provođen

provodi informiranje mladih o uključivanju u Stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Kako bi informacije o svijetu rada i mogućnostima obrazovanja bile
dostupne svim korisnicima, a posebno onim mlađima, HZZ ulaže
znatne resurse u kreiranje novih i unapređenje postojećih e-usluga
namijenjenih informiranju i savjetovanju o karijeri. Pored postojećih ealata 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
HZZ-a 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. U 2016. godini, portal je
posjetilo 166.437
korisnika, a zabilježeno je ukupno 649.256
pregleda.
Temeljem Sporazuma o suradnji između HZZ-a i HOK-a, potpisanog u
lipnju 2016. godine, HZZ je provodio mjeru “Osposobljavanje na
radnom mjestu za specifičnog poslodavca”, kao pilot projekt. U okviru
ove mjere osposobljavale su se osobe za rad kod konkretnih
poslodavaca u sektoru turizma (koji iskazuje nedostatak kvalificirane
radne snage). Sudionici su pohađali teoretsku nastavu u obrazovnim
institucijama, dok su praktični dio osposobljavanja obavljali kod
poslodavaca, koje je odabrala Hrvatska obrtnička komora. Na ovaj
način polaznici su dobili više praktičnog obrazovanja nego uobičajenim
modelom u obrazovnim institucijama. Završetkom osposobljavanja
polaznici su dobili potvrdu (certifikat) koji će im olakšati buduće
zapošljavanje. Uz to, polaznicima je omogućeno polaganje ispita, čime
mogu steći i licencu za samostalni rad koju izdaje HOK, a što je
preduvjet za samo-zapošljavanje u sektoru turizma. Istovremeno,
daljnjom provedbom projekta stvorit će se baza osoba osposobljenih za
rad u turističkom sektoru.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i
obrta

27

Administracija i upravljanje.

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

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je u 2016. godini
objavilo projekt „Stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima“
temeljem kojeg su se dodjeljivale stipendije učenicima srednjih škola
koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima. Projekt je
financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85%). Ugovori s
krajnjim korisnicima zaključivali su se u 2017. godini slijedom čega su
potpore dodjeljivane u 2017. godini.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u 2016. godini nastavilo s
informiranjem mladih putem stranice www.gzm.hr, putem koje
zaprima i odgovara na upite stranaka vezane uz uključivanje u pojedine
mjere, a tako i mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa. U 2016. godini ukupno su zaprimljena 43 upita
stranaka.
Poticanje mladih osoba za uključivanje u sustav učenja na radnom
mjestu HZZ 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).
HZZ također, u sklopu redovnog održavanja Sajma poslova, provodi
informiranje mladih u uključivanje u Stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa. 2016. je održano ukupno 11 sajmova
poslova i to u: Splitu, Vinkovcima, Krapini, Osijeku, Rijeci, Virovitici,
Murskom Središću, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu i Slavonskom
Brodu.

Operativni program Učinkoviti
ljudski potencijali, Garancija za
mlade/A817076/18.000.000,00
kuna.

Sredstava na poziciji
Ministarstva rada i
mirovinskoga sustava A854006 - Administracija i
upravljanje.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689013 –
Administracija i upravljanje.

Mjera 2.1.2. Jačanje kapaciteta ključnih dionika na tržištu rada u području učenja na radnom mjestu kroz razmjenu iskustava sa stranim
partnerima
Nositelj mjere: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Suradnici u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska
obrtnička komora, socijalni partneri, udruge mladih i za mlade
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
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Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

3.

2015. i
kontinuirano

4.
2015. i
kontinuirano

Podržati razvoj
akcijskih planova
javnih i državnih
tijela za unapređenje
učenja na radnom
mjestu u različitim
sektorima (državna
uprava, poslodavci,
sindikati, civilno
društvo)
Predstaviti zaključke i
akcijske planove
proizašle iz razmjene
iskustava na
sjednicama
relevantnih stručnih
radnih tijela

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
U 2016. godini zadatak nije provođen. Planira se provoditi nakon
provedbe projekta Ministarstva rada i mirovinskoga sustava pod
nazivom „Dubinska analiza sustava mentorstva“, ugovaranje i
provedba kojeg se očekuje u 3. kvartalu 2017. godine.
/

Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
U 2016. godini zadatak nije provođen. Planira se provoditi nakon
provedbe projekta Ministarstva rada i mirovinskoga sustava pod
nazivom „Dubinska analiza sustava mentorstva“, ugovaranje i
provedba kojeg se očekuje u 3. kvartalu 2017. godine.

/

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 gospodarstva, poduzetništva i obrta
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
2. Podržati razvoj
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
partnerstava
Tijekom 2016. godine započeta je revizija mjera aktivne politike Hrvatski zavod za zapošljavanje
usmjerenih na
zapošljavanja sukladno rezultatima Vanjske evaluacije mjera APZ, koji pozicija A689013
razvoj akcijskih
su objavljeni u veljači 2016. Slijedom toga, započet je i rad na reviziji Administracija i upravljanje.
2015. i
planova za
Plana implementacije Garancije za mlade. U reviziji mjera APZ-a
kontinuirano
zapošljavanje
sudjelovali su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
mladih na lokalnoj
Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, socijalnih partnera i udruga
razini, s
mladih. Također, u reviziji Plana implementacije GZM sudjeluje Savjet
uključenom rodnom za provedbu Plana implementacije koji je u 2016. proširen te u
perspektivom i
njegovom radu sada sudjeluju po tri predstavnika Ministarstva znanosti
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Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

naglaskom na
uspostavu sheme
Garancije za mlade

3. Podržati razvoj
poduzetničkih
inicijativa i aktivnosti
mladih, posebice
mladih žena

2014. i
kontinuirano

30

i obrazovanja i udruga mladih.
Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijekom 2016. 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 imaju Centri za mlade koji djeluju u
regionalnim i područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
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.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
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 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 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 HOKa, HGK-a te razvojnih agencija i poduzetničkih centara, inkubatora i
slično. Kada prođu gore opisane aktivnosti, osobe podnose zahtjev za
korištenje mjere za samozapošljavanje te im Hrvatski zavod za
zapošljavanje nakon realizacije potpore osigurava stručnu podršku u
prvoj godini rada.
U 2016. godini održane su radionice za samozapošljavanje na kojima je
sudjelovalo 1.090 mladih osoba. Također, 2.116 mladih osoba

Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
pozicija A689013 –
Administracija i upravljanje.

Zadatak je
provođen

zainteresiranih za samozapošljavanje bilo je uključeno u individualno
savjetovanje za samozapošljavanje.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i
obrta
U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014.-2020., temeljem Javnog poziva na dostavu projektnih prijava „EImpuls“, u 2016. godini su dodijeljena sredstva iz Europskog fonda za
regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna mikro i
malim poduzećima pri čemu su se iznosi pojedinačnih potpora male
vrijednosti kretali od 30.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.
Poziv je bio namijenjen poticanju investicija u početna ulaganja
povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem
kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i
proizvodnih usluga. Potpore u okviru ovog Poziva namijenjene su bile
pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ekonomskom djelatnošću, a
koje su, sukladno definiciji, mikro i mala poduzeća.
Cilj Poziva bio je potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u
sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu
potporu u svrhu jačanja konkurentnosti. Temeljem Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike
Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je
250.000.000,00 kuna za razdoblje 2014.-2020. Maksimalan intenzitet
potpore koja se mogla dodijeliti poduzeću prema veličini iznosila je:
- malom poduzeću 65%
- mikro poduzeću 85%
U postupku dodjele (bodovanja) uključena su horizontalna pitanja kako
slijedi;
Prijavitelj je pripadnik skupine u nepovoljnom položaju (bodovi za
pojedine skupine se nisu akumulirali osim u slučaju kategorije osoba s
invaliditetom):
- žena poduzetnica s više od 50% vlasništva u poduzeću koje se
prijavljuje: 3 boda
- pripadnik romske nacionalne manjine s više od 50% vlasništva u
poduzeću koje se prijavljuje: 3 boda
- osoba mlađa od 30 godina s više od 50% vlasništva u poduzeću
koje se prijavljuje: 3 boda
- osoba s invaliditetom (više od 50% invaliditeta) s više od 50%
vlasništva u poduzeću koje se prijavljuje: 3 boda
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- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s više od 50% vlasništva u
poduzeću koje se prijavljuje: 3 boda
- ništa od navedenog: 0 bodova.
Specifične aktivnosti ili mjere koje pridonose ravnopravnosti spolova:
- prijavitelj nije u projektu utvrdio specifične aktivnosti: 0 bodova
- prijavitelj je u projektu utvrdio specifične aktivnosti ili mjere koje
pridonose ravnopravnosti spolova: 3 boda.
Prema Godišnjem izvješću HAMAG BICRO za 2016. godinu, koji
operativno provodi E-impuls, ukupno je zaprimljeno 2.099 prijava.
Konačni rezultat i struktura potpora bit će poznati u prvoj polovici
2017. godine kad se okonča propisani postupak dodjele.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod
za zapošljavanje, udruge mladih i za mlade
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
1. Osigurati uvjete za
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
izradu i provedbu
U 2016. godini Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je započelo Ministarstvo rada i
programa i edukacija provedbu ESF projekta “Uspostava sustava praćenja osoba u NEET mirovinskoga sustava - pozicija
usmjerenih na udruge statusu“, koji će omogućiti razmjenu podataka između Ministarstva A854006 - Administracija i
mladih i za mlade u
znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, upravljanje.
području tržišta rada
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje. Svrha razmjene podataka jest identifikacija broja i strukture
2015.
osoba u dobnoj skupini od 15 do navršenih 30 godina života koje nisu u
obrazovanju, zaposlenju ili osposobljavanju (eng. NEET – Not in
Education, Employment or Training), radi kreiranja i provedbe
smjernica i mjera usmjerenih ponovnom uključivanju identificiranih
osoba u obrazovanje ili na tržište rada.
2016. godine započet je rad na reviziji Plana implementacije Garancije
za mlade te pripreme za izradu projekta „Socijalne inovacije u
aktivaciji mladih osoba“, kroz koji se planira putem otvorenih natječaja
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

2.

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

2015. i
kontinuirano

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 prakse

uključiti udruge koje rade s mladima. Provedba spomenute mjere
započet će krajem 2017. godine.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Tijekom 2016. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je
započelo s pripremnim aktivnostima koje će omogućiti razvoj sustava
potpore razvoju projekata udruga mladih i za mlade u području tržišta
rada, posebno provedbom projekta „Socijalne inovacije u aktivaciji
mladih osoba“, početak provedbe kojeg se očekuje u 4. kvartalu 2017.
godine. Naime, razvoj ovog projekta ovisi o dovršetku projekta
„Uspostava sustava praćenja NEET osoba“, temeljem kojeg će se
definirati ciljna skupina neaktivnih NEET osoba i kreirati politika
podrške temeljena na činjenicama.
U cilju kvalitetnijeg informiranja i rada s mladima planirano je jačanje
kapaciteta HZZ-a kroz OP ULJUP 2014.-2020. odnosno financiranje iz
ESF-a.
U 2016. godini HZZ je provodio mjere aktivne politike zapošljavanja
usmjerene na mlade osobe kroz paket mjera „Mladi i kreativni“.
Između ostalih mjera provodile su se mjere - 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.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
U 2016. godini objavljeni su rezultati Vanjske evaluacije mjera APZ-a
za razdoblje od 2010. do 2013. Rezultati evaluacije, između ostalog,
prikazuju položaj udruga u okviru provedbe politike zapošljavanja
(putem korištenja mjera APZ-a, a najčešće u sklopu mjera Javnih
radova), međutim udruge mladih i za mlade nisu posebno analizirane.
Rezultati su dostupni u javno objavljenoj publikaciji, dostupnoj na
poveznici:
http://www.hzz.hr/UserDocsImages/HZZ_i_Ipsos_Vanjska-evaluacijamjera-aktivne-politike-trzista-rada_2010.pdf
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
U travnju 2016. predstavnici MRMS sudjelovali su u programu
međusobnog učenja (MLP) u Parizu, na temu iz područja Garancije za
mlade: ‘The Guarantee for Youth (a particular measure within the
broader context of the Youth Guarantee)’, s naglaskom na ponudu
prvog radnog iskustva, odnosno ponudu mogućnosti prakse i
osposobljavanja na radnom mjestu, temeljenih na ugovornom odnosu

Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava - pozicija
A854006 - Administracija i
upravljanje.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
- pozicija A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja
(sve mjere i sve ciljane skupine
financirane iz državnog
proračuna).

Zadatak je
provođen

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

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

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

između obrazovne ustanove i mlade osobe.
U studenom 2016. u Poljskoj je održan peer review o aktivnostima koje
je poduzela Poljska vezane za praćenje tržišta rada s ciljem smanjivanja
neusklađenosti ponude i potražnje za vještinama na tržištu rada (skills
mismatch). Naime, oko 80% posto poljskih poduzetnika, unatoč
visokoj nezaposlenosti i kvalitetno obrazovanoj radnoj snazi, ne može
pronaći radnike s odgovarajućim vještinama.

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 gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, akademska zajednica, socijalni partneri, udruge
mladih i za mlade
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
2. Potaknuti raspravu s Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
ključnim dionicima
U prosincu 2014. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za Hrvatski zavod za zapošljavanje
o problemu
razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za - pozicija A689013 –
dugotrajne
razdoblje od 2015. – 2017. godine kojim su, na temelju analize tržišta rada i Administracija i upravljanje nezaposlenosti
strateških dokumenata u području zapošljavanja, definirani prioriteti, ciljevi osnaživanje kapaciteta
mladih
i aktivnosti aktivne politike zapošljavanja za navedeni period.
Hrvatskog zavoda za
Na temelju Smjernica, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zapošljavanje za kvalitetan rad s
usvojilo je u siječnju 2016. godine dokument pod nazivom Uvjeti i načini mladima.
2014. i
korištenja sredstava za provedbu aktivne politike zapošljavanja u 2016.
kontinuirano
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 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i socijalnih partnera te su
uvjeti i kriteriji bili usuglašeni na svim razinama prije usvajanja na
Upravnom vijeću Zavoda.
2014. i
3. Provoditi i pratiti
Izvješće dostavlja: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

kontinuirano

35

provedbu mjera za
dugotrajno
nezaposlene mlade

Udio dugotrajno nezaposlenih osoba u ukupnoj nezaposlenosti razlikuje se s
obzirom na dobnu skupinu. Udio mladih dugotrajno nezaposlenih u dobi 1524 iznosi 27,6% u odnosu na ukupni broj prijavljenih mladih u navedenoj
dobnoj skupini, odnosno 16,0% u odnosu na sve prijavljene mlade (15-29).
Udio mladih dugotrajno nezaposlenih osoba u dobi 25-29 bio je 22,5% u
dobnoj skupni, odnosno 9,4% u ukupnom broju prijavljenih mladih.
Udio dugotrajno nezaposlenosti mladih prema dobnim skupinama u
ukupnoj nezaposlenosti krajem 2016. godine:
Dob
Udio (%)
15-19
0,5
20-24
2,5
25-29
2,7
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.
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 svrhu izrade dokumenta pod nazivom Uvjeti i način korištenja sredstava
za provedbu mjera APZ-a osnovano je povjerenstvo u kojem su sudjelovali
predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i socijalnih partnera te su
uvjeti i kriteriji bili usuglašeni na svim razinama prije usvajanja na
Upravnom vijeću Zavoda.
Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje tijekom 2016. godine koristilo je ukupno 70.728 osoba, pri
čemu je 37.707 osoba bilo novouključeno tijekom 2016. godine.
Nadalje, 12.560 osoba koristilo je potpore za zapošljavanje i usavršavanje,
4.980 osoba potpore za samozapošljavanje, 4.904 osoba bilo je uključeno u
obrazovanje prema potrebama tržišta rada, 33.366 osoba u stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 11.990 osoba bilo je
zaposleno u javnim radovima, a 2.928 osoba obuhvaćeno je potporom za
očuvanje radnih mjesta.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
- pozicija A689013 –
Administracija i upravljanje Osnaživanje kapaciteta
Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje za kvalitetan rad s
mladima.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
- pozicija A689023 – Aktivna
politika zapošljavanja.

Zadatak je
provođen

U 2016. godini mjere aktivne politike zapošljavanja koristilo je 7.863
mladih dugotrajno nezaposlenih osoba od čega je bilo 4.480 žena što čini
njihov udio od 57,0%.
Ukupni mladi dugotrajno nezaposleni korisnici mjera u 2016. godini
Mjera
Javni radovi
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

Ukupno
1.506
764
150

Žene
888
296
66

Udio žena %
59,0
38,7
44,0

7
1.224
7

3
502
1

42,9
41,0
14,3

4.205

2.724

64,8

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo regionalnoga 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/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
2015. –
2. Izraditi novi sustav
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
2016.
kategorija rizika
socijalnu politiku
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

U svrhu ispunjavanja zadaće Nacionalnog tijela za međuresornu i
međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih u riziku od socijalne
isključenosti, tijekom 2016. godine predstavljen je nacrt analize i
postojećih kategorija mladih u riziku te je osnovano 5 užih radnih
skupina čiji su zadaci bili detaljno opisati svaku kategoriju unutar
grupirane skupine, analizirati postojeće mehanizme i instrumente za
praćenje mladih za svaku kategoriju unutar grupirane skupine (sakupiti
i analizirati dostupne statističke podatke o mladima za svaku kategoriju
unutar grupirane skupine, pronaći izvore podataka o mladima za svaku
kategoriju unutar grupirane skupine, odnosno tko prati te skupine
mladih i na koji način, istražiti koji podaci nisu dostupni, nisu dostatni
ili nisu potpuni te analizirati na koji način prikupljati tu vrstu podataka)
i analizirati postojeće mjere usmjerene mladima za svaku kategoriju
unutar grupirane skupine.

2015. –
2016.

2016.
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3. Izraditi instrumente za
utvrđivanje i praćenje
skupina mladih u riziku
prema utvrđenim
kategorijama
4. Provesti istraživanje o
skupinama mladih u
riziku od socijalne

Izvješće dostavlja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije
Aktivnosti preuzete u svrhu provedbe zadatka 1. ove Mjere Analizirati
postojeće kategorije mladih u riziku od socijalne isključenosti i
procijeniti njihovu primjerenost u odnosu na sadašnje potrebe,
odrađene su I prezentirane na sastanku Uže radne skupine u okviru
Nacionalnog tijela za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za
praćenje mladih u riziku od socijalne isključenost - Mladi koji žive na
otocima i ruralnim područjima.
Detaljno je opisana (pod)kategorija mladih koji žive na otocima,
odnosno faktori rizika: nezaposlenost, ograničen pristup obrazovanju,
odljev visokoobrazovanog stanovništva s otoka, otežan pristup pravima
i uslugama, sociokulturna izoliranost.
Unutar djelokruga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije nisu definirane druge rizične skupine mladih.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
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 za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog

Zadatak je
djelomično
provođen

/

U 2016. godini nisu utrošena
sredstva u svrhu provedbe
zadatka.

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

isključenosti u lokalnim
zajednicama

tijela za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih
u riziku od socijalne isključenosti.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije
Vezano za sakupljanje i analiziranje statističkih podataka za
(pod)kategoriju mladih koji žive na otocima s obzirom da Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi na provedbi mjera
proizašlih iz Zakona o otocima nema dostupnih podataka o mladima
koji žive na otocima.
Podaci se mogu zatražiti od Državnog zavoda za statistiku za kategorije
stanovništva 15-19, 20-24, 25-29 te se sumirati. Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ne može samostalno
obraditi podatke zbog nedostupnosti istih uslijed različitosti
teritorijalnog ustrojstva otoka. Naime, otoci zadarskog, vodičkog,
šibenskog i dubrovačkog područja su sastavni dijelovi jedinica lokalne
samouprave na kopnu te su podaci sumirani sukladno nadležnosti, a ne
po otocima.
U nedostatku istraživanja javnih tijela, ukazujemo na dostupne
informacije o mladima koji žive na otocima putem izvještaja
istraživanja u sklopu projekta iz 2015. godine „Promicanje
zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim/udaljenim
otocima“ dr.sc. Valerije Barade, sufinanciranog iz IPA IV. Istraživanje
je provedeno putem on-line ankete od 16. rujna 2014. do 13. listopada
2014. na populaciji od 16 do 35 godina i obuhvatilo je 2% ciljane
populacije (293 od 62.320 stanovnika) što je statistički relevantan broj,
ali ne i reprezentativan uzorak te se može koristiti kao indikator i
smjernica, ali ne i kao nalaz za populaciju. Rezultati istraživanja su
prezentirani na sastanku uže radne skupine.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je

Rok
provedbe

2015. –
2016.

2015. –
2016.

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

1. Educirati zaposlenike
ustanova koje pružaju
socijalne usluge o
potrebama mladih u
riziku od socijalne
isključenosti i oblicima
potpore tim mladima
2. Izraditi kriterije i
instrumente za
evaluaciju kvalitete
usluga za mlade u riziku
od socijalne
isključenosti

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
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 za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedba zadatka uslijedit će nakon ispunjavanja zadaća Nacionalnog
tijela za međuresornu i međusektorsku koordinaciju za praćenje mladih
u riziku od socijalne isključenosti.

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

provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i
mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Suradnik u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
3. Planirati i putem
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
natječaja osigurati
socijalnu politiku
odgovarajuće usluge
Temeljem Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima Podaci o sredstvima navedeni su
2015. i
mladima u riziku od
za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od u okviru zadatka 1. mjere 5.1.2.
kontinuirano
socijalne isključenosti igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu, koji je između
prema utvrđenim
ostalog sadržavao prioritet unutar programskog financiranja A (3)
potrebama i resursima „Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
djelomično
provođen

lokalnih zajednica

koji nisu zaposleni (NEET)“ (trajanje provedbe maksimalno 36
mjeseci) i Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za
programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave usmjerene mladima iz dijela prihoda od igara na sreću i
Državnog proračuna za 2015. godinu, u 2015. godini osigurana je
provedba 7 programa u ukupnoj vrijednosti 795.000,00 kuna.
Navedenih sedam programa provodilo se i u 2016. godini.
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 projekta je i projekt „ El Sistema u Istri“ udruge
„Sustav Orkestara Djece i Omladine“ – SO DO koji je fokusiran na
djecu i mlade, ali posredno djeluje i na njihova okruženja jer u njemu
aktivno sudjeluju roditelji, obitelji, prijatelji, poznanici i šira društvena
zajednica. Provedba projekta je u tijeku.

Ukupna vrijednost projekta je
700.071,72 kuna (92.114,70
eura).

Izvješće dostavlja: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske
Zbog znatno smanjenih proračunskih sredstava Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina nije bio u mogućnosti objaviti natječaj za
prijavu projekata i programa udruga u Republici Hrvatskoj za
financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna za 2016. godinu.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Financijska
potpora
projektima
udruga
u
području
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih kroz Natječaj
za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u prioritetnim
područjima P1 a – Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj,
solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti. U sklopu
spomenutog prioritetnog područja (P1 a) za školsku godinu 2016./2017.
dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.415.000,00 kuna - za
ukupno 35 projekata udruga.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije
1.a) Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije

40

/

Sredstva na poziciji
Ministarstva znanosti i
obrazovanja - A577130 Poticaji udrugama za
izvaninstitucionalni odgoj i
obrazovanje djece i mladih - u
iznosu 2.415.000,00 kuna.

K 680034

malih gradova na ratom pogođenim područjima (sufinanciran
sredstvima EU) započeo je u 2015. godini s ciljem smanjenja socijalnih
nejednakosti i isključenosti, siromaštva i depopulacije, a odnosi se na
pet malih gradova (Benkovac, Beli Manastir/ Darda, Knin, Petrinja i
Vukovar). Navedeno uključuje pripremu i provedbu projekata socijalne
i komunalne infrastrukture, projekte stanovanja, ulaganja u razvoj
poduzetništva te ostale mjere vezane uz zapošljavanje, obrazovanje i
podizanje kvalitete života u pilot područjima. Mjerama će biti
obuhvaćeni i mladi. Kao prvi rezultat provedbe Programa u 2016.
godini pripremani su Intervencijski planovi za svih pet pilot područja, a
Intervencijski plan Grada Knina donijet je u rujnu 2016. Intervencijski
planovi integriraju projekte iz različitih područja (npr. izgradnja
društveno obrazovnih institucija, domova kulture, sportskorekreacijskih centara, kao i aktivne mjere poticanja zapošljavanja,
poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te ostale sadržaje
namijenjene mladima).
1.b) Program održivog razvoja lokalne zajednice (financiran
nacionalnim sredstvima) pruža podršku gospodarskoj i socijalnoj
revitalizaciji slabije razvijenih područja odnosno potiče održivi razvoj
lokalne zajednice, u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne
infrastrukture prvenstveno izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom
komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.
Projektima namijenjenim, između ostalog, i mladima u 2016.
provedene su rekonstrukcija, sanacija i izgradnja društvenih i mjesnih
domova, edukativno-obrazovnih institucija, sportskih dvorana, igrališta
i parkova te zelenih zona za mlade i sličnih sadržaja.
U 2016. godini sufinancirano je 69 manjih projekata kojima je svrha
pružanje usluga mladima u zajednici.
2.Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture
pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu
deinstitucionalizacije – faza 1, referentne oznake: KK.08.1.3.02
objavljen je 18. srpnja 2016. godine.
U navedenom Pozivu udruge i vjerske zajednice prihvatljivi su partneri
na projektu jednom od unaprijed određenih 13 domova socijalne skrbi
Republike Hrvatske.
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u predmetnom Pozivu
iznosi 71.424.800,00 kuna.
U 2016. godini nije sklopljen ni jedan ugovor po predmetnom pozivu.
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U 2016. godini nisu utrošena
sredstva u svrhu provedbe
zadatka.

K 549110
16.000.000,00 kuna

U 2016. godini nisu utrošena
sredstva u svrhu provedbe
zadatka.

Mjera 3.3.3. Razvijanje sustava potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti u sklopu obaveznog obrazovanja
Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
1. Senzibilizirati i
educirati djelatnike u
sustavu odgoja i
obrazovanja za
2014. i
Nisu dostavljeni podaci o razlozima neprovođenja zadatka.
pružanje potpore
/
kontinuirano
mladima u riziku od
socijalne isključenosti
u sklopu obaveznog
obrazovanja
2. Razviti savjetodavne,
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
edukativne i
Svake godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje Brošure za
Brošure se izdaju u
informativne
upise u prvi razred srednje škole kojima se sve učenike informira o
elektroničkom obliku te nema
2014. i
programe s ciljem
mogućnostima nastavka obrazovanja u srednjoškolskim ustanovama.
financijskih sredstava utrošenih
kontinuirano
osiguranja osobnog i
u tu svrhu.
profesionalnog razvoja
mladih u riziku od
socijalne isključenosti
3. Sufinancirati
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
aktivnosti i projekte
Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju svim učenicima Sredstva redovite djelatnosti
organizacija civilnog
koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenicima koji su
škola.
2015. i
društva koji su
završili obrazovni program u trajanju od tri godine, omogućeno je da, u
kontinuirano
usmjereni na
skladu s potrebama tržišta rada, steknu višu razinu kvalifikacije
prevenciju ranog
nastavljanjem obrazovanja i/ili polaganjem ispita.
napuštanja
obrazovanja te
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

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

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 zdravstva
Suradnici u provedbi: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, zavodi za javno zdravstvo, organizacije civilnog društva usmjerene radu s mladima u suradnji
sa zdravstvenim ustanovama
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih
provedbe
u svrhu provedbe zadatka
3. Izraditi plan i program Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
edukacije
javno zdravstvo
Sredstva redovne djelatnosti (2%
zdravstvenih radnika,
Djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjelovali su na radnog vremena djelatnika Odjela
zdravstvenih
međuresornom sastanku/dogovoru/ planiranju nastavka kontinuirane za mentalno zdravlje i prevenciju,
2015. i
suradnika i stručnjaka edukacije i Kratke motivacijske intervencije (MOVE) za zdravstvene bruto plaća s doprinosima na
kontinuirano
drugih profila koji
i nezdravstvene djelatnike koji rade s mladima.
plaću približno 16.000,00 kn,
rade ili imaju namjeru
ukupno za zadatak 3. mjere 4.1.1.
raditi u polivalentnim
i zadatak 7. mjere 4.2.1.).
savjetovalištima
4. Izraditi bazu
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
2015. i
podataka o mladima
javno zdravstvo
/
kontinuirano
koji su ranije napustili Pripreman je sastanak sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za

43

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak nije
provođen

Mjera 4.1.2. Reorganiziranje
savjetovalištazapošljavanje
za reproduktivno
u polivalentnim
savjetovalištima
za mlade na razini primarne
školu radi provedbe
u svrhuzdravlje
izrade baze
podataka o mladima
koji su ranije
zdravstvene zaštitemjera zdravstvene
napustili školovanje radi provedbe mjera zdravstvene zaštite
zaštite (cijepljenje
i
(cijepljenje i sistematski pregledi). Tijekom 2016. godine nisu
Nositelj mjere: Ministarstvo
zdravstva
sistematski
pregledi)
preduvjeti
za provedbu
zadatka.
Suradnici u provedbi:
Hrvatski zavod
za javnouspostavljeni
zdravstvo, zavodi
za javno
zdravstvo,
domovi zdravlja, organizacije civilnog društva usmjerene radu s
mladima u suradnji s zdravstvenim ustanovama
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih
provedbe
u svrhu provedbe zadatka
1. Reorganizirati
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
savjetovališta u
javno zdravstvo
okviru redovne
Pripreman je i održan sastanak sa predstavnicima Hrvatskog društva
djelatnosti i radnog
za školsku medicinu i Hrvatskog ginekološkog društva u svrhu
vremena školske
reorganizacije rada savjetovališta u okviru redovne djelatnosti i
medicine i
radnog vremena školske medicine i ginekoloških ambulanti.
2015. i
ginekoloških
/
kontinuirano
ambulanti jačim
povezivanjem tih
dviju djelatnosti na
razini primarne
zdravstvene zaštite
(doma zdravlja)
2. Izraditi smjernice za
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
postupanje u vezi
javno zdravstvo
reproduktivnog
Pripremana je i proučavana literatura u svrhu izrade smjernice za
zdravlja mladih
postupanje u vezi reproduktivnog zdravlja mladih (djevojaka i
(djevojaka i mladića)
mladića) namijenjene djelatnicima savjetovališta. Analizirani su
2015. i
namijenjene
podaci o spolnom ponašanju učenika dobiveni istraživanjem o
/
kontinuirano
djelatnicima
zdravstvenom ponašanju učenika (Health Behaviour in School-aged
savjetovališta
Children) provedenom 2014. godine. Poduzimane su aktivnosti u
svrhu jačanje kapaciteta liječnika školske medicine i epidemiologe na
području zaštite mladih od HPV infekcije: organizirana je i održana
edukacija liječnika, pripremana je edukacija roditelja učenika 1.
razreda srednjih škola te su održane tribine za učenike srednjih škola.
3. Utvrditi odgovarajuće
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
modele savjetovališta
javno zdravstvo
2015. i
za reproduktivno
Temeljem rezultata dobivenih anketom za procjenu rada postojećih Sredstva redovne djelatnosti (2%
kontinuirano
zdravlje u okviru
savjetovališta (navedene u opisu provedbe zadatka 1., mjere 4.1.1.), radnog vremena djelatnika Odjela
postojećeg
utvrdit će se i odgovarajući modeli savjetovališta za reproduktivno za promicanje odgovornog
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

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

2015. i
kontinuirano

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

zdravlje u okviru postojećeg zdravstvenog sustava kao nadopunu
postojećeg standarda.
Planirane su aktivnosti Jačanje uloge savjetovališta za spolno i
reproduktivno zdravlje u postojećem zdravstvenom sustavu u okviru
prijave projekta Živjeti zdravo, sufinanciranog od Europskog
socijalnog fonda (anketa o radu postojećih savjetovališta za spolno i
reproduktivno zdravlje u okviru zdravstvene zaštite školske djece i
mladih te centara za savjetovanje i testiranje na HIV u zavodima za
javno zdravstvo) te izrada okvirnih smjernica za unaprjeđenje rada
savjetovališta.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
javno zdravstvo
Poduzete su pripremne aktivnosti za otvaranje savjetovališta za
reproduktivno zdravlje u županijskim središtima/manjim mjestima uz
potporu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – uz
postojeći savjetovališni rad prema ovom konceptu u zavodima za
javno zdravstvo grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitskodalmatinske županije, otvoreno je savjetovalište u Koprivničkokriževačkoj županiji.

spolnog ponašanja u Službi za
promicanje zdravlja).

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 i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo
Suradnici u provedbi: Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, županijski zavodi za javno zdravstvo,
domovi zdravlja, Sveučilište i njegove sastavnice (Medicinski fakultet, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet),
organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih
provedbe
u svrhu provedbe zadatka
5. U programe edukacije
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2015. i
svih koji provode
Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje Provedba se financira u okviru
kontinuirano
program zdravstvenog
škole; („Narodne novine“, broj 106/13), pripremljen je u cilju redovnih aktivnosti Ministarstva
odgoja uvrstiti temu
unapređivanja univerzalnoga modela prevencije u školskom znanosti i obrazovanja i Agencije
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

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

2015. i
kontinuirano
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6. Izraditi protokol i
provesti sustav praćenja
pripreme vršnjačkih
edukatorica/edukatora
asistenata u provođenju
zdravstvenog odgoja u
suradnji s institucijama
i organizacijama
civilnog društva

okruženju, kojim se u djece i mladih želi pridonijeti usvajanju
poželjnih društvenih stajališta i ponašanja u odnosu na određene
oblike rizičnih ponašanja i razviti kompetencije u djece i mladih.
Provodi se u okviru sata razrednika u osnovnim i srednjim školama
od školske godine 2013./2014. ( 1. razred osnovne škole u trajanju od
10 sati; 2. razred osnovne škole u trajanju od 11 sati; 3. razred
osnovne škole u trajanju od 11 sati; 4. razred osnovne škole u trajanju
od 12 sati; 5. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 6. razred
osnovne škole u trajanju od 12 sati; 7. razred osnovne škole u trajanju
od 12 sati; 8. razred osnovne škole u trajanju od 12 sati; 1. razred
srednje škole u trajanju od 12 sati; 2. razred srednje škole u trajanju
od 12 sati; 3. razred srednje škole u trajanju od 12 sati i 4. razred
srednje škole u trajanju od 12 sati).
Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije („Narodne
novine“, broj 124/14), u veljači 2015. pokrenute su aktivnosti na
provedbi Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski,
osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje kurikularne
reforme.
U okviru kurikularne reforme provedba zdravstvenog odgoja u
osnovnim i srednjim školama planirana je kroz međupredmetnu
provedbu za koji je pripremljen Prijedlog kurikuluma
međupredmetne teme Zdravlje, objavljen 16. veljače 2016.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje
objavili su tri priručnika za učitelje, nastavnike i stručne suradnike
koji će provoditi zdravstveni odgoj na satu razrednika, priručnici su
tiskani u 30.000 primjeraka i objavljeni su na internetskim stranicama
Agencija za odgoj i obrazovanje (Priručnik za učitelje i stručne
suradnike u razrednoj nastavi, Priručnik za učitelje i stručne
suradnike u osnovnoj školi, Priručnik za nastavnike i stručne
suradnike u srednjoj školi).
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
javno zdravstvo
Planirane su aktivnosti Jačanje kapaciteta zavoda za javno zdravstvo
i škola za provedbu zdravstvenog odgoja u području spolnog i
reproduktivnog zdravlja u okviru prijave projekta Živjeti zdravo
sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda (planiranje provedbe i
promicanja vršnjačke edukacije u svim županijama u suradnji s
organizacijama civilnog društva koje rade na području vršnjačke
edukacije, uključujući osmišljavanje stručno metodološkog i

za odgoj i obrazovanje.

Sredstva redovne djelatnosti (2%
radnog vremena djelatnika Odjela
za promicanje odgovornog
spolnog ponašanja u Službi za
promicanje zdravlja).

Zadatak je
djelomično
provođen

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

2015. i
kontinuirano

edukativno informativnog materijala za edukaciju).
Izvješće dostavlja: Ministarstvo unutarnjih poslova
Tijekom 2015./2016. godine nastavljeno je s provedbom nacionalnog
preventivnog projekta „Zdrav za 5“, usmjerenog na prevenciju
ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki.
Tijekom školske godine 2015./2016. godine projektom je obuhvaćeno
21.325 učenika osmih razreda osnovnih škola (ovisnost o alkoholu) i
20.531 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 manifestacija, sudjelovalo je preko 50.000
učenika, nastavnika i drugih društveno odgovornih dionika iz lokalne
zajednice.
Sve projektne aktivnosti provedene u školskoj godini 2015./2016. su
evaluirane, a rezultati evaluacije su pokazali pozitivne rezultate.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za
javno zdravstvo
Nastavljena je suradnja u realizaciji komponente 1. (prevencije
ovisnosti) međuresornog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ u
suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Planiranje aktivnosti Jačanje kapaciteta zavoda za javno zdravstvo i
škola za provedbu zdravstvenog odgoja u području spolnog i
reproduktivnog zdravlja u okviru prijave projekta Živjeti zdravo
sufinanciranog od Europskog socijalnog fonda (planiranje provedbe i
promicanja vršnjačke edukacije u svim županijama u suradnji s
organizacijama civilnog društva koje rade na području vršnjačke
edukacije, uključujući osmišljavanje stručno metodološkog i
edukativno informativnog materijala za edukaciju).
Provedena je evaluacija komponente 1. (prevencije ovisnosti)
međuresornog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ u suradnji s
Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno
zdravstvo provodili su aktivnosti vezane za promociju spolno
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/

Sredstva redovne djelatnosti (2%
radnog vremena djelatnika Odjela
za promicanje odgovornog
spolnog ponašanja u Službi za
promicanje zdravlja).

Provedba se financira u okviru
redovnih aktivnosti Ministarstva

Zadatak je
provođen

odgovornog ponašanja u cilju prevencije HPV-a i HIV-a.

znanosti i obrazovanja i
Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva, akademska zajednica
Rok
provedbe
2.
2016.

Provedba
mjere/zadatka

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

Na temelju analize
izraditi preporuke o
potrebi osnivanja
Zaklade za mlade

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Obzirom na preporuku Međuresornog povjerenstva za koordinaciju
politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske da se ne osnivaju nove zaklade,
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije
poduzimalo daljnje korake ka izvršavanju zadatka.

/

Mjera 5.1.2. Osiguravanje projektnih, programskih i institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije civilnog društva
Rok
provedbe
2015. i

48

Zadatak
1. Provesti natječaj za

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak nije
provođen

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je

kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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projektne,
programske i
institucionalne
podrške udrugama
mladih i za mlade

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

socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u
svibnju 2016. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda
od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu.
Natječaj je sadržavao prioritetna područja: (A.1.) Aktivno sudjelovanje
mladih u društvu, (A.2.) Lokalni info-centri, (A.3.) Lokalni i regionalni
programi za mlade i (A.4.) Osposobljavanje za (društveno)
poduzetništvo i samozapošljavanje. Odlukom o raspodjeli financijskih
sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2016. godini osigurana su
sredstva za provedbu 51 projekta u ukupnoj vrijednosti 4.300.000,00
kuna.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 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: (A.1) Klubovi za mlade, (A.2)
Regionalni info-centri, (A.3) Rad s mladima koji nisu u sustavu
obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET) i (A.4)
Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja
mladih o mobilnosti.
Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za programe/projekte
udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
usmjerene mladima iz dijela prihoda od igara na sreću i Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu osigurana su sredstva
za provedbu 28 programa u ukupnom iznosu od 3.992.475,00 kuna.
Navedeni programi provodili su se i u 2016. godini.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Udruge čiji se projekti i programi provode uz financijsku potporu
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dužne
su, temeljem Ugovora o suradnji i financijskoj potpori, sklopljenih
između udruge i Ministarstva, dostavljati Ministarstvu opisna i
financijska izvješća o provedbi projekata i programa. Uprava za
financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga, sukladno svom
djelokrugu rada, provodi nadzor nad izvršavanjem ugovornih obveza
odnosno provedbom projekata i programa udruga.

Sredstva na poziciji Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, program 4005
Socijalno osnaživanje obitelji,
mladih i djece, Aktivnost A
558047 Politika za mlade, račun
3811 – Tekuće donacije u novcu i
3631 – Pomoći unutar općeg
proračuna, izvor 11 i 41, u iznosu
od 4.300.000,00 kuna.

provođen

Sredstva na poziciji Ministarstva
za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, program 4005
Socijalno osnaživanje obitelji,
mladih i djece, Aktivnost A
558047 Politika za mlade, račun
3811 – Tekuće donacije u novcu i
3631 – Pomoći unutar općeg
proračuna, izvor 11 i 41, u iznosu
od 3.992.475,00 kuna.

/

Zadatak je
provođen

2015. i
kontinuirano

3. Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj
raspodjeli
dodijeljenih podrški

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

/

Mjera 5.1.3. Osiguravanje programske potpore udrugama koje pružaju usluge klubova za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

Zadatak
3.

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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Redovito evaluirati
financirane
programe na
godišnjoj osnovi i na
kraju trogodišnjeg
razdoblja
4. Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj
raspodjeli
dodijeljenih potpora

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 2.,
mjere 5.1.2.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Podaci o provedbi zadatka izraženi su u opisu provedbe zadatka 3.,
mjere 5.1.2.

Zadatak je
provođen

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

/

Zadatak je
provođen

/

Zadatak je
provođen

Mjera 5.1.4. Osiguravanje programskih potpora udrugama koje pružaju usluge centara za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: organizacije civilnog društva
Rok
provedbe

Zadatak
3.

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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Redovito evaluirati
financirane
programe na
godišnjoj osnovi i na
kraju trogodišnjeg
razdoblja
4. Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj
raspodjeli
dodijeljenih potpora

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedbi zadatka pristupit će se u 2017. godini, odnosno otvaranjem
mogućnosti financiranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedbi zadatka pristupit će se u 2017. godini, odnosno otvaranjem
mogućnosti financiranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

Mjera 5.1.5. Dodjeljivanje useljivih prostora na korištenje udrugama mladih i za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo državne imovine
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

Provedba
mjere/zadatka

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

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

/

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
djelomično
provođen

Mjera 5.1.6. Podupirati razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticati osnivanje lokalnih informativnih centara za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnik u provedbi: Zajednica Informativnih centara za mlade u Hrvatskoj
Rok
provedbe

Zadatak
2.

2015. i
kontinuirano
3.

2015. i
kontinuirano

4.
2015. i
kontinuirano
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Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

Redovito evaluirati
financirane programe
na godišnjoj osnovi i
na kraju trogodišnjeg
razdoblja
Provoditi natječaje za
projektne potpore
udrugama koje
pružaju usluge
lokalnih info-centara
za mlade

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

Izraditi godišnje
izvještaje o
teritorijalnoj
raspodjeli dodijeljenih
potpora

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u
svibnju 2016. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016.
godinu.
Natječaj je između ostalog sadržavao prioritetno područje (A.2.)
Lokalni info-centri za mlade. Odlukom o raspodjeli financijskih
sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2016. godini za navedeno
prioritetno područje osigurana su sredstva za provedbu 10 projekata u
ukupnoj vrijednosti 933.000,00 kuna.

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

/

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

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

/

Zadatak je
provođen

Cilj 5.2.: OSIGURATI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA
Mjera 5.2.1. Osiguravanje uvjeta za provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnik u provedbi: Nacionalna radna skupina za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj
Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Tijekom 2016. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku organiziralo je i koordiniralo održavanje sastanaka
Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima.
U srpnju 2016. godine, temeljem ugovora o financijskoj potpori
sklopljenim s Mrežom mladih Hrvatske, Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je sredstva za rad
Nacionalne radne skupine u okviru programa Erasmus + za provedbu
aktivnosti strukturiranog dijaloga s mladima u EU. Financijsku
potporu radu Nacionalne radne skupine osigurala je i Europska
komisija.
Također, u sklopu Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih
mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela
prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu,
predviđeno je financiranje aktivnosti usmjerenih provedbi
strukturiranog dijaloga u okviru programa Regionalnih info-centara
za mlade.

2014. i
kontinuirano

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

Sredstva Državnog proračuna na
poziciji Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, aktivnosti
A558047 „Politika za mlade“,
pozicija 3811 „Tekuće donacije u
novcu“, u iznosu od 59.000,00
kuna.

Mjera 5.2.2. Poticanje izrade i praćenja lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Rok
provedbe
2014. i
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Zadatak
1. Provesti natječaj za

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je

kontinuirano

sufinanciranje izrade
lokalnih i područnih
(regionalnih)
programa za mlade

socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u
svibnju 2016. godine objavilo je Poziv za prijavu projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016.
godinu.
Natječaj je između ostalog sadržavao prioritetno područje (A.3.)
Lokalni i regionalni programi za mlade. Odlukom o raspodjeli
financijskih sredstava za projekte usmjerene mladima, u 2016. godini
za navedeno prioritetno područje osigurana su sredstva za provedbu
13 projekata u ukupnoj vrijednosti 667.000,00 kuna.

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

Mjera 5.2.3. Osiguranje edukacije za članove savjeta mladih
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Rok
provedbe
2015. i
kontinuirano
2015. i
kontinuirano
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Zadatak
1. Provoditi programe
edukacija za članove
savjeta mladih
2. Evaluirati provedene
programe edukacije

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedba zadatka uslijedit će u 2017. godini.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Provedba zadatka uslijedit će u 2017. godini.

provođen

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
provođen

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
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
financijskih sredstava
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
provedbe
utrošenih u svrhu provedbe
zadatka
1. Pratiti (statistički)
Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo
dobnu strukturu
Tijekom 2016. održani su:
Sredstva koja su utrošena za
kandidata na
1. Prijevremeni izbori za gradsko vijeće gradova Nove Gradiške i
provedbu ove mjere sadržana su
kandidacijskim listama i
Novalje i prijevremeni izbori za općinsko vijeće općina Matulji,
u ukupno utrošenim sredstvima
rezultata kandidata na
Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan-Lisignano, Cestica i Gvozd 20.
za provedbu prijevremenih
izborima za zastupnike
ožujka 2016.
lokalnih izbora i izbora za
u Hrvatski sabor,
2. Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Murter-Kornati
zastupnike u Hrvatski sabor,
izborima za članove u
29. svibnja 2016.
unutar aktivnosti A896001,
Europski parlament iz
3. Prijevremeni izbori za gradsko vijeće Grada Vrgorca 5. lipnja
Provedba izbora, pozicija 3238,
Republike Hrvatske te
2016.
uslijed čega se ne može iskazati
izborima za članove
4. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 10. i 11. rujna 2016.
koliki iznos sredstava je točno
predstavničkih tijela
5. Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Ćeminac 2.
utrošen na provedbu ove mjere.
jedinica lokalne i
listopada 2016.
područne (regionalne)
samouprave dobne
U odnosu na prijevremene lokalne izbore, iako je riječ o izborima
skupine mladih do 30
koje Državno izborno povjerenstvo ne provodi neposredno već ih
godina
provode nadležna općinska, gradska i županijska izborna
2015. i
povjerenstva, statističko praćenje podataka o dobnoj strukturi
kontinuirano
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:
1.

56

Prijevremeni izbori za gradsko vijeće gradova Nove Gradiške i
Novalje i prijevremeni izbori za općinsko vijeće općina Matulji,
Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan-Lisignano, Cestica i Gvozd 20.
ožujka 2016.
- http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/A662738CDA154FAFC1257F
8E0029309/$FILE/Kandidati%202016-03-20.pdf
- http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/A662738CDA154FAFC1257F

Provedba
mjere/zadatka

(npr. zadatak je
provođen, zadatak nije
provođen, zadatak je
djelomično provođen)

Zadatak je
provođen

2.
3.
4.

-

5.
-

2015. i
kontinuirano

57

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

8E002B9309/$FILE/Izabrani%20kandidati%202016-03-20.pdf
Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Murter-Kornati
29. svibnja 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/AAF28308B7306209C1257F
D500405D39/$FILE/kandidati_dob_spol.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/AAF28308B7306209C1257F
D500405D39/$FILE/izabrani_kandidati.pdf
Prijevremeni izbori za gradsko vijeće Grada Vrgorca 5. lipnja
2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/57CCACCDA257D846C1257
FD500404488/$FILE/kandidati_dob_spol.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/57CCACCDA257D846C1257
FD500404488/$FILE/Izabrani_kandidati_dob_spol.pdf
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 10. i 11. rujna 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Kandidati_DOB.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Izabrani%20kandidati.pdf
Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Čeminac 2.
listopada 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Kandidati_DOB.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/7CBA0B019020F536C12580
580024152C/$FILE/Izabrani_kandidati_Ceminac.pdf

Izvješće dostavlja: Državno izborno povjerenstvo
Za izbore koji su održani tijekom 2016., na internetskim stranicama
Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske –
www.izbori.hr, 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.

Prijevremeni izbori za gradsko vijeće gradova Nove Gradiške i
Novalje i prijevremeni izbori za općinsko vijeće općina Matulji,
Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan-Lisignano, Cestica i Gvozd 20.
ožujka 2016.
- http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/A662738CDA154FAFC1257F
8E0029309/$FILE/Kandidati%202016-03-20.pdf
- http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/A662738CDA154FAFC1257F

Sredstva koja su 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

područne (regionalne)
samouprave, s posebnim 2.
osvrtom na njihov spol

-

3.
4.

-

5.
-

8E002B9309/$FILE/Izabrani%20kandidati%202016-03-20.pdf
Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Murter-Kornati
29. svibnja 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/AAF28308B7306209C1257F
D500405D39/$FILE/kandidati_dob_spol.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/AAF28308B7306209C1257F
D500405D39/$FILE/izabrani_kandidati.pdf
Prijevremeni izbori za gradsko vijeće Grada Vrgorca 5. lipnja
2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/57CCACCDA257D846C1257
FD500404488/$FILE/kandidati_dob_spol.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/57CCACCDA257D846C1257
FD500404488/$FILE/Izabrani_kandidati_dob_spol.pdf
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 10. i 11. rujna 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Kandidati_DOB.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Izabrani%20kandidati.pdf
Prijevremeni izbori za općinsko vijeće Općine Čeminac 2.
listopada 2016.
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/4600C63C4DBB4D82C12580
D6002DB9A3/$FILE/Kandidati_DOB.pdf
http://www.izbori.hr/izbori/ws.nsf/7CBA0B019020F536C12580
580024152C/$FILE/Izabrani_kandidati_Ceminac.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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Rok
provedbe

Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

2015. i
kontinuirano

1. Provoditi sustavno i
kontinuirano
informiranje mladih o

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem
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Aktivnost/pozicija/račun/iznos
financijskih sredstava utrošenih
u svrhu provedbe zadatka

Podaci o sredstvima navedeni su

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

postojanju
instrumenata,
organizacija i tijela
koje štite njihove
interese, osobito tijela
na nacionalnoj i
županijskoj razini

natječaja, financijski podržava djelovanje regionalnih i lokalnih info
centara za mlade. U 2015. godini pružena je programska potpora
djelovanju 4 regionalna info-centra za mlade (trajanje provedbe
maksimalno 36 mjeseci), u iznosu od 900.000,00 kuna. U 2016. godini
pružena je projektna potpora djelovanju 10 lokalnih info-centara za
mlade, u iznosu od 933.000,00 kuna.

u okviru zadatka 1., mjere 5.1.2.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2016.
godini objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za
financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na
sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu.
Prednost u financiranju, između ostalih kriterija, bio je i kriterij koji je
nalagao prijaviteljima projekata da u svoj rad uključuju volontere te
jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta.
Dodatno, a vezano uz Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za
programe/projekte udruga i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave usmjerene mladima iz djela prihoda od igara na sreću i
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu kojom se za
prioritetno područje (A.1.) Klubovi za mlade, podržalo 14 programa
udruga a jedan od uvjeta za prijavu programa iz navedenog područja
bio je da klub pruža potporu razvoju volonterskih aktivnosti mladih.

/

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

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 i obrazovanja
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Na Javni poziv za umjetničko-edukativne programe za Ruksak (pun)
kulture za 2016. godinu javilo se 187 programa u sedam područja.
Ministarstvo kulture je Program otkazalo u lipnju 2016.
Program se izvodio do 14. ožujka 2016.

Nisu dostavljeni podaci o razlozima neprovođenja zadatka.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Izvršenje temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu – programi vizualnih
umjetnosti – 9 programa.
Muzejsko-galerijska djelatnost: 43 programa.
Izvršenje temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi za 2016. godinu.

Provedba
mjere/zadatka
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
financijskih sredstava utrošenih
u svrhu provedbe zadatka
Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, za program Umjetnost i
kultura za mlade predviđena
Državnim proračunom
(A781009), u iznosu od
150.000,00 kn.

/

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A565027
Vizualne umjetnosti, u iznosu od
53.500,00 kuna, aktivnosti
A565027 Muzejsko-galerijska
djelatnost, u iznosu od 340.000,00

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
djelomično
provođen

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

namijenjene
mladima

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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4. Financijski
podržavati i
provoditi
edukacijske
programe vezane uz
nove metode razvoja
publike, a koji su
namijenjeni
kulturnim
djelatnicima i
umjetnicima koji
provode programe
za mlade
5. Poticati kulturne
institucije i
organizacije na
uvođenje novih
metoda i
unapređenje
postojećih metoda
razvoja publike kroz
programe usmjerene
mladima

Inovativne umjetničke i kulturne prakse - 17 potpora.
Organizacija edukativnih programa i radionica za mladež u sklopu
obilježavanja Dana europske baštine u Hrvatskoj u 2016. godini s
ciljem upoznavanja i približavanja kulturne baštine što većem broju
mladih.

Nisu dostavljeni podaci o razlozima neprovođenja zadatka.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture je pružilo potporu za 43 programa u području
muzejsko-galerijska djelatnost.
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 u Republici
Hrvatskoj, djelovanje Ministarstva kulture savjetodavne je naravi.
Njima (drugim osnivačima) pripadaju sve ovlasti i odgovornosti kod
donošenja planova i potreba njihovih ustanova/organizacija kojima će
unaprijediti ranije metode i uvesti nove koje su vezane uz razvoj mlade
publike.

kuna, aktivnosti A565033
Inovativne umjetničke i kulturne
prakse, u iznosu od 334.800,00
kuna te Zaštita kulturne baštine, u
iznosu od 15.000,00 kuna.

/

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A565027
Muzejsko-galerijska djelatnost, u
iznosu od 340.000,00 kuna.

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

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 regionalnoga razvoja i fondova EU
Rok
provedbe

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

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano
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2. Podići razinu
osviještenosti o
važnosti
osiguravanja
pristupa mladih
kulturi
3. Podržavati razvoj
medija organizacija
civilnoga društva i
medija u zajednici
(community media),

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Izvršenje temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.
Programi knjižnične djelatnosti:
Sufinanciranjem programa Nabava knjižne i neknjižne građe u
narodnim knjižnicama te Akcija i manifestacija i Razvojnih programa u
knjižničnoj djelatnosti osigurati jednaku priliku pristupa kulturi svim
mladima (sufinancirano je 215 programa nabave knjižne i neknjižne
građe u narodnim knjižnicama i bibliobusima u RH, a odgovarajući dio
tih sredstava prema Standardima za narodne i pokretne knjižnice
odnosi se na knjige za djecu i mlade).
Sufinanciranjem 37 programa Akcija i manifestacija i Razvojnih
programa u knjižničnoj djelatnosti u narodnim knjižnicama i stručnim
udrugama u knjižničarstvu osiguran je kontinuitet i blagi rast aktivnosti
vezanih uz pristup mladih kulturi i kulturnim sadržajima.
Nisu dostavljeni podaci o razlozima neprovođenja zadatka.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture je u 2016. godini provodilo Javni poziv za dodjelu
bespovratnih sredstava neprofitnim medijima (objavljen u svibnju
2015. godine). Opći cilj Javnog poziva bio je jačanje kritičkog
kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija. Dodijeljeno je 20

Provedba
mjere/zadatka

Aktivnost/pozicija/račun/iznos
financijskih sredstava utrošenih
u svrhu provedbe zadatka
Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A781003
Knjižnična djelatnost
Nabava knjižne i neknjižne građe,
u iznosu od 16.526.000,00 kuna,
Akcije za mlade, u iznosu od
309.500,00 kuna i Razvojni
programi, u iznosu od 31.000,00
kuna.

/

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A 781 008 Lutrijska sredstva, u iznosu od
2.800.000,00 kuna.

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

Zadatak nije
provođen

Zadatak je
provođen

kako tiskanih tako i
elektroničkih

potpora, od čega 17 postojećim medijima i 3 potpore novopokrenutim
medijskim projektima, od čega 13 elektroničkim publikacijama i 2
tiskanim medijima.

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
Suradnik u provedbi: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

1. U sva kulturna
vijeća u djelokrugu
rada Ministarstva
kulture uključiti
prioritete koji se
odnose na programe
i aktivnosti kulture
mladih i za mlade

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Među kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa u području
dramske umjetnosti i suvremenog plesa i pokreta, glazbe i glazbenoscenske umjetnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma posebno su
istaknuti oni programi koji se odnose na programe namijenjene
mladima:
- promicanje programa za mlade,
- udio mladih umjetnika u kreiranju programskih sadržaja.
Kulturna vijeća pri predlaganju programa također su vodila računa o
specifičnostima svojih područja gdje je posebno istaknuta nazočnost
mladih, naročito kod međunarodnih i nacionalnih natjecanja mladih
umjetnika.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Izvršenje temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi za 2016. godinu. Programi vizualnih umjetnosti – programi
likovnih društava i ostalih organizacija te fakulteta i akademija – 23
programa. Inovativne umjetničke i kulturne prakse - 64 potpore.
Književno izdavaštvo - povećan broj financiranih programa:
- 88 otkupljenih naslova slikovnica i knjiga za djecu i mlade,
- 56 potpora za izdavanje slikovnica i knjiga za djecu i mlade,
- 2 potpore za izdavanje časopisa namijenjenih djeci i mladima,
- 2 odobrena programa za poticanje književnog stvaralaštva

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

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Nisu potrebna financijska
sredstva.
Zadatak je
provođen

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A565027
Vizualne umjetnosti, u iznosu od
270.500,00 kuna, aktivnosti
A565033 Inovativne umjetničke i
kulturne prakse, u iznosu od
2.218.300,00 kuna i aktivnosti
A781002 Književno izdavaštvo, u
iznosu od 2.235.010,00 kuna.

Zadatak je
provođen

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

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

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

autorima knjiga za djecu i mlade,
- 2 dodijeljene stimulacije za najbolja ostvarenja na području
književnog stvaralaštva za mlade,
- 22 programa književnih manifestacija namijenjenih djeci i
mladima,
- 6 književnih programa knjižara.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
U području dramske, glazbene i plesne umjetnosti poseban naglasak je
stavljen upravo na mobilnost mladih umjetnika čiji nositelji programa
potiču razmjenu studenata i interaktivnost kroz programe umjetničkih
akademija, kroz rezidencijalne projekte, glazbena natjecanja te kroz
snažnu mrežu kazališnih, koncertnih i plesnih gostovanja u Republici
Hrvatskoj. Mladi umjetnici tako izravno u praksi ostvaruju model
mobilnosti, što im osigurava umjetničku kompetenciju i prostor za
daljnju afirmaciju.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Cilj programa je jačanje kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija i
poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i
kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja
potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih
potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti –
orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj. Sredstva osigurana u
Državnom proračunu za 2016. godinu za provedbu programa
„Poduzetništvo u kulturi“ povećana su na 1,9 milijuna kuna. Kako bi se
ostvarila svrha Programa, prijavitelji su morali 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.

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A565030
programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti, u iznosu od
856.800,00 kuna za 41 program.

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A784003
Poduzetništvo u kulturi, u iznosu
od 1.935.588,00 kuna.
Zadatak je
provođen

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

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

Zadatak je
provođen

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

2. Putem natječaja
financirati
neprofitne medijske
projekte mladih za
mlade

2015. i
kontinuirano

2015. i
kontinuirano

3. Evaluirati
financirane projekte
na godišnjoj osnovi

Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture je u 2016. godini provodilo Javni poziv za
dodjelu bespovratnih sredstava neprofitni medijima (objavljen u
svibnju 2015. godine). Javni poziv je putem svojih kriterija (posebice
Kriterij 1. - Doprinos pluralizmu medijskog predstavljanja društvenih
grupa i Kriterij 2. - Doprinos pluralizmu društvenih tema u medijima)
bio posebno usmjereni na reprezentaciju manjinskih skupina (žene,
mladi) kao onih koje su nedovoljno reprezentirane ili su
stereotipizirane u postojećim medijima.
Ministarstvo kulture je u 2016. godini provelo Javni poziv za
ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima (objavljen u
listopadu 2015. godine) Dodijeljeno je 35 jednomjesečnih stipendija
za dubinska, novinarska istraživanja tema od javnog interesa. Prema
istim, gore navedenim kriterijima, mladi novinari su dobili priliku
dubinski istraživati teme koje se tiču mladih, pa su tako npr.
financirana sljedeća novinarska istraživanja: Gdje je danas
zdravstveni odgoj?, Od "društva znanja" do njegovih Novih boja –
nijanse bolonjske reforme, Prekarizacija kulturnog sektora - festivali,
prostor eksploatacije ili kontrakulture? itd.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Javni pozivi za neprofitne medije i novinarske radove evaluirani su
prethodnih godina, putem izvještaja Povjerenstva za neprofitne
medije. Naime, zadatak Povjerenstva nije prestajao s ocjenjivanjem
medija već se sastojao i u praćenju rada medija u Ugovornom
razdoblju te dopune njihovih polugodišnjih izvještaja zapažanjima
članica i članova Povjerenstva, koja su onda uzimana u obzir prilikom
konceptualizacije sljedećeg natječaja.

Sredstva na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A 781 008 –
Javni poziv za neprofitne medije lutrijska sredstva, u iznosu od
3.000.000,00 kuna, Javni poziv za
ugovaranje novinarskih radova u
neprofitnim medijima, u iznosu od
297.395,00 kuna i redovna
sredstva.

Zadatak je
provođen

Redovna sredstva Ministarstva
kulture, iznos naknade članova
Povjerenstva.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo kulture
Suradnici u provedbi: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo državne imovine, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva,
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je

Zaklada "Kultura nova"
Rok
provedbe

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano
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Zadatak
1. Osigurati
odgovarajuće
prostorne resurse u
vlasništvu RH
korisnicima za
provedbu različitih
programa i
aktivnosti kulture
mladih i za mlade

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

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Predstavnica Zaklade "Kultura nova" sudjeluje u radu Povjerenstva
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo državne imovine
U 2016. godini proveden je javni natječaj za podnošenje prijava za
dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje
organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata
od interesa za opće dobro. U javnom natječaju za dodjelu je bilo
ponuđeno 14 nekretnina (13 u Zagrebu i 1 u Splitu). Za dva poslovna
prostora nije pristigla niti jedna prijava, a za ostalih 12 poslovnih
prostora donijeta je odluka za sklapanje ugovora o dodjeli na
korištenje poslovnih prostora organizacijama civilnog društva.
Ministarstvo državne imovine nema uvid o kakvoj se strukturalnoj
organizaciji civilnog društva radi, obzirom da strukturu iste ne
propisuje kao uvjet.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
Zaklada "Kultura Nova" je u okviru programskog područja Razvoj
suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, kategorije b)
zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini, podržala 7
suradničkih platformi u koje je bilo uključeno sveukupno 69
organizacija. U fokusu podržanih zagovaračkih platformi je
iznalaženje rješenja za probleme neadekvatne prostorne infrastrukture
na lokalnim razinama za provođenje aktivnosti organizacija civilnog
društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u
2015. godini, temeljem Poziva za prijavu programa i projekata
usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015.
godinu, sklopilo je ugovore o suradnji i financijskoj potpori sa 14
udruga koje provode programe klubova za mlade. Klubovi za mlade
su javni prostori namijenjeni organiziranju slobodnog vremena

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

/

Sredstava na poziciji Ministarstva
kulture, aktivnosti A781006
Zaklada "Kultura nova", u iznosu
od 419.000,00 kuna.

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

provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

Zadatak je
provođen

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 za
2016. godinu dodijeljene su:
- 3 potpore u području Vizualne umjetnosti,
- 22 potpore (8 udruga) u području Inovativne umjetničke i
kulturne prakse (Art radionica Lazareti, Dubrovnik; Autonomni
kulturni centar Attack, Zagreb; Gokul – Građanska organizacija
za kulturu, Zabok; Koalicija udruga mladih, Split; Kreativni
veznik alternativnog razvoja kulture K.V.A.R.K., Križevci;
Multimedijalni institut, Zagreb; Savez udruga Rojca, Pula;
Udruženje za razvoj kulture "URK", Zagreb).
Zaklada "Kultura nova" je u okviru programskog područja Razvojna
podrška za organizacije, kategorija koje se odnose na upravljanje
prostorima za kulturu i umjetnost podržala u 2016. godinu provedbu
25 projekata/programa koje je provodilo 25 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, Vizualne umjetnosti, u
iznosu od 45.000,00 kuna i
Inovativne umjetničke i kulturne
prakse, u iznosu od 994.000,00
kuna.

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
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Provedba

Nositelji mjere: Ministarstvo kulture
Suradnici u provedbi: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Rok
provedbe
2016.

Zadatak
3.

Uključiti kriterij
metodološkog
pluralizma među
kriterije evaluacije
izvještaja o
znanstvenoistraživačkim
projektima u području
kulture i mladima

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

Nisu dostavljeni podaci o razlozima neprovođenja zadatka.

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

/

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, organizacije
civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih u
provedbe
svrhu provedbe zadatka
1. Izraditi i provoditi
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
program edukacije o Slijedom iskazanih interese organizacija mladih i za mlade ili prema Zadatak se provodi u okviru
2014. i
Općoj skupštini UN- vlastitoj inicijativi, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izvornog proračuna Ministarstva
kontinuirano
a i komisijama
sudjeluje u organizaciji događaja s ciljem informiranja mladih o vanjskih i europskih poslova i u
Ekonomskog i
djelovanju UN-a kao globalne međunarodne organizacije kao i o skladu s mogućnostima.
socijalnog vijeća
prioritetima i djelovanju Republike Hrvatske kao njegove članice.
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

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

2014. i
kontinuirano

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

Tijekom 2016. godine United World Colleges (UWC) Hrvatska (u
suradnji s partnerima iz međunarodne mreže) proveo je izbor šesnaest
hrvatskih učenika i učenica na kratke (ljetne) i dvogodišnje programe
UWC.
Hrvatsko društvo za UN organizira UN Akademiju, koju na godišnjoj
razini pohađa 30-tak mladih ljudi. Predstavnici Ministarstva vanjskih
i europskih poslova su na UN Akademiji sudjelovali i kao predavači.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao
tijelo koje obavlja stručne i administrativne poslove za Savjet za
mlade Vlade Republike Hrvatske, omogućava rasprave vezano uz
teme dnevnog reda. Tijekom 2016. godine na sjednicama Savjeta za
mlade Vlade Republike Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i
slično Opće skupštine UN-a i Ekonomskog i socijalnog vijeća.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova redovito izvještava o
zaključcima, odlukama i sl. Opće skupštine i Ekonomskog i
socijalnog vijeća UN-a koje se tiču problematike mladih.

2014. i
kontinuirano
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3. Informirati
relevantne
donositelje odluka i
organizacije mladih i
za mlade o
aktivnostima,
zaključcima,
odlukama,
programima i
inicijativama Opće
skupštine UN-a i
Ekonomskog i
socijalnog vijeća
koje se odnose na
mlade

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

/

Zadatak je
djelomično
provođen
Zadatak se provodi u okviru
izvornog proračuna Ministarstva
vanjskih i europskih poslova i u
skladu s mogućnostima. 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

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalna zaklada za
razvoj civilnoga društva, Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, organizacije civilnog društva
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih
provedbe
u svrhu provedbe zadatka
1. Izraditi i provesti
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
program edukacije
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO zajedno s Ministarstvom znanosti i Sredstva su osigurana na
mladih
obrazovanja nastavilo je organizirati i provoditi seminare za učitelje na pozicijama Ministarstva kulture i
delegata/kinja pri
temu implementacije prilagodbe hrvatskog izdanja UNESCO-ovog Ministarstva znanosti i
Općoj konferenciji
obrazovnog materijala Baština u rukama mladih u hrvatski obrazovni obrazovanja.
UNESCO-a i
sustav. Planirana je organizacija međunarodnog seminara o
UNESCO-vom
implementaciji i iskustvima učitelja na temu Baština u rukama mladih u
forumu mladih
suradnji s UNESCO-om.
U sklopu 40. zasjedanja Odbora za svjetsku baštinu i pod
pokroviteljstvom UNESCO-ovog svjetskog programa za obrazovanje u
baštini, Tursko nacionalno povjerenstvo za UNESCO i Direkcija za
2014. i
upravljanjem lokalitetima Istanbula organizirali su od 29. lipnja do 12.
kontinuirano
srpnja 2016. godine u Istanbulu Svjetski forum mladih o baštini. Mladi
od 22 do 28 godina iz 35 zemalja razmjenjivali su ideje i raspravljali o
temama vezanim za povijesnu baštinu.
Ministarstvo kulture pružilo je pokroviteljstvo nad međunarodnim
volonterskim kampom „I care for Drežnik Grad 2016“, Drežnik Grad,
22. – 29.7.2016. te humanitarnim projektom Shaping Futures, 29.6. –
9.7. Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Hrvatsko povjerenstvo za
UNESCO i Henkel Croatia d.o.o., inicijativa koja socijalno ugroženoj
mladeži pruža mogućnost izučavanja frizerske profesije i time im
osigurava zanat, znanja i vještine za budućnost.
Pružena je i potpora proglašenju Dekade ranog i predškolskog odgoja
(2015. – 2025.) u Ujedinjenim narodima.
2. Redovito pratiti i
Izvješće dostavlja: Ministarstvo kulture
raspraviti zaključke, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO odazvalo se pozivu za Nisu potrebna financijska
odluke i sl. Opće
sudjelovanjem na Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske. Budući sredstva.
konferencije
da je zasjedanje Opće skupštine UNESCO-a svake dvije godine, kao i
2014. i
UNESCO-a i
Foruma mladih u sklopu iste, te nam predstoji organizacija hrvatskog
kontinuirano
UNESCO-va foruma sudjelovanja u 2017., Ministarstvo kulture je spremno za nastavak
mladih na Savjetu za postojeće suradnje kako bi resorna ministarstva nakon poziva za
mlade Vlade
sudjelovanjem koje Ministarstvo kulture redovito upućuje, dala potporu
Republike Hrvatske
sudjelovanju mladih iz RH.
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Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

Zadatak je
djelomično
provođen

2014. i
kontinuirano

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

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Tijekom 2016. godine na sjednicama Savjeta za mlade Vlade
Republike Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i slično 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. 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.

/

Nisu bila potrebna financijska
sredstva.

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo kulture, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije
mladih i za mlade
Aktivnost/pozicija/račun/iznos
Rok
Zadatak
Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka
financijskih sredstava utrošenih
provedbe
u svrhu provedbe zadatka
1. Predstavnicima
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
organizacija mladih socijalnu politiku
i za mlade te
Tijekom 2016. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i Sredstva Državnog proračuna i
nadležnih tijela
socijalnu politiku osiguralo je administrativno-tehničku te financijsku prihodi od igara na sreću na
2014. i
državne uprave
podršku za provedbu strukturiranog dijaloga s mladima. Podaci su poziciji Ministarstva za
kontinuirano
osigurati potrebne
izraženi u mjeri 5.2.1.
demografiju, obitelj, mlade i
uvjete za
Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku socijalnu politiku, izražena su u
sudjelovanje u
putem svoje predstavnice redovito sudjeluje u radu Radne skupine za mjeri 5.2.1.
procesima
mlade pri Vijeću Europske unije. Radna skupina za mlade Vijeća EU Za sudjelovanje predstavnica
donošenja odluka od (K02) je stalna radna skupina Vijeća koja priprema predmete za Ministarstva za demografiju,
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Zadatak je
provođen

Provedba
mjere/zadatka
(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično
provođen)

Zadatak je
provođen

važnosti za mlade
na razini EU i
Vijeća Europe

2.

2014. i
kontinuirano

2014. i
kontinuirano

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

raspravu i odlučivanje ministrima nadležnim za mlade EU.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem
svoje predstavnice redovito sudjeluje i u radu Upravnog odbora za
mlade Vijeća Europe (CDEJ).

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Tijekom 2016. godine nisu uspostavljeni preduvjeti za provedbu
zadatka.

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Tijekom 2016. godine na sjednicama Savjeta za mlade Vlade
Republike Hrvatske nisu raspravljani zaključci, odluke i slično koje
donose tijela EU i Vijeća Europe.

obitelj, mlade i socijalnu politiku
na sastancima tijela Europske
unije i Vijeća Europe osiguravaju
se sredstva redovne djelatnosti, na
aktivnosti A788007
„Međunarodna suradnja i poslovi
EU“, računu 3211 „Službena
putovanja“.

/

/

Zadatak nije
provođen

Zadatak nije
provođen

Cilj 7.2.: POVEĆATI OBRAZOVNU, KULTURNU I TURISTIČKU MOBILNOST MLADIH NA NACIONALNOJ, EUROPSKOJ I
GLOBALNOJ RAZINI
Mjera 7.2.2. Unapređenje sustava korištenja Europske iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj
Nositelj mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Suradnici u provedbi: Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski ferijalni i hostelski savez
Rok
provedbe
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Zadatak

Aktivnosti poduzete u svrhu provedbe zadatka

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

(npr. zadatak je
provođen, zadatak
nije provođen,
zadatak je
djelomično

1.
2014. i
kontinuirano

2.
2016.
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Osigurati podršku
razvoju Europske
iskaznice za mlade
u Republici
Hrvatskoj

Osigurati podršku
provedbi kampanje
o mogućnostima
koje nudi Europska
iskaznica za mlade

Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
osiguralo je podršku razvoju Europske iskaznice za mlade u Republici
Hrvatskoj tijekom 2014. godine ali nije zaprimilo zahtjev Hrvatskog
ferijalnog i hostelskog saveza, kao nositelja licence za razvoj Europske
iskaznice za mlade u Republici Hrvatskoj, za suradnju i potporu u
razvoju iskaznice u 2016. godini.
Izvješće dostavlja: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije
zaprimilo zahtjev Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, kao
nositelja licence za razvoj Europske iskaznice za mlade u Republici
Hrvatskoj, za podršku u provedbi kampanje o mogućnostima koje nudi
Europska iskaznica za mlade.

provođen)

/

Zadatak nije
provođen

/

Zadatak nije
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
Projekt Bjelovarsko – bilogorske županije „Izrada programa za mlade u Bjelovarko-bilogorskoj županiji za razdoblje od 2017. - 2019. godine”
provodi se u partnerstvu sa Savezom za pravedno društvo, Bjelovarskim centrom za razvoj civilnoga društva i Centrom za civilne inicijative iz
Zagreba, a sufinancira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Grad Čazma ima donesen Gradski program djelovanja za mlade iz 2005. godine. Savjet mladih Grada Čazme sudjeluje u izradi Programa za
mlade Bjelovarsko-bilogorske županije te je kontinuirano uključen u rad Gradskog vijeća i Gradske uprave.
Izdvojena sredstva: 26.000,00 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
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. Županija redovito pomaže u revitalizaciji mjesnih domova.
Grad Bjelovar kroz financiranje sportske zajednice Grada Bjelovara omogućuje mladima bavljenje sportom. Bjelovarsko kazalište smješteno je u
prostoru i vlasništvu Grada Bjelovara a u njegovom radu i predstavama glume mladi i perspektivni glumci. Foto klub Bjelovar smješten je u
prostoru u vlasništvu Grada Bjelovara. Za smještaj Udruga u prostoru koji je u vlasništvu Grada, a koji koriste udruge mladih, Grad izdvaja
pored navedenih financijskih sredstava za programe i financijska sredstva za podmirenje režijskih troškova. Visoka tehnička škola koristi prostor
u vlasništvu Grada Bjelovara i za njihov rad Grad je u 2016. godini izdvojio značajna sredstva. Financijska sredstva Grad je izdvojio i za Dan
maturanata te za Glazbenu mladež. U Dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom u vlasništvu Grada Bjelovara pored skupina vrtića, škole u
prirodi, redovno ljetovanje djece i mladih, ljetuju i športske udruge čiji su članovi većinom mladi. Dječje odmaralište je registrirano kao Hostel
od 01.07.2016. ali Grad i dalje subvencionira cijenu smještaja i prijevoza i osigurava za pojedine skupine besplatno korištenje. Grad Bjelovar
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podupire programe udruga u kulturi čiji članovi su većinom mladi i to: HORKUD, GOLUB, KUD Češka obec, KUD Bjelovar, Jazz klub
Bjelovar, Plesni klub H8, Zajednica Mađara, Bjelovarsko kazalište, Udruga Zvrk, DŠR Mali Olimpijac Bjelovar, Udruga skauta sv. Juraj. Grad
Bjelovar financira programe Zajednice tehničke kulture
Grad Čazma daje prostor na korištenje bez naknade svim udrugama mladih (Gradsku vijećnicu); udruga Društvo Naša djeca Čazma dobila je od
Grada bez naknade prostor na korištenje, Centar za kulturu daje prostor kino dvorane bez naknade za organizaciju kino večeri za mlade,
predstave i ostale sadržaje za mlade; korištenje prostora Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma za potrebe sadržaja za mlade; te se daje na
korištenje prostor sportskih terena u Čazmi.
Grad Grubišno Polje osigurava prostorne i druge materijalne uvjete za provođenje aktivnosti sportskih udruga koje okupljaju mlade na svom
području, te se izdvajaju sredstva za nabavu i postavljanje tribine za nogometno igralište
U skladu s mogućnostima, Općina Kapela pomaže športski rad i aktivnosti mladih kroz tri nogometna kluba, jedno streljačko društvo, udruge
lovaca, četiri udruge žena te druge udruge koje djeluju na području Općine.
Općine Štefanje mladima je besplatno ustupala svoje prostorije na korištenje.
Stvaranje pretpostavki za rad civilnog društva u Općini Velika Pisanica se omogućava kroz osiguranje prostornih kapaciteta za smještaj udruga
na jednom mjestu (Centar udruga) u koje su, između ostalih, uključeni i mladi kroz sportske, kulturne, humanitarne udruge.
Izdvojena sredstva: 8.913.280,45 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na vlastitom području uvijek kad se
one obrate Županiji za pomoć.
Grad Bjelovar podupire osnivanje i rad udruga mladih i njihove projekte i programe.
Grad Čazma pruža podršku projektima i inicijativama koje predlažu udruge djece i mladih, te daje na besplatno korištenje Gradsku vijećnice za
sve skupine mladih. Također se podupire i inicijativa za osnivanje humanitarne udruge.
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Izdvojena sredstva: 21.000,00 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
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire udruge mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom
odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području. Takve organizacije su Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva iz
Bjelovara, Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ iz Daruvara, Savez za pravedno društvo, Moto klub, Udruga
studenata BBŽ i Udruga Budem.
Grad Bjelovar podupire djelovanje Savjeta mladih Grada Bjelovara te Bjelovarskog centra za razvoj civilnog društva. Grad je ujedno osigurao
prostor za Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva i provedbu projekta Informativni centar za mlade „LIKE“, a osigurava i financijska
sredstva za režijske troškove.
Izdvojena sredstva: 82.000,00 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
Bjelovarsko-bilogorska županija, podupire uključivanje mladih u Partnersko vijeće za izradu Strategije razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije i
druge radne skupine te u Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije.
U Gradu Čazmi podupire se djelovanje gradskog Savjeta mladih, Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma, potiče se mlade kroz Savjet mladih i
Vijeće učenika na aktivno uključivanje u život lokalne zajednice i u proces donošenja odluka kroz sudjelovanje predstavnika mladih na
sjednicama Gradskog vijeća Grada Čazme.
Grad Grubišno Polje podupire djelovanje Savjeta mladih.
U Općini Štefanje predsjednica Savjeta mladih nazočna je na svim sjednicama Općinskog vijeća.
Izdvojena sredstva: 19.512,80 kn
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire programe i projekte mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade.
Županija je ujedno partner zakladi Zamah na projektu Fond za mlade. Svrha fonda jest povećati utjecaj odgovorne filantropije stvaranjem
poticajnog okruženja za društveno-ekonomsku afirmaciju mladih u lokalnim sredinama. Županija provodi sufinanciranje za organizaciju i rad
strukovnih saveza i sportskih udruga, za poboljšanje sportske infrastrukture, za stipendiranje sportaša te promociju tjelovježbe u dječjim vrtićima
na području cijele županije, sportske aktivnosti i natjecanja osoba s invaliditetom, aktivnosti izviđača i zajednice tehničke kulture. Sufinanciraju
se i organizacije koje se bave kulturom, a članovi su u velikom postotku mladi.
Grad Čazma pruža podršku udrugama mladih u organizaciji sadržaja i programa za mlade kroz sufinanciranje rada udruga.
Izdvojena sredstva: 661.000,00 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
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu.
U Općini Štefanje kontinuirano se surađuje s Katoličkom mladeži Republike Hrvatske.
Općina Velika Pisanica je u suradnji s udrugama s njihovog područja promicala rad udruga, organizirala odlaske na razne manifestacije te na taj
način poticala mlade na aktivno uključivanje u rad udruga.
Izdvojena sredstva: 1.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Grad Čazma daje mogućnost mladima da bez naknade objavljuju u glasilu „Čazmanski vjesnik“ sve teme od interesa za mlade a redovito je i u
svakom broju osiguran prostor u Čazmanskom vjesniku za objavljivanje tekstova Osnovne škole Čazma i Srednje škole Čazma koji učenici
samostalno uređuju.
77

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
Bjelovarsko-bilogorska županija podupire projekte osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info – centre za mlade na
županijskoj i lokalnoj razini, kao što su projekti Info centara za mlade u Bjelovaru i Daruvaru.
U Gradu Čazmi ostvaruje se suradnja mladih sa Centrom za kulturu na raznim obrazovnim i kulturnim programima.
Grad Bjelovar je u dijelu visokog školstva u 2016. godini izdvojio sredstva za stipendiranje i kreditiranje studenata.
Izdvojena sredstva: 596.704,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 10.272.497,25 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
U tijeku je izrada Lokalnog projekta za mlade (suradnja Grada Dubrovnika i udruge mladih Centar za karijere mladih) koji je sufinanciran
sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Izdvojena sredstva: 48.800,00 kn
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
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Grad Dubrovnik sufinancira programe udruge mladih Orlando koja koristi županijski prostor. Grad Dubrovnik je sufinancirao i uređenje prostora
udruge za mlade Amatersko športsko društvo Orašac kao i adaptaciju prostora u nekadašnjem hotelu Stadion u Centar za mlade.
Grad Metković je osigurao prostore za djelovanje udruga mladih.
Općina Zažablje, Općina Kula Norinska i Općina Župa dubrovačka stavljaju prostore kojima raspolažu na korištenje udrugama mladih za potrebe
organiziranja događaja.
Izdvojena sredstva: 545.000,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Godišnje se objavljuju Javi pozivi za predlaganje programa u športu, kulturi, skrbi o djeci, uključivanju mladih u društveni život zajednice u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Gradu Dubrovniku, Općini Župa dubrovačka, Općini Zažablje i Općini Vela.
Sukladno financijskim mogućnostima u Općini Zažablje provodi se i sufinanciranje javnih potreba u kulturi i športu.
Izdvojena sredstva: 700.000,00 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
Grad Dubrovnik surađuje s udrugom Baro i Maro i udrugom Bonsai na provedbi programa Info centra za mlade.
Izdvojena sredstva: 111.000,00 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
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U jedinicama lokalne samouprave u kojima postoje savjeti mladih, predsjednik Savjeta mladih može zastupati interese mladih. U Gradu
Dubrovniku trenutno ne postoji aktivan Savjet mladih, no Grad provodi program Mladi i Grad u suradnji s udrugama mladih.
Izdvojena sredstva: 582.235,78 kn
Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
U provedbi strateškog programa Grada Dubrovnika, Grad direktno financira određene aktivnosti te putem Javnog poziva sufinancira projekte
udruga mladih.
Izdvojena sredstva: 1.167.235,78 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
Na području Županije preporuka se ostvaruje putem međunarodnih manifestacija i turnira te suradnjom s drugim međugeneracijskim udrugama
kroz projekt ERASMUS+.
Izdvojena sredstva: 90.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Na području Županije provodi se sufinanciranje web portala za mlade Informadur, Unidu TV i Unidu radio, te sufinanciranje školskog lista i
slikovnice.
Izdvojena sredstva: 125.000,00 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
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Na području Županije podupire se djelovanje Info centra za mlade – Informadur, Kluba za mlade Orlando, Kluba Ašd Orašac, Kluba za mlade
DRITO te Kluba studenata Libertas.
Izdvojena sredstva: 190.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Dubrovačko-neretvanske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.559.271,56 kn
i sredstva redovne djelatnosti.

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
Grad Zagreb je u lipnju 2015. godine donio Program za mlade Grada Zagreba od 2015. do 2018. godine, kako bi mladima pružio mogućnost
afirmacije na različitim područjima. U postupku donošenja odluka i drugih akata od izravnog interesa za mlade sudjeluje Savjet mladih kao
savjetodavno tijelo Grada Zagreba. Savjet mladih aktivno surađuje s Gradskom skupštinom Grada Zagreba, dajući prijedloge i mišljenja o
pitanjima vezanim za mlade ali i s gradskim upravnim tijelima u čijoj se nadležnosti nalazi rješavanje problematike mladih. Predstavnici Savjeta
mladih bili su uključeni u izradu i praćenje Programa za mlade Grada Zagreba te ispitivanje mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu kao i
informiranje i savjetovanje mladih kroz organizaciju dviju konferencija.
Grad Zagreb sudjeluje kao partner u projektu: „ENTRE – YOU; Entrepreneurial Mindset for Young Disadvanaged Jobseekers“; Projekt broj:
2015- 1-RO01 -KA202-015052; koji je u okviru programa ERASMUS+ prijavila organizacija Liceul Tehnologic Szekely Karoly iz Rumunjske.
Projekt u trajanju od dvije godine odvijat će se kroz aktivnosti prikupljanja podataka i analize te usporedbe podataka sa drugim partnerima, a
kroz aktivnosti osposobljavanja mladih za lakše zapošljavanje i poduzetništvo koristeći IT alate i EBCDL program. Kako su teme projekta
vezane za strateška partnerstva u području mladih, Grad Zagreb je prepoznao potrebu za ovakvom vrstom projekta. Projekt Strateška partnerstva
za mlade „ENTRE-YOU – Poduzetničko razmišljanje za mlade u nepovoljnom položaju na tržištu rada“ sufinancira se iz ERASMUS+
programa.
Tijekom 2016. godine pripremljen je i izrađen inovativni model rada uključivanja u tržište rada dugotrajno nezaposlenih mladih te je obavljeno
osposobljavanje četiri trenera koji će raditi na uključivanju u tržište rada dugotrajno nezaposlenih mladih. U sklopu EU projekta ČRNKAS –
Črnomerec poslovni klub u kojem je Grad Zagreb bio nositelj uz partnerstvo sa Institutom za stručno usavršavanje i Europskim savjetom za
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mentorstvo i coaching Hrvatska, održano je od početka projekta, koji je započeo u veljači 2015. godine, ukupno deset trotjednih ciklusa radionica
za traženje posla za mlade nezaposlene osobe. Kroz radionice je ukupno prošlo 120 mladih osoba od kojih je 60% nakon završetka pronašlo
posao. Projekt je završio 22. svibnja 2016. godine, a rezultati projekta predstavljeni su i na konferenciji pod nazivom „Impact of the EU youth
employment policies“/Učinci politika EU- za zapošljavanje mladih na poziv, tadašnjeg potpredsjednika Odbora za vanjske poslove EP-a Andreja
Plenkovića, u suradnji s Centrom Wilfried Martens u Europskom parlamentu. Na konferenciji održanoj 13. lipnja 2016. godine u Bruxellesu,
okupilo se više od stotinu sudionika među kojima su bili i predstavnici Europske komisije, Vlade Republike Hrvatske, Grada Zagreba,
Revizorskog suda, Europskog parlamenta te niza europskih organizacija i međunarodnih nevladinih udruga specijaliziranih za pitanja mladih.
Izdvojena sredstva: 38.892,60 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.
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 neprihvatljivog 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. Prostor i uvjete za provedbu programa za mlade Grad Zagreb osigurava i putem klubova/centara za kulturu koji
provode programe kojima se potiče i razvija stvaralaštvo djece i mladih. Centri za kulturu produkt su ideje o decentralizaciji kulture u gradu
Zagrebu, odnosno želje da se kulturni sadržaji približe i učine dostupnima mladima u okruženju u kojemu ona žive (Narodno sveučilište
Dubrava, Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Centar mladih Ribnjak, Centar kulture na Peščenici, Kulturni centar Travno, Narodno
sveučilište Sesvete, Pučko otvoreno učilište, Centar za kulturu i film Augusta Cesarca).
Sukladno programu koji se realizira od 1996. godine, a na temelju kriterija što ih je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, Grad Zagreb pruža također
pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu te provodi program stipendiranja učenika koji se upisuju u
trogodišnje strukovne programe za deficitarna zanimanja u cilju razvoja i unapređivanja hrvatskog obrtništva.
Za 2016./2017. školsku godinu dodijeljene su stipendije za 53 učenika prvih razreda, a stipendiju nastavlja koristiti i 64 učenika drugih i 45
učenika trećih razreda srednjih škola Grada Zagreba koji se obrazuju u programima deficitarnih zanimanja. Iznos stipendije utvrđen je u visini
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40% za učenike, 55% za studente i 65% za doktorande prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojoj se
natječaj za stipendiju raspisuje. Za školsku, odnosno akademsku godinu 2016./2017. Grad Zagreb je dodijelio 186 stipendija i to: 81 stipendiju
učenicima, 99 stipendija studentima i 6 stipendija doktorandima. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 29. studenog 2012. godine Odluku
o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% neto plaće u
Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2016. godine (za učenike), odnosno 50% neto plaće u Gradu Zagrebu za isto razdoblje (za
studente). To znači da se učenicima isplaćuju stipendije u iznosu od 2.290,40 kn mjesečno, a studentima u iznosu od 3.272,00 kn mjesečno.
U školskoj i akademskoj godini 2016./2017. pravo na ovu Stipendiju ostvarilo je ukupno 56 učenika i 5 studenata.
Izdvojena sredstva: 8.115.000,00 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna
Grada Zagreba za 2016. godinu, 158 programa/projekata ostvarilo je financijsku potporu u područjima aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,
podrške rada s mladima te samozapošljavanju i poduzetništvu mladih.
Također, putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu, pružena je
financijska potpora za 40 organizacija civilnog društva za aktivnosti koje se odnose na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih u
društvu, informiranja i savjetovanja mladih, mobilnosti i edukacije mladih, samozapošljavanja i poduzetništva mladih, ljudskih prava i izgradnje
civilnog društva.
Temeljem sufinanciranja programa/projekata putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područje prevencije
neprihvatljivog ponašanja i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2016.
godinu, u okviru navedenih programa/projekata ukupno šest ih se odnosilo na sufinanciranje programa/projekata mladih i za mlade koji
pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog programa za mlade (Institut za stručno usavršavanje mladih, Veliki
brat i Velika sestra, Budi podrška u stvaranju nove budućnosti, Klub mladih tehničara Gornji grad, Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece
i mladih „Luka Ritz“, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Organizacija mladih Status M).
Izdvojena sredstva: 2.987.720,71 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje
mladih u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
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Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada
Zagreba u 2016. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji potiču aktivno sudjelovanje mladih u procesima društva, kao i
njihovo informiranje i edukaciju mladih o navedenoj problematici.
Izdvojena sredstva: nije planirano kao zasebna stavka, već u okviru Natječaja za mlade
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.
Izdvojena sredstva: 227.185,62 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 Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada
Zagreba u 2016. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji svi načelno pridonose ciljevima Nacionalnog i lokalnog
programa za mlade jer se uvjeti natječaja sadržajno oslanjaju na smjernice Nacionalnog programa za mlade i Gradskog programa za mlade.
Također, temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja i Javnog
natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2016. godinu, u navedenom području
slijedeće organizacije civilnog društva su ostvarile financijsku potporu:
1. Pragma: Integracija usluga u zajednici
2. Forum za slobodu odgoja: Volontiranje u zajednici-osnaživanje korisnika ustanova socijalne skrbi i učenika u lokalnoj zajednici
3. Volonterski centar Zagreb: Volonterska zajednica našeg grada
4. Hrvatska mreža volonterskih centara: Volontiranje-putna karta do osobnih kompetencija i uključivog društva.
Izdvojena sredstva: 125.000,00 kn, dio sredstava planiran je u okviru Natječaja za mlade
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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
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: nije planirano kao zasebna stavka
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada
Zagreba u 2016. godini, kao i temeljem programa Javnih potreba u kulturi Grada Zagreba u 2016. godini, financirani su projekti organizacija
civilnog društva namijenjeni izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade.
Udruge mladih i za mlade koje su u 2016. godini ostvarile potporu su:
1. Društvo športske rekreacije „Aktivan život“ - Trčanje.hr-internetski portal o trčanju
2. Hrvatsko debatno društvo - Usudi se informirati-projekt poticanja medijskog poduzetništva mladih
3. Klub mladih tehničara Gornji grad - Studentska zlatna karta, Libertas- udruga građana - Cro life -magazin
4. Psihološki centar Tesa - Psihoportal za mlade-podrška u izazovima mladenaštva.
Organizacije civilnog društva čiji su projekti namijenjeni izdavanju studentskih i informativnih glasila za mlade, a ostvarili su potporu u 2016.
godini su:
1. Autonomna tvornica kulture, časopis Libra libera
2. Bulaja naklada d.o.o., portal E-lektire
3. Hangar 7 d.o.o., portal Inverzija.net za znanstvenu fantastiku
4. Komikaze, časopis za strip Komikaze
5. Kurziv, platforma za pitanja kulture, medija i društva, portal Kulturpunkt
6. Polak media d.o.o., portal Mixer.hr za glazbu.
Izdvojena sredstva: 132.000,00 kn, dio sredstava planiran je u okviru Natječaja za mlade
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada
Zagreba u 2016. godini financirani su projekti organizacija civilnog društva koji potiču osnivanje i djelovanje klubova mladih i centara za mlade
na lokalnoj razini, uključujući mlade u razne aktivnosti kulture mladih i slobodnog vremena, sportskih sadržaja, medijske pismenosti,
informiranja i edukacije te samozapošljavanja i poduzetništva mladih.
Putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu pružena je financijska
potpora organizacijama civilnog društva (15) za navedeno područje.
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područje prevencije neprihvatljivog ponašanja i Javnog natječaja za
financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2016. godinu, u navedenom području slijedeće
organizacije civilnog društva ostvarile su financijsku potporu: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“:
Centar za informiranje i savjetovanje mladih Zagreb i Institut za stručno usavršavanje mladih: Klub za mlade Črnomerec.
Izdvojena sredstva: 763.220,71 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Grada Zagreba, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 12.389.019,64 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
Istarska županija je u suradnji s udrugama mladih Alfa Albona i Alumni FET prijavila projekt Regionalni program za mlade Istarske županije.
Provedbi projekta se pridružilo i Društvo za istraživanje i potporu iz Rijeke.
U Gradu Pazinu su ojačani kapaciteti i unaprijeđen razvoj organizacija civilnog društva s područja središnje Istre za povlačenje sredstava iz EU
fondova putem edukacije predstavnika udruga u području upravljanja projektnim ciklusom, izradi logičke matrice i pisanja prijedloga projekata
za EU fondove, ojačani su kapaciteti i unaprijeđen razvoj organizacija civilnog društva s područja središnje Istre za povlačenje sredstava iz EU
fondova putem edukacije predstavnika udruga o osnovnim značajkama i ključnim aktivnostima Erasmus + programa, praktičnog rada
predstavnika udruga te se radi na Regionalnom planu djelovanja za mlade Istarske županije. Savjet mladih Grada Pule u partnerstvu s udrugom
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ZUM (Info centrom za mlade Pula) izradio je Lokalni program za mlade grada Pule. U procesu izrade održano je 6 radionica/fokus grupa s
mladima, anketno istraživanje o potrebama mladih u Gradu Puli, 18 sastanaka radnih skupina, odnosno skupina stručnjaka za pojedina područja,
koji su definirali prioritetna područja, ciljeve i smjernice prije određivanju sadržaja Lokalnog programa za mlade Grada Pule. Proces izrade
pratio je Savjet mladih Grada Pule te su članovi sudjelovali u definiranju prioritetnih područja od značaja za mlade i održavali javna
savjetovanja, radionice i predavanja s različitim grupama mladih.
Grad Umag uključen je u realizaciju županijskog programa za mlade.
Općinsko vijeće Općine Funtana donijelo je Odluku o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana s financijskim planom za
2016. godinu.
U Općini Medulin donesen je Lokalni program djelovanja za mlade Općine Medulin od 2014. do 2020. godine.
Razvojni programi koji su doneseni uz Proračun Općine Tinjan za 2016. godinu uključuju projekte kroz koje se realiziraju potrebe mladih u
lokalnoj zajednici.
Izdvojena sredstva: 236.500,00 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

Istarska županija je u 2016. godini za ulaganja u obrazovanje, kulturu, sport te zdravlje i socijalno blagostanje mladih izdvojila ukupno
9.095.807,36 kn.
Grad Pazin daje povoljan najam prostora za rad udruga mladih i za mlade po cijeni od 1kn/m 2, financira rad udruga mladih i za mlade a financira
i korištenje sportskih objekata i njihovo održavanje.
Grad Pula financira „hladni pogon“ Društvenog centra Rojc u kojem prostore za 1kn/m2 za provedbu aktivnosti, na deset godina, ima 110 udruga
iz različitih područja djelovanja. Udruge imaju zasebna brojila te plaćaju trošak potrošene vode i struje. Info centar za mlade Pula ima na
korištenje prostor za rad u samom središtu grada. Svake godine Upravni odjel za kulturu Grada Pule raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava
udrugama, slobodnim umjetnicima, organizacijama civilnog društva i ustanovama koje predlažu programe i projekte od interesa za mlade te
provode programe iz područja kulture mladih. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Pule osigurava sportskim klubovima sportske objekte
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za provedbu aktivnosti. Upravni odjel za društvene djelatnosti stipendira najbolje učenike i studente. U 2016. godini, dodijeljeno je 163
stipendije po 500 kuna.
Grad Umag osigurava ugovorom o davanju prostora na korištenje, većini udruga prostore za njihovo nesmetano poslovanje. Trenutno je
sklopljeno 8 ugovora s udruga koje se bave mladima. Pojedinim udrugama, koje nemaju potrebu za stalnim prostorom, Grad Umag ustupa svoje
prostorije (vijećnica, sale za sastanke i dr.) radi održavanja sastanaka i sjednica tijela udruge te raznih radionica i događanja. Valja napomenuti da
svoje prostore udrugama mladih daju (besplatno) i gradske ustanove, kao npr. Pučko otvoreno učilište i Ustanova za sport.
Općina Brtonigla je 2012. godine ustupila Savjetu mladih prostoriju od cca 50 m2. Prostorija nije nikad korištena, jer tada nije bilo interesa od
strane mladih. Za sportske i kulturne aktivnosti mladih osiguravaju se odgovarajuća sredstva putem Općinskog proračuna, a koja su namijenjena
za rad pojedinih sportskih i/ili kulturnih udruga koje djeluju na području Općine Brtonigla.
U Općini Funtana se u sklopu projekta „Rekonstrukcija stare škole za društvenu i upravnu namjenu“ dodatno ulaže u društveni dom, odnosno
prostorije za društvene djelatnosti te manji kulturni centar za potrebe mještana općine, lokalnih udruga i Savjeta mladih Općine Funtana.
Općina Gračišće osigurava odgovarajuće prostore za mlade, koji su opremljeni zabavnim sadržajem poput stolnog nogometa, stolnog tenisa,
biljara, pikada itd. Općina Gračišće je sufinancirala učenike i studente sa svog područja na način da je dodijelila učeničke i studentske stipendije.
Sufinancirala se nabava školskih udžbenika za učenike nižih razreda. Sufinancirana je oprema za provođenje izvannastavnih aktivnosti uvođenje robotike kao izbornog predmeta u PŠ Gračišće. Financiran je trošak autobusa za prijevoz vrtićke djece na jednodnevni izlet.
Sufinanciran je boravak školske djece u Dječjem odmaralištu Špadići.
Sve udruge i klubovi u Općini Medulin imaju mogućnost besplatnog korištenja sala za sastanke i radionice, sportske terene te druge prostore
namijenjene za javno korištenje u vlasništvu Općine Medulin.
Općina Pićan izdvaja sredstva za sportske programe udruga (rukometno igralište Kukurini, nogometno igralište i svlačionica Švići).
Udruge mladih Općine Tinjan imaju na raspolaganju „Dom mladih Tinjan“ koji mogu koristiti bez naknade.
Izdvojena sredstva: 17.368.459,36 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Grad Pazin podupire inicijative mladih i pomaže u radu udruga mladih i za mlade.
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Upravni odjeli za društvene djelatnosti i kulturu Grada Pule te Ured Grada raspisuju javne pozive za udruge, organizacije, ustanove i fizičke
osobe kojima se financiraju aktivnosti udruga, klubova i organizacija mladih i za mlade. Savjet mladih Grada Pule u svom djelokrugu rada
analizira postojeće stanje te potiče mlade na osnivanje udruga, vijeća učenika i neformalnih skupina koje imaju za cilj poboljšati život mladih u
gradu.
Grad Umag je preko svog Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2016. godini pomagao udrugama pri usklađivanju svojih statuta sukladno
novom Zakonu (u 2016. godini - 10 udruga koje se bave mladima) te pri osnivanju same udruge (u 2016. godini - 5 udruga koje se bave
mladima); održane su 2 radionice o financijskom poslovanju udruga te o načinu ispunjavanja obrazaca i obveza sukladno potpisanim ugovorima
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 Funtana sufinancira rad sportskih klubova (Nogometni klub Funtana i Odbojkaški klub Funtana-Vrsar) s područja Općine, a čiji su
članovi pretežno mladi iz Funtane.
Na području Općine Gračišće sufinancira se neformalna udruga mladih Gračišća.
U Općini Medulin sufinancira se djelovanje Udruge mladih Medulin.
Općina Lupoglav u skladu sa svojim financijskim mogućnostima financira rad Udruge mladih Lupoglav.
Izdvojena sredstva: 10.908.375,00 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 Istarske županije je svojim djelovanjem utjecao na promjenu politike stipendiranja studenata te povećanje sredstava za ove
potrebe. Također je inicirao projekt za osiguranje sredstava za izradu Regionalnog programa za mlade kojim će biti definirane ostale javne
politike prema mladima.
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Grad Pazin pruža pomoć u radu Centra za mlade Alarm kao središnjem mjestu sustavnog i organiziranog okupljanja mladih, uz aktivnosti kao što
su radionice, koncerti, predavanja, koncerti, sportska događanja ili druga okupljanja koja su u interesu mladih.
Savjet mladih Grada Pule potiče udruge, organizacije mladih i za mlade na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka od njihova interesa.
Također, Savjet mladih, Info centar za mlade i Upravni odjel za kulturu, informiraju i savjetuju mlade o mogućnostima uključivanja u procese
donošenja odluka od njihova interesa.
U Gradu Umagu održalo se predavanje za mlade u organizaciji Savjeta mladih tijekom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti (volonterski
rad).
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 Medulin potiče sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju financiranjem rada Savjeta mladih Općine Medulin koji organizira razne
radionice za mlade.
Izdvojena sredstva: 594.339,76 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
Savjet mladih Istarske županije je svojim djelovanje utjecao na promjenu politike stipendiranja studenata te povećanje sredstava za ove potrebe.
Također je inicirao projekt za osiguranje sredstava za izradu Regionalnog programa za mlade kojim će biti definirane ostale javne politike prema
mladima.
Savjet mladih Grada Pazina, zajedno s Centrom za mlade Alarm, krenuo je u ispitivanje problema, mišljenja i stavova mladih u Gradu Pazinu,
putem on line ankete i „papirnatih“ upitnika te je izrađena analiza upitnika koja je predstavljena gradonačelniku i gradskoj upravi. Savjet mladih
je također sudjelovao i u izradi prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja
Grada Pazina
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Savjet mladih Grada Pule surađuje sa srednjim školama na području grada Pule, s Udrugom ZUM (Info centar za mlade) te sa organizacijama
civilnog društva, udrugama i ustanovama koje rade s mladima u cilju stvaranja suradnje na područjima od interesa za mlade i povećanju opće
kvalitete života te sadržaja za mlade. Također, potiče se suradnja donositelja odluka, mladih i civilnog društva.
Grad Umag, temeljem Zakona o savjetima mladih, saziva tijekom godine sastanke gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća sa članovima
Savjeta mladih te sa članovima udruga mladih kako bi se raspravljalo o interesima i potrebama mladih na području Grada Umaga.
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 2016. godine prisustvovao sjednicama Općinskog vijeća Općine Brtonigla.
Općinsko vijeće Općine Funtana donijelo je Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana koji je naposljetku
konstituiran i s kojim su Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća održali povremene sastanke.
Preporuka se u Općini Medulin provodi kroz organiziranje sjednica i javnih tribina sa Savjetom mladih Općine Medulin. Na sastancima mladi i
udruge mogu predložiti Savjetu mladih ideje i prijedloge koje Savjet mladih kasnije uvrštava u Program rada koji se donosi temeljem Odluke
Općinskog vijeća Općine Medulin.
Izdvojena sredstva: 61.000,00 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
U Istarskoj županiji omogućava se preko učeničkih servisa zapošljavanje mladih za vrijeme školovanja. Putem osnivanja zadruga, pomaže se
mladima pri stjecanju poduzetničkih znanja i vještina. Mlade se također potiče i na sudjelovanje u natjecanjima u znanju i sportu, a kroz projekt
„Zavičajna nastava“ učenici se upoznaju sa starim običajima, kulturom, folklorom i glazbom.
Grad Pula financira edukacije članovima organizacija civilnog društva te članovima Savjeta mladih Grada Pule a koje se odnose na uključivanje
mladih u proces donošenja odluka od njihova interesa, pokretanje Strukturiranog dijaloga s mladima na lokalnom području, obrazovanje o
uključivanju u javni život grada, poticanje izrade strateških dokumenata za mlade te ispunjenje ostalih sličnih preporuka i ciljeva Nacionalnog
programa za mlade 2014.-2017. godine.
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U Gradu Umagu provodili su se projekti i manifestacije u organizaciji mladih i udruga koje se bave mladima na području kulture, sporta i
rekreacije te socijalne skrbi (u 2016. godini sufinancirano je 24 projekata/manifestacija/programa).
Rad Savjeta mladih Općine Brtonigla djelomično pridonosi ciljevima Nacionalnog programa za mlade i lokalnog programa za mlade te podupire
sve inicijative koje također pridonose realizaciji takvih ciljeva.
Općina Funtana provodi stipendiranje učenika i studenata te sufinancira kupnju školskih udžbenika.
Općina Medulin u suradnji sa Savjetom mladih potiče i prati provedbu Lokalnog programa djelovanja za mlade.
Izdvojena sredstva: 8.804.384,80 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 2016. godini provođeni su sljedeći međunarodni projekti:
1. Razmjene i suradnje škola:
- Suradnja mladih OŠ Mate Balota Buje – organizirala Ex tempore na kojoj su sudjelovali učenici OŠ iz Buja, Novigrada, Umaga i
Sečovja,
- OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić – organizirano ljetovanje učenika u mjestu Sulina na Crnom moru u Rumunjskoj na inicijativu
Rumunjskog veleposlanika u RH uz sufinanciranje Općine Kršan,
- OŠ Rivarela u Novigradu – posjeta kazalištu mala scena u Zagrebu gdje učenici obje škole nakon predstave NE, TI NE ili
DRUKČIJALNOST sudjelovali u radionicama s glumcima i redateljicom na u sklopu prevencije nasilja,
- Osnovna škola Tar-Vabriga provodi razmjenu sa učenicima i učiteljima iz Savezne republike Njemačke – iz mjesta Hoxter,
- OŠ Vodnjan -SE Dignano nastavlja se suradnja i bratimljenje s OŠ „Dr. Branimira Markovića“ iz Ravne Gore, s OŠ „Stojan Novakovic“
iz Blace (Srbija) i školom iz Pozzolo Formigaro i Vallefoglia (Italia),
- Gimnazija Pula – međunarodna razmjena i studijska putovanja,
- Talijanska srednja škola Rovinj- studijska putovanja.
2. Projekti Istarske županije:
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- Projekt MOZAIK – u 2016. godini uključeno je 135 pomoćnika u nastavi za 165 učenika s teškoćama u 48 odgojno-obrazovnih ustanova
za šk. 2015/2016.,
- Financirana je predstava u Teatru naranča u Puli,
- Projekt MOZAIK 2 – Financirano je 57 pomoćnika u nastavi za 58 učenika s teškoćama u 21 OŠ i 7 SŠ za šk. 2016/2017.,
- Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjeru „Mladi za mlade“ osigurao je zapošljavanje 15 pomoćnika u nastavi za 16 učenika koji nisu
bili obuhvaćeni projektom MOZAIK,
- Međunarodni program razmjene mladih EURODYSSE'E - program omogućava stjecanje profesionalnog iskustva mladim ljudima na
način da rade u drugoj zemlji u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Od početak provedbe programa 1996. godine u programu je do sada
sudjelovalo 158 mladih iz Istarske županije, dok je Istarska županija primila 117 mladih Europljana,
- Projekt SMART INO – program IIPA prekogranična suradnja sa ciljem jačanja mreže Poslovnih Anđela (Adriatic BAN) u cilju
povećanja pristupa inovativnih MSP-ova i mladih poduzetnika mogućnostima financiranja. U sklopu projekt otvoren je i oprema se i
Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije.
3. Projekti u školama:
- SŠ Buzet – Erasmus+ (provedba mobilnih aktivnosti u STŠ Koper radi podizanja kompetencija učenika),
- Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile u Pazinu – projekt Unapređenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta USEGP
(unapređenje kurikuluma za elektrotehničku skupinu predmeta, istraživanje tržišta rada u IŽ , nastavno osoblje educirano o HKO za
izradu standarda zanimanja, izrađen priručnik za SMD tehnologije),
- Gimnazija Pula EU projekti,
- Medicinska škola Pula – Erasmus+ -KA1: zdravstvena njega i rehabilitacija u gerontologiji i palijativnoj skrbi (projekt pruža podršku
učenicima u zanimanju medicinska sestra način da 21 učenik stručnu praksu provodi u Irskoj budući da slični posebno opremljeni
starački domovi i hospiciji ne postoje u okolini),
- Erasmus+ KA2: Drop App - Projekt vodi Civiform - društvena zadruga registrirana na regionalnoj upravi (Regione FVG u Republici
Italiji) a cilj projekta je spriječiti prijevremeno napuštanje školovanja mladih radi postizanja ciljeva Europa 2020., kako bi se smanjio
broj mladih koji napuštaju školovanje na ispod 10%,
- SEMEP – „Biološka raznolikost limskog kanala s obzirom na dužinu insolacije“ - cilj je pratiti temperaturu zraka i biljnog pokrova
Limskog kanala,
- Srednja škola Antuna Štifanića Poreč – Projekt Artičok – Škola je nositelj projekta u kojoj sudjeluju partneri – učenici poljoprivrednih
programa s ciljem pronalaženja recepture i izrade likera od artičoke na bazi rakije,
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Erasmus Europe we can – u partnerstvu sa školom iz Francuske radi se na temu agroturizma i kozarstva,
- Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč – YES Europe Young people in Education and Studies working in Europe aims at
helping students to find study and working options in Europe - cilj projekt je ukazati na mogućnosti zapošljavanja nakon završene
srednje škole a partnerske škole nalaze se u Njemačkoj, Norveškoj, Austriji, Rumunjskoj i Turskoj,
- SŠ Zvana Črnja Rovinj - Erasmus+ OBST (Overcoming and Breaking Fachoberschule) putem koje su učenici iz Njemačke, Poljske,
Italije i Španjolske posjetili školu te su istom prilikom osmislili grafički dizajnirane letke i podijelili iskustva u interaktivnoj prezentaciji,
a sastanak nastavnika održan je u Slupsku u Poljskoj,
- Strukovna škola Eugen Kumičić – projekt Rovinj – biser, u suradnji s institutom Ruđer Bošković – održana su znanstvena predavanja na
temu utjecaja plastike na podmorski svijet, učenje o tehnikama ronjenja i dr.
4. EU projekti:
- Talijanska srednja škola Rovinj – Scuola media Superiore italiana – Rovigno Erasmus+ provodi zajedno s partnerima iz Njemačke,
Švedske i Italije projekt EUROPEAN CONSUMERS IN A GLOBALIZED WORLD. Projektom se razbijaju predrasude među
učenicima, a obuhvaća teme ekstenzibilnost, održivi turizam i prehrana.
Od 25. - 27. travnja 2016. godine u Beogradu je održan drugi međunarodni sastanak u sklopu projekta Pytbul na kojem su uz Volonterski centar
Istra sudjelovali domaćini sastanka Impact Hub Beograd i Zavod BoB iz Slovenije. Volonterski centar Istra predstavljali su koordinator
Volonterskog centra Istra i voditelj projekta. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici udruge ZUM iz Pule, Zelene knjižnice i Savjeta mladih
Grada Pazina.
Grad Pula potiču međunarodnu suradnju mladih kroz lokalne aktivnosti europskih projekata. Info centar za mlade (Udruge ZUM) ostvaruje
suradnju kroz različite projekte sa partnerskim udrugama diljem Hrvatske i inozemstva, posebice studenata kroz program ERASMUS+.
U Gradu Umagu su projekti i manifestacije usmjereni na rad s mladima u organizaciji udruga na području kulture, sporta i rekreacije te socijalne
skrbi (u 2016. godini sufinancirano je 32 projekta / manifestacija / programa).
U Općini Grožnjan organizirani su susreti i razne radionice u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži.
Općina Medulin i Savjet mladih Općine Medulin na godišnjoj razini organiziraju posjet mladih u inozemstvo kod pobratimljenih općina gdje se
susreću s udrugama mladih i za mlade.
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Izdvojena sredstva: 10.177.952,43 kn uključujući i sredstva iz Europskog socijalnog fonda
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Na razini županije financiraju se sljedeća glasila:
- SŠ „Vladimir Gortan“ Buje – godišnjak povodom 70 godina djelovanja škole,
- SŠ Zvana Črnja Rovinj – godišnjak,
- Sveučilište Juraj Dobrile /Sveučilišna knjižnica u Puli – Istarske novine online-INO,
- Sanjam knjige u Istre – Monte Librić (stvaralaštvo mladih i za mlade),
- Mara d.o.o. – kalendar sa stvaralaštvom mladih umjetnika,
- OŠ Barban – školski list,
- Talijanske OŠ Edmondo de Amicis Buje – šk. list „Arcobaleno“,
- OŠ Vazmolsava Gržalje Buzet – školski list,
- OŠ Jože Šuran Višnjan – školski list,
- Oš Milan Šorgo Oprtalj – školski list „Kostanj“,
- OŠ Fažana – školski list „Anfora i časopis „Nonina kužina“,
- Medicinska škola Pula : „Online savjeti“ – internetske stranice.
Mladi u Općini Medulin nemaju poseban glasnik za mlade, ali imaju mogućnost korištenja prostora u glasniku Općine Medulin „Medinfo“.
Izdvojena sredstva: 271.991,61 kn
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Na području Istarske županije djeluju Klubovi studenata Istre te je organizirana Istrijada - susret studenata iz Istre, 25.-26. svibnja 2016. godine.
Grad Pazin pruža pomoć u radu novoosnovanog Centra za mlade Alarm Pazin.
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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.
Izdvojena sredstva: 81.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Istarske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 48.064.002,96 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
Projekt Program za mlade Karlovačke županije odobren je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a prema Pozivu za
prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za
2016. godine. Vrijednost projekta je 105.786,75 kuna, a Ministarstvo je osiguralo je 55.399,00 kuna dok su ostala potrebita sredstva osigurana u
proračunu Županije za 2017. godinu.
U Gradu Karlovcu je provedena evaluacija Gradskog programa za mlade Grada Karlovaca od 2015 do 2018. godine - evaluacija se odnosila na
provedbu u 2015. i dijelu 2016. godine. Kroz 2016. godinu postignut je veliki napredak u strukturiranom dijalogu između članova Savjeta mladih
Grada Karlovca te Gradske uprave i vijećnika. Organizirana je Nacionalna konferencije savjeta mladih RH u Karlovcu. Sukladno Gradskom
programu za mlade 2015. – 2018., u 2016. godini (Poglavlje 2., Cilj 1., Mjera 2.) Grad Karlovac osigurao je sredstva u proračunu za financiranje
inicijativa mladih i za sufinanciranje mobilnosti (putni troškovi) mladih kroz program Erasmus + (Mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima
KA1 – Poglavlje 2., Cilj 4., Mjera 1.) te ostalih nacionalnih i međunarodnih programa kojima je cilj mobilnost u svrhu učenja. Na inicijativu
Grada Karlovca osnovana je Zaklada „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande u cilju poticanja izvrsnosti,
stvaralačkog, inovativnog znanstveno-istraživačkog rada za nove tehnologije i obrazovanja darovitih učenika, studenta, mladih znanstvenika i
doktoranada koji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Svrha Zaklade ostvarivat će se kroz potpore u novcu, stvarima i/ili korištenju
kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade. Na
temelju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva – Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika, putem Javnog poziva za
sufinanciranje projekata poduzetnika početnika u 2016. godini, a prema Prijedlogu Povjerenstva za provedbu sufinanciranja projekata
sufinanciralo se 11 projekata poduzetnika početnika od kojih većina spada u kategoriju mladih poduzetnika.
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Grad Duga Resa donio je Program rada Savjeta mladih na godišnjoj razini.
Grad Ozalj provodi komunikaciju i informiranje Savjeta mladih Grada Ozlja o svim općim aktima koji se planiraju usvojiti, a vezani su za prava i
interese mladih na području Grada Ozlja, sudjelovanje Savjeta mladih na sjednicama te dostavu poziva i materijala za sjednice gradskog vijeća.
Savjet mladih Općine Josipdol je konstituiran 26. lipnja 2016. godine. Savjet mladih je u tijeku 2016. godine održao uz konstituirajuću još tri
sjednice te je donio Poslovnik o radu i Plan rada za 2017. godinu.
Na području Općine Rakovice aktivan je Savjet mladih.
Izdvojena sredstva: 346.991,93 kn
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Grad Karlovac oživio je Malu scenu Hrvatskog doma kao prostor za razvitak i rad nezavisne scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu. Grad
Karlovac sufinancirao je režijske troškove Male scene. Centar za mlade u Grabriku okuplja udruge mladih i za mlade, Savjet mladih Grada
Karlovca, inicijative mladih ali i ostalih udruga i pojedinaca koji provode svoje aktivnosti u prostoru Centra. Centar za mlade vode udruge Carpe
Diem i Izvan fokusa. Centar za mlade je mjesto informacije, kulture i obrazovanja mladih i razvoja civilnog društva. Organizirao je događanja
kojima su aktualizirana pitanja mladih, održane su izložbe, radionice, predavanja, okrugli stolovi, projekcije, osnovan je Volonterski centar i
Klub mladih nezaposlenih.
Grad Ogulin osigurava mladima prostor za rad udruga prema mogućnostima.
Proračunom Grada Duga Resa su osigurana sredstva koja se putem natječaja dodjeljuju i udrugama mladih i za mlade kao npr.: Udruzi obitelji,
djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Sunce“ , Odredu izviđača Spider, kao i za više sportskih udruga (Tae kwon do klub, Judo klub i dr.).
Grad Ozalj 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.
Grad Slunj je ustupio raspoložive prostore za rad Savjeta mladih, udruga i klubova mladih, kako za sportske programe, tako i za kulturne,
obrazovne i slične programe.
Prostor za rad Savjeta mladih Općine Josipdol osiguran je u službenim prostorijama Općine.
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Općinske zgrade su osigurane također i u Općini Lasinje i Općini Žakanje.
Za provođenje aktivnosti mladih osiguran je Društveni dom u Kamanju koji se mladima daje na korištenje bez naknade. Ujedno, mladima su na
raspolaganju prostorije općinske uprave te informatička oprema i besplatna wireless mreža na korištenje.
Općina Krnjak je osigurala sljedeće prostore za druženje mladih:
- Stadion i prostorije NK Krnjak,
- Prostorije u Donjem Budačkom (Udruga Breza),
- Prostorije SKD Prosvjeta – pododbor Krnjak.
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.
U Općini Rakovica u tijeku je izgradnja višenamjenskog društvenog objekta s prostorijama za mlade.
U Općini Ribnjak mladi koriste prostorije Lovačkog društva „Srnjak“, a Općina Tounj osigurala je prostor Kud-u Tounjčica.
Općina Bosiljevo daje na korištenje prostor za djelovanje sportskih društava i kulturno umjetničkog društva.
Izdvojena sredstva: 2.899.881,54 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
U Gradu Karlovcu proveden je Javni poziv za sufinanciranje programa udruga civilnog društva za financiranje projekata za mlade za 2016.
godinu. Javnim pozivom za mobilnost i inicijative Mladih grada Karlovca za 2016. godinu namjeravaju se stvoriti uvjete za realizaciju ad hoc
inicijativa mladih. Ad hoc inicijative su jednokratne podrške u cilju reagiranja na trenutne potrebe u gradu Karlovcu čiji su nositelji mladi
volonteri u dobi od 15 do 30 godina starosti, tj. neformalno udruživanje mladih koji žele javno djelovati radi rješavanja nekog konkretnog
problema (pitanja) u lokalnoj zajednici.
Grad Ogulin podupire osnivanje i rad udruga mladih, a posebice: Društva „Naša djeca“ Ogulin, Udruge Oda prijateljstvu, Dječjeg pjevačkog
zbora „Klinci Ogulinci“, Udruge Ogulinski festival bajke, KUD-a „Klek“ Ogulin, KUD-a „Sveti Juraj“ Zagorje Ogulinsko, SKUDD-a
„Đurđevdan“ Drežnica, Glumačke družine „Đula“, Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, Udruge za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko
izražavanje i ekologiju „SUNCE“, Radiokluba Ogulin, Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i Udruge slijepih Ogulin.
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Grad Duga Resa već godinama podupire rad udruga a osobito mladih, i to kroz dodjelu prostora i financijskih sredstava za ostvarenje programa i
projekata. Grad podupire i rad Savjeta mladih te pojedinačne zahtjevima neformalnih skupina.
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, a čiji su članovi mlade osobe.
Općina Lasinja financirala je sudjelovanje mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih.
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 Rakovica podupire djelovanje Udruge mladih.
Krajem 2016. godine ponovno je aktivno započelo sa djelovanjem Sportsko društvo Kostenjar kojem Općina Ribnik pruža tehničku podršku.
Općina Žakanje sufinancira projekte udruga koje vode i osmišljavaju aktivnosti za mlade.
Izdvojena sredstva: 651.433,39 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 organizirao je Nacionalnu konferenciju mladih od 2. do 4. prosinca 2016. u Karlovcu –
sudjelovalo je 100 sudionika iz 40 savjeta mladih s područja Republike Hrvatske.
Festival volonterizma jedna je od aktivnosti projekta Lokalnog volonterskog centra Grada Karlovca koja se već četvrtu godinu za redom održava
u rujnu u Gradu Karlovcu. Cilj festivala bio je povećanje vidljivosti, promoviranje i poticanje volonterskog rada u Gradu Karlovcu te povećanje
svijesti cijele lokalne zajednice o potrebi vrednovanja volonterskog rada. Program Info dani neformalnog obrazovanja se odvijao u Centru za
mlade Grabrik, a u partnerstvu s udrugom Carpe Diem. Cilj programa je informiranja mladih o neformalnim oblicima obrazovanja te njihovoj
ponudi u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a u skladu s preporukama Gradskog programa za mlade 2015. – 2018. Opći cilj projekta Job club koji
se provodio u 2016. godini je smanjiti broj nezaposlenih mladih, dok je njegov specifični cilj razviti usluge za nezaposlene mlade kroz koje će
mladi stjecati vještine traženja posla i dodatna znanja potrebna na tržištu rada. Ciljna skupina je 96 mladih nezaposlenih osoba u gradu Karlovcu
u dobi od 15 do 29 godina. U sklopu projekta osnovan je Klub za zapošljavanje kroz koji će mladi stjecati vještine traženja posla. Sudjelovanjem
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u Klubu za zapošljavanje naučit će kako napisati CV i motivacijsko pismo, gdje i kako tražiti oglase za posao, kako kontaktirati poslodavce i
kako se ponašati na razgovoru za posao.
Savjet mladih Grada Ogulina kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća tijekom 2016. godine brojnim aktivnostima se uključio u rad s mladima i
za mlade te pridonio boljoj povezanosti mladih i lokalne samouprave (u siječnju su proveli anketu o potrebama mladih u našem gradu, održavali
sjednice s ciljem boljeg rada Savjeta, informirao mlade putem Facebook stranice, preuzimao okvir djelatnosti Info centra za mlade Ogulin,
uspostavljao kontakte s udrugama, društvima i ostalim institucijama našeg grada radi zajedničke suradnje, pozivao mlade na solidarnost
dobrovoljnim darivanjem krvi, održao predavanje na temu „Što nam mladi poručuju?“, u suradnji s Gimnazijom Bernardina Frankopana, pri
čemu su predstavili Savjet i prikazali rezultate provedene ankete o potrebama mladih, surađivali i razmjenjivali iskustava s ostalim Savjetima
mladih naše Županije, pomagali u ideji Radio emisije srednjih škola, u kojoj su članice prigodno gostovale, u suradnji s Gradskim društvom
Crvenog križa pozivao na humanost darivanjem tople zimske odjeće i obuće).
Grad Ozalj financirao je troškove sudjelovanja Savjeta mladih na edukaciji.
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.
Na području Općine Rakovica djeluje Udruga mladih Rakovice kroz koju se mladi uključuju i sudjeluju u ekološkim aktivnostima, sportskim
događanjima, manifestacijama i druženjima.
Općina Saborsko sufinancirala je obrazovni program Interliber, te je mladima omogućeno da se uključe u rad za dobrobit zajednice.
Općina Žakanje kroz sufinanciranje redovnog rada udruga na području Općine, izdvaja sredstva za aktivnosti za mlade (SD Bubnjarci, SD
Pravutina, MK Beskintos, NK Croatia, KUD Žakanje, 11 DVD-ova itd.)
Izdvojena sredstva: 162.258,00 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
Karlovačka županija organizirala je Nacionalnu konferenciju mladih, koja se održala od 2. do 4. prosinca 2016. godine u Karlovcu (100
sudionika iz 40 savjeta mladih s područja Republike Hrvatske).
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Temeljem provedenog izbora za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika na 15. sjednici Gradskog vijeća grada Karlovca održanoj dana 26.
veljače 2015. godine sukladno stavku 7., 8. i 9. članka 10. Zakona o Savjetima mladih (NN. 41/14) osnovan je Savjet mladih.
Savjet mladih Grada Ozlja sudjeluje u e-savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću i javnim raspravama prije donošenja općih akata koji se tiču
interesa mladih (Strategija razvoja Grada Ozlja, donošenje općih akata vezano za dodjelu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje
udžbenika svim učenicima osnovnih i srednjih škola, sufinanciranje prijevoza svih učenika srednjih škola, financiranje posebnog linijskog
prijevoza učenika osnovnih škola – iznad standarda i dr.) u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Zakonu o pravu na pristup informacijama.
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.
Općina Rakovica mladima pruža mogućnost uključivanja u javne rasprave objavljene na webu Općine ili direktno kontaktiranje s predsjednikom
udruge.
U Općini Žakanje sve udruge se pozivaju da dostave Plan rada i aktivnosti u narednoj godini, koje se uvrštavaju u Općinske Odluke i Programe.
Uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču postiže se kroz aktivnosti Savjeta mladih Grada Duge Rese i Savjeta
mladih Grada Slunja.
Izdvojena sredstva: 19.941,48 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
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 pobjede i domovinske zahvalnosti.
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Izdvojena sredstva: 102.784,84 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 županije organizirana je Koordinacija županijskih savjeta mladih RH od 10. do 11. lipnja 2016. godine. Članice Županijskog savjeta
mladih sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji Regionalne mreže mladih – AER Youth Regional Network od 30. travnja do 2. svibnja 2016.
godine u Norveškoj.
Javnim pozivom za mobilnost i inicijative Mladih Grada Karlovca za 2016. godinu sufinancirani su putni troškovi za mlade kroz program Erasmus
+ te ostalih nacionalnih i međunarodnih programa kojima je cilj mobilnost u svrhu učenja.
Grad Slunj je podupirao i inicirao projekte i programe kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih.
Općina Jospidol financirala je sudjelovanja mladih na susretima Savjeta mladih, a Općina Tounj organizirala je malonogometni turnir „Marko
Pribanić“.
Općina Žakanje članica je Lokalne akcijske grupe Lag Vallis Colapis te u okviru toga potiče i razvija projekte i programe za mlade.
Izdvojena sredstva: 30.661,25 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Mladi Grada Karlovca informiraju se putem Info Portala za mlade (www.portalzamlade.info).
Grad Ozalj objavljuje izvješća o radu, financijskih izvješća, programa rada i drugih aktivnosti Savjeta mladih na internetskoj stranici Grada Ozlja
(http://ozalj.hr/ozalj/savjet-mladih/) i putem društvenih mreža.
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 Centru za mlade Grabrik Grada Karlovca nalazi se Info centar za mlade i info točka. Info centar za mlade otvoren je radnim danom od 11 do 19
sati. Info centar pruža informacije mladima o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude, izvanškolske
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aktivnosti, neformalno obrazovanje, uključivanje u projekte, volontiranje, stipendiranje, zapošljavanje, informiranje o socijalnom, zdravstvenom i
dopunskom osiguranju, pravnoj zaštiti, financiranju, stanovanju, športski i kulturnim aktivnostima, duhovnosti, pomoći u kriznim stanjima,
mobilnosti, EU, omladinskom turizmu i dr. Infoshop za mlade u organizaciji udruge KA MATRIX je zamišljen kao prostor za druženje i
diskusiju, razvoj kritičkog promišljanja, arhive fanzina i časopisa iz područja nezavisne kulturne scene, edukacije javnosti, aktivnog društvenog
djelovanja i razmjene informacija i ideja. Njegovim otvaranjem doprinosi se osiguravanju stabilnosti, održivosti i vidljivosti nezavisne kulturne
scene. Ovakav tip čitaonica – Infoshopa je rasprostranjen na području cijele Europe, a proteklih godina njihova otvaranja događaju se i u
Hrvatskoj. Njihov značaj je od velike važnosti za uspostavljanje i razvoj nezavisne kulturne scene, ali isto tako i neizbježan dio europske kulture.
Grad Ozalj koordinira aktivnosti LAG Vallis Colapis i Volonterskog centra Kupa na projektu Info centra za mlade.
Grad Slunj je podupirao djelovanje Info – centra za mlade na županijskoj i lokalnoj razini, temeljem potpisane Povelje o suradnji i partnerstvu
između Grada Slunja i „Carpe diem“ udruge za poticanje kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih kojom se osigurava djelovanje
Info – centra za unaprjeđenje djelovanja mladih na području grada Slunja
Izdvojena sredstva: 4.500,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Karlovačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.218.452,43 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
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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.
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. Savjet mladih Grada
Križevaca čeka donošenje županijskog programa za mlade kako bi se mogao lokalni program uskladiti s regionalnim.
Donesen je plan ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za 2016-2020. U njemu su obuhvaćene udruge koje okupljaju mlade i aktivnosti za
poboljšanje položaja mladih.
Općina Sveti Ivan Žabno sufinancirala je programe za mlade kroz javni natječaj za financiranje projekata i programa u kulturi za 2016. godinu i
kroz natječaj za financiranje projekata i programa u sportu za 2017. godinu.
Izdvojena sredstva: 241.669,22 kn
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Koprivničko-križevačka županija osigurava Savjetu mladih prostor za redovito održavanje sjednica. Sjednice se održavaju u sjedištu županijske
uprave u Koprivnici.
Grad Đurđevac osigurava prostor sportske 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.
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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 Hlebine osigurava korištenje prostora u svojem vlasništvu, odnosno društvenih domova u kojima se okupljaju udruge te provode razne
sportske, obrazovne i kulturne aktivnosti.
U Općini Kalinovac izgrađena je školsko-sportska dvorana.
Prostorije NK Drava iz Novigrada Podravskog su u vlasništvu Općine i dane su na korištenje u svrhu provođenja aktivnosti mladih. Općina snosi i
troškove režija.
Udruga mladih Peteranec koristi za svoje potrebe prostoriju u vlasništvu Općine Peteranec.
Općina Sveti Ivan Žabno osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti športskih, kulturnih i obrazovnih programa.
Općina Sveti Petar Orehovec sufinancira rad i aktivnosti nogometnih klubova i Društva sportske rekreacije.
Općina Virje kontinuirano iznajmljuje društvene domove, sportske dvorane i igrališta.
Općina Gola je osigurala prostor za održavanje sastanaka i druženja mladih, organizaciju sportskih druženja i turnira u nogometu.
Sve udruge na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2016. godine koristile su općinske prostore bez naknade.
Općina Koprivnički Ivanec sufinancira rad udruga s područja Općine u koje su u velikom dijelu uključeni mladi.
Općina Legrad je osigurala prostor za djelovanje Udruge mladih Legrad.
Izdvojena sredstva: 1.721.945,31 kn
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Koprivničko-križevačka županija je tijekom 2016. godine financirala sljedeće udruge iz područja brige o djeci i mladima i njihove
projekte/programe:
1. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti maMUZE - REBUS (Reagiraj - Budi aktivan - Stvaraj),
2. Udruga Roma Korak po korak – škola informatike za mlade Rome,
3. Koprivnička inicijativa volontera i aktivista (Udruga Kopriva) – Program – Web „Volonterski centar Koprivnice“,
4. Udruga mladih Ferdinandovac – Djeca i mladi za ljepše sutra,
5. Udruga P.O.I.N.T. Križevci – Sajam studija,
6. Glas mladih Križevci - Sretna djeca; Informativni centar „Infodesk“,
7. Udruga volontera „Ruka u ruci“ Đurđevac – Volontiram i profitiram,
8. Savez izviđača KKŽ - Brončani javorov list; Izviđačko logorovanje – valom u daljine, vjetrom u visine,
9. Kulturno-umjetnički centar Koprivnica – Šalji dalje,
10. Udruga za pomoć djeci i mladeži „Prijatelj“ Koprivnica – P.O.P. program podrške djeci s posebnim obrazovnim potrebama.
Grad Koprivnica putem javnih natječaja sufinancira provođenje programa i projekata za mlade.
Grad Đurđevac sufinancira rad Kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović, Udruge cimbalista Hrvatske, Odreda izviđača "Picok", Udruge
sv. Juraj, Ljetne škole robotike, Udruge AK46, Udruge Peski – ART, Udruge Mali princ, Udruge A je to Art, Udruge Kukurijek, Udruge
volontera „Ruka u ruci“ te ostalih udruga. 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.
Općina Gola je kroz cijelu 2016. godinu inicirala, podupirala i sufinancirala osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na
svojem području.
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 Virje kontinuirano daje donacije udrugama civilnog društva.
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Općina Hlebine sufinancira rad udruga koje okupljaju mlade s područja Općine i njeguju tradiciju i kulturne običaje iz prošlosti - Kulturno
umjetnička udruga i pomladak nogometnog kluba „Lipa“.
Općina Kalinovac podupire rad udruga sa svojeg područja u kojima ima članova mlađe životne dobi – NK Kalinovac, ŽRK Kalinovac, KU
Tomislav Franjić, KUD Grgur Karlovčan, Društvo sv. Luka.
Općina Legrad je financirala programe i projekte udruga u koje su uključeni i mladi.
Općina Peteranec dodijelila je putem natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Udruzi mladih Peteranec financijska
sredstva za dva programa.
Općina Podravske Sesvete sufinancira rad sportskih i kulturnih udruga.
U Općini Rasinja osnovana je krajem 2016. godine Udruga mladih Subotica Podravska.
Izdvojena sredstva: 1.333.615,20 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 Đurđevac podupire uključivanje mladih u rad Udruge žena, Zajednice sportskih udruga i Udruge kazališnih amatera.
Grad Križevci financira rad Udruge KVARK, Osiguravanje raznolikosti, stabilnosti i razvoja prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti
kulture mladih i za mlade „Glas mladih“ – Volonterski centar Link, Infodesk.
Općina Virje podupire donacijama rad udruga civilnog društva.
Izdvojena sredstva: 813.784,10 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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Mladi su uključeni u djelovanje Koprivničko-križevačke županije putem Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. Članovi
Županijskog savjeta mladih redovito se pozivaju na sjednice Županijske skupštine. Materijali pripremljeni za sjednice predstavničkog tijela
dostavljaju se i predsjedniku Savjeta mladih. Tromjesečno su redovito održavani zajednički sastanci sa županom i predsjednicom Županijske
skupštine na kojima 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.
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.
Izdvojena sredstva: 25.550,40 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
Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Regionalnom zakladom Zamah predstavio je osnivanje Fonda mladih UZGON
kojemu je cilj povećati utjecaj odgovorne filantropije kroz stvaranje poticajnog okruženja za društveno-ekonomsku afirmaciju mladih u lokalnim
sredinama. Tijekom perioda od 21. do 27. veljače 2016. godine Savjet mladih je sudjelovao u obilježavanju Dana rijetkih bolesti, u organizaciji
Volonterskog centra „Link“, Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci i Udruge Maslačak.
U suradnji s Planinarskim društvom Kalnik Križevci, Savjet mladih se uključio u akciju Zelena čistka. Savjet mladih je sudjelovao na okruglom
stolu „Nasilne veze su bezveze – Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima“. Projekt se provodio na nacionalnom nivou u
partnerstvu Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Udruge „Hera“ Križevci, Srednje gospodarske škole Križevci i Strukovne
škole Đurđevac. U Karlovcu je od 10. do 11. lipnja održana 3. sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih nakon koje je Savjet mladih
preuzeo predsjedavanje Koordinacijom za naredno razdoblje. Savjet mladih sudjelovao je u organizaciji međunarodnog volonterskog kampa
„United in art“ u Križevcima a u sklopu projekta volonteri su održali besplatne sportske, glazbene, likovne i dramske radionice s ciljem poticanja
na stvaralaštvo u međunarodnom ozračju. U sklopu Međunarodnog dana mladih, Savjet mladih sudjelovao je na radnom sastanku sa Savjetom
mladih Grada Lepoglave, Grada Čakovca i Grada Virovitice sa svrhom razmjene iskustava kod izrade i provedbe gradskih i županijskih
programa djelovanja za mlade. Dana 25. studenog 2016. Savjet mladih je sudjelovao na javnoj tribini o programima za mlade i primjerima dobre
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prakse na području Republike Hrvatske. To je ujedno bila aktivnost kojom je započeo projekt „Regionalni program za mlade KKŽ3.0“ kojem je
cilj izraditi novi, 3. po redu program za mlade na županijskoj razini. Savjet mladih sudjelovao je na godišnjoj konferenciji Erasmus+ za područje
mladih u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Savjet mladih sudjelovao je na nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Karlovcu,
od 2. do 4. prosinca, na kojoj se raspravljalo o modelima jačanja uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih i
regionalnih politika. Suradnjom s udrugom Glas mladih Križevci, Savjet mladih sudjelovao je u obilježavanju Međunarodnog dana volontera u
organizaciji gradskog društva Crvenog križa Grada Križevaca i Grada Vrbovca.
U Gradu Đurđevacu se putem programa rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2016. godinu, pridonosi ciljevima Nacionalnog programa za
mlade. Grad je organizirao i provodio program javnih radova "Mladi za zajednici“.
Grad Koprivnica, putem javnih poziva, sufinancira provođenje programa i projekata za mlade.
Grad Križevci osigurava programske potpore udrugama koje pružaju usluge volonterskog servisa, Udruzi za pomoć osobama s mentalnom
retardacijom, Udruzi „Maslačak“ – Klub „Maslačak“, Udruzi „Hera“ (Aktivno protiv nasilja i Zajedno za mlade), Glas mladih – Sretna djeca,
Centar „Vrtuljak“, udruzi osoba s invaliditetom – usluge pomoćnika u nastavi.
Izdvojena sredstva: 2.230.830,27 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
Članovi Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su na projektu pod nazivom „Voices of youth inspire“ čiji je cilj bio
potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka te ojačati vještine mladih. Projekt se odvijao u Poljskoj.
Savjet 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. Sufinancirana je Udruga „Dr. S. Kranjčić“,
Katedralni pjevački zbor, Križevačke mažoretkinje, K.V.A.R.K. Culture shock festival, Nacionalna konferencija savjeta mladih Republike
Hrvatske u suradnji s Udrugom Izvan fokusa – udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne aktivnosti.
Izdvojena sredstva: 72.140,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
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Grad Križevci podupire neprofitne medijske projekte mladih za mlade, udrugu P.O.I.N.T., Sajam studija, Gimnaziju Ivana Zakmardija
Dijankovečkog Križevci.
Izdvojena sredstva: 2.500,00 kn
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
U Križevcima postoji Klub kulture, multimedijalni centar i besplatni internet. Osigurana je programska potpora udrugama koje pružaju usluge
klubova za mlade. Podupire se razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te se potiče osnivanje lokalnog informativnog centra za mlade.
Grad Đurđevac dodijelio je financijska sredstva Zajednici tehničke kulture.
Izdvojena sredstva: 5.473,80 kn i sredstva u okviru već navedenih sredstava
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 6.447.508,30 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
Na razini županije je na snazi Županijski program djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2012. do 2016. godine, te je
u tijeku realizacija projekta „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“, koji se financira sredstvima Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (okončanje projekta predviđeno 31. listopada 2017. godine).
Grad Zabok donio je Lokalni program za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
U Gradu Donja Stubica osnovan je Savjet mladih i donesen je Program rada za 2016. godinu.
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U Općini Sveti Križ Začretje u tijeku su pripremne radnje za donošenje Programa za mlade.
Mladi Grada Krapine sudjelovali su na Konferenciji „Mladi i EU“ koja se održala od 19. do 20. ožujka 2016. godine u Trogiru.
Općinsko vijeće Općine Mače je 7. ožujka 2016. godine donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Mače, te se očekuje donošenje
Odluke o objavi Javnog poziva kojim se pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih.
Izdvojena sredstva: 48.462,40 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 Županija 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.
Grad Zabok proveo natječaj za dodjelu nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva. Sklopljeni su ugovori o
korištenju poslovnih prostora za Udrugu Regenerator i DND Zabok, te je dovršena sportska dvorana Zabok.
Općina Zlatar Bistrica sufinancirala je prijevoz učenika, te stipendirala učenike i studente s područja Općine. Također je provođeno i financiranje
prijevoza nogometaša, financiranje odlaska Zlatarbistričkih mažoretkinja na Europsko prvenstvo u Slovačku i Svjetsko prvenstvo u Poreč.
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.
U Općini Hum na Sutli, udruga mladih HUM ima na raspolaganju, za obavljanje svoje djelatnosti, prostor kinodvorane.
Za rad udruga osiguran je prostor u Domu kulture u Krapinskim Toplicama i društvenim domovima na području Općine.
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 potrebe udruge te po njihovom traženju veliku dvoranu Doma kulture.
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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.
Općina Sveti Križ Začretje brojnim udrugama za provođenje njihovih aktivnosti ustupa na korištenje prostorije u svojem vlasništvu. Prijašnjih
godina prostorije su se ustupale bez naknade, a općina je za iste snosila troškove režija. Stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Općina je postupila
sukladno odredbama iste.
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.
Izdvojena sredstva: 894.972,10 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Na razini Krapinsko-zagorske županije provodi se financiranje djelovanja udruga mladih putem Natječaja za su/financiranje programa i projekata
udruga u području prevencija zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama.
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“ i Sportska zajednica Grada Donja Stubica.
Općina Sveti Križ Začretje iz svog proračuna redovito svake godine sufinancira rad udruga za mlade koje djeluju na njezinom području.
U Općini Zagorska Sela provodi se financiranje rada sportskih društava i kulturno umjetničkog društva u kojima djeluju pretežno mladi s
područja Općine.
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, te Savez Društvo naša djeca.
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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 Mihovljan financira DVD Mihovljan koji broji preko 50% mlađe populacije do 30 godina starosti. U cilju djelovanja društva mladi uče
vještinama, pomaganju građanima u gašenju požara te za vrijeme elementarnih nepogoda. Provodi se i sufinanciranje NK-a „Rudar“ Mihovljan i
KUD-a Mihovljan. Također se daje tehnička, stručna i financijska podrška postojećim udrugama u realizaciji njihovih programa i aktivnosti.
Općina Lobor podupire i sufinancira rad Športskog društva Lobor, KUD Lobor, Udruge Sveta Ana, Športskog društva Vihor, Loborske
mažoretkinje i Off Road.
Izdvojena sredstva: 1.781.355,89 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih
u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Općina Mače intenzivno radi na poticanju mladih na uključivanje u organiziranje civilnog društva te na poticanju mladih na obrazovanje i
informiranje u tom području.
Kroz multimedijalni centar Stub-klub u Donjoj Stubici potiče se sudjelovanje mladih te im se nude informacije.
Općina Stubičke Toplice podupire rad MNK „Stubaki“, Stolnoteniski klub „Stubaki“, TKD „Kapelščak“ te DND Stubičke Toplice.
Općina Bedekovčina osigurava sredstva za rad udruga mladih na području svoje Općine.
Izdvojena sredstva: 105.880,98 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
Krapinsko-zagorska županija, Grad Zabok, Grad Donja Stubica, Grad Krapina, Općina Sveti Križ Začretje i Općina Bedekovčina uključuju
mlade u donošenje odluka koje ih se tiču putem djelovanja Savjeta mladih.
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U Općini Krapinske Toplice svoje interese, želje i planove mladi mogu artikulirati kroz rad udruga koje u svom programu imaju djelatnosti i
aktivnosti za mlade.
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 Općini Mače održavaju se zajednički sastanci, forumi na webu, te se intenzivno potiče mlade na osnivanje udruga koje promiču njihove
interese. U Općini Mače, kao i Općini Mihovljan, mladi surađuju s općinskim načelnikom u pojedinim programima.
Izdvojena sredstva: 335.862,00 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
Vezano za mjeru 2.1.5. „Izrada i provođenje novih te unapređenje postojećih mjera za aktiviranje i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih
mladih“ iz NP za mlade 2014.-2017., Krapinsko-zagorska županija je u 2016. g. provodila projekt Baltazar2 i Baltazar3, tj. osiguravanje ukupno
60 pomoćnika u nastavi za 70 učenika s teškoćama u županijskim OŠ i SŠ. Riječ je o projektu koji je prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti
i obrazovanja „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 53 pomoćnika u nastavi koji se brinu za 60 učenika s teškoćama, sukladno spomenutom kriteriju (i još je
angažirano 7 pomoćnika za 10 učenika kroz sufinanciranje JLS i Županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Srednja škola Zabok provodila je sljedeće aktivnosti: promocija ugostiteljskih zanimanja,, radionice i stručna predavanja, INTERSLASTinternacionalni kongres slastičarstva, sladoledarstva i konditorstva, te ciklus radionica zdravog kuhanja. Također je organizirana i izložba
učeničkih radova i prezentacija multimedijalnih sadržaja - ŠUDIGO, Art park, te radionice vezane za projekt „Još uvijek smo željni znanja“.
U suradnji s Osnovnom školom Sveti Križ Začretje te Krapinsko-zagorskom županijom uključila se u provođenje projekta „Mladi za mladepomagači u nastavi“. Kroz predmetni projekt učenicima Osnovne škole uspjela se osigurati adekvatna pomoć za savladavanje poteškoća u
učenju.
Općina Desinić sufinancira rad udruga u kojem su većinski članovi mladi i to Desinčke mažoretkinje, Limena glazba, Karlo Lugarić, KUD
Horvatska, NK Desinić, Hokej klub Desinić, Sportski centar B. Brumen, te Pjevački zbor Đuro Prejac.
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Općina Mače pružala je financijsku pomoć projektima udruga koji pridonose ciljevima Nacionalnog i Lokalnog programa za mlade, te je
sufinancirala organiziranje predstave „Političar“ Udruge GFUK Krapina.
U vrijeme obilježavanja dana Općine Đurmanec i Općine Mihovljan, mladi su uključeni u program obilježavanja dana općine kao i u razna
natjecanja.
Općina Bedekovčina sufinancira organizaciju programa „Skok u jesen“.
Izdvojena sredstva: 2.572.725,09 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
Programi i projekti Grada Zaboka kojima se ostvarila suradnja s drugim udrugama mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bili su: suradnja
DVD-a Gubaševo s Općinom Puconci, Regenerator i tematske večeri Udruge Mraz.
Grad Krapina ostvario je suradnju s Odredom Izviđača Hrvatsko Zagorje na realizaciji programa očuvanja prirode.
KUD Mihovljan, DVD Mihovljan i NK „RUDAR“ Mihovljan, ostvaruju programe i zajedničku suradnju s ostalim udrugama u Republici
Hrvatskoj.
Na razini Općine Đurmanec organiziraju se međuopćinska druženja mladih i Liga malog nogometa u suradnji s ostalim jedinicama lokalne
samouprave, pod pokroviteljstvom Općine.
Izdvojena sredstva: 38.000,00 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“.
Grad Zabok financirao je tiskanje promotivne knjižice uspjeha učenika Gimnazije, te je nabavljen pleksiglas govornice za učenike i za
uvježbavanje javnog govora.
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Izdvojena sredstva: 9.312,50 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Krapinsko-zagorske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 5.786.570,96 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 svibnju 2014. godine osnovan je Gradski savjet mladih.
U Gradu Gospiću donesen je Program rada Savjeta mladih Grada Gospića i uspostavljeno Dječje gradsko vijeće kao savjetodavno tijelo.
Općina Vrhovine kontinuirano kroz sve programe svog razvoja radi i programe za mladež na području općine.
Izdvojena sredstva: 1.581.084,98 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

Svake godine Grad Otočac ulaže velika sredstva za održavanje i izgradnju športskih objekata. Športske udruge mladih koriste školske športske
dvorane a za rad udruga koriste se i prostori Gackog pučkog otvorenog učilišta i prostora u Domu HV-a koji se ne naplaćuju.
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. Otvoren je i Info centar za mlade Gospić u prostorijama
Kulturno informativnog centra Gospić.
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Grad Novalja financira gradsku sportsku dvoranu.
Općina Perušić sufinancira prijevoz srednjoškolaca.
U Općini Donji Lapac postoji dovoljno osiguranog prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade.
U Općini Brinje sufinancira se korištenje školske sportske dvorane.
Grad Senj provodi stipendiranje učenika i studenata, plaćanje domskog smještaja, subvencioniranje troškova dječjeg vrtića, osigurava se naknada
roditeljima za novorođeno dijete, nagrade učenicima srednje škole, sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi i sufinanciranje
predškolskog programa.
U okviru Narodne knjižnice Silvije Strahimir Kranjčević osiguran je i odgovarajući prostor za aktivnosti i druženje mladih sa područja Općine
Vrhovine.
Općina Udbina organizira predstave za mlade u prostorijama KIC-a i glazbeni tečaj za mlade u prostorijama KIC-a.
U Općini Karlobag provodi se sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, te se osiguravaju učeničke i studentske stipendije.
Izdvojena sredstva: 839.374,71 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 i Dječje gradsko vijeće.
Općina Brinje je tijekom 2016. godine financirala školu taekwondo-a, školu nogometa i glazbeni tečaj.
Općina Vrhovine kontinuirano pomaže i inicira osnivanje novih inicijativa građana pa tako i udruga mladih na svom području.
Izdvojena sredstva: 203.000,00 kn
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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 financira djelovanje Udruge mladih „Je mi mladi“.
Izdvojena sredstva: 10.000,00 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
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 Općini Brinje mladi su uključeni u donošenje odluka putem Savjeta mladih Općine Brinje.
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.
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 izdaje se časopisi „Marta“.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Ličko-senjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 2.633.459,49 kn i sredstva
redovne djelatnosti
118

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 Općini Belica donesen je strateško razvojni program u čiju su izradu uključeni i mladi.
Općina Dekanovec 2007. godine raspisala je po prvi put javni poziv za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih Općine Dekanovec. Na
poziv nije pristigla niti jedna kandidatura. Dana 15. ožujka 2016. godine ponovno je raspisan javni poziv za isticanje kandidature za članove
Savjeta mladih Općine Dekanovec i njihove zamjenike, no ni tada nije pristigla niti jedna kandidatura.
Općina Sv. Martin na Muri donijela je Strateški razvojni program do 2020. godine, te se Strateškim ciljem 4 – Obrazovno unaprjeđena, kulturno i
društveno razvijena zajednica vodi briga o potrebi mladih. Osnovan je Savjet mladih Općine Sveti Martin na Muri koji je na svom prvom
sastanku donio Odluku o načinu rada i identifikaciji Savjeta, te Odluku o suradnji sa udrugama mladih i srodnim zajednicama na području
Međimurske županije.
Izdvojena sredstva: 82.000,00 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
Udruga mladih Belica, udruga mladih Gardinovec te sve udruge s područja Općine Belica imaju adekvatne prostore za rad.
Općina Dekanovec osigurala je prostorije Doma kulture na korištenje udrugama, djeci OŠ Dekanovec koja provode svoje aktivnosti (kulturne,
obrazovne, športske) na dobrobit zajednice u kojoj žive. Isto tako, za sportske udruge osigurani su sportski tereni i prateći objekti kao i
financiranje svih troškova režija.
Općina Gornji Mihaljevec daje na korištenje prostorije dvorane u Domu kulture za potrebe športskih, kulturnih i sličnih događanja.
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U 2016. godini Općina Domašinec stipendirala je sedmero studenata na temelju Odluke o stipendiranju redovnih studenata koji se školuju na
visokim školama i fakultetima i to u iznosu od 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju u Čakovcu, te po 400,00 kn mjesečno za studente
koji se školuju u drugim gradovima na području Republike Hrvatske.
Udruge mladih i mladi koriste prostore domova kultura na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
Za provođenje aktivnosti koriste se prostorije Općine Sveti Martin na Muri koje su na raspolaganju Savjetu mladih i svim udrugama Općine
Sveti Martin na Muri. Troškove održavanja javnih prostorija podmiruje Općina Sveti Martin na Muri.
U Općini Vratišinec djeluje Udruga mladih Vratišinec koja koristi prostor nogometnog kluba „Sokol“, Udruga mladih Gornji Kraljevac koja
koristi prostor Mjesnog odbora Gornji Kraljevec, a Savjet mladih za svoje potrebe koristi prostor vijećnice Općine Vratišinec.
Izdvojena sredstva: 149.760,95 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Općina Belica financira rad svih udruga s područja Općine Belica, a omjer financiranja ovisi o njihovim provedenim i planiranim aktivnostima te
rezultatima i pozitivnim učincima na lokalnu zajednicu.
U svim udrugama koje djeluju na području Općine Dekanovec mladi su uključeni kao članovi udruga.
U Općini Donji Vidovec podupire se djelovanje Sportsko-ribolovnog društva „Mrena“, Stolnoteniskog kluba Donji Vidovec, Dobrovoljnog
vatrogasnog Donji Vidovec te Društva naša djeca Donji Vidovec.
Općina Mala Subotica u 2016. godini financirala je rad dvanaest sportskih društava, četiri vatrogasna, jednog kulturno-umjetničkog društva,
jednog ekološkog društva, jedne kreativne udruge, jedne udruge žena i jednog puhačkog orkestara.
Općina Domašinec podupire rad svih udruga koje djeluju na području Općine, a čiji su nositelji aktivnosti upravo mladi. Sredstva su se
dodjeljivala sukladno zahtjevima i opravdanosti projekta. Općina Domašinec je udrugama prema njihovoj potrebi ili zahtjevu tijekom 2016.
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godine ustupala prostor, dok je Udruga žena koristila prostor redovito, više dana u tjednu u prostorijama zgrade Općine Domašinec. Također su
izgrađeni prostori za mlade, no oni trenutno nisu u funkciji.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu djeluju tri udruge mladih: Udruga mladih „Močvara“ Okrugli Vrh, Udruga mladih Mali Mihaljevec te
Udruga mladih Vučetinec.
Općina Sveti Martin na Muri podupire i sufinancira rad Savjeta mladih, a također sufinancira i podupire rad udruga u kojima djeluju mladi: Škola
nogometa Sveti Martin, susret mladih, zbor mladih, mladež DVD-a, HKUU Sveti Martin, Svetomartinske mažoretkinje, NK Bratstvo, ŠRD
Čikov, BK Mura Avantura, TK Sveti Martin, Svetomartinski krampusi.
Izdvojena sredstva: 887.265,07 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 Općine Sveti Martin na Muri osnovan je 2016. godine. Konstituirajuća sjednica održala se 29. svibnja 2016. godine, donesene su
odluke o načinu rada, suradnji s udrugama mladih, te su planirani projekti za 2017. godinu koje će Općina podupirati i financirati.
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 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.
Općina Gornji Mihaljevec u svoje djelovanje uključuje mlade putem poziva na sudjelovanje u svim kulturnim događanjima koji se odvijaju na
području Općine.
Savjet mladih i udruge Općine Sveti Martin na Muri aktivno sudjeluju u organizaciji i realizaciji manifestacija. Savjet mladih sudjeluje u
donošenju odluka, projektima i aktivnostima za mlade.
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Savjet mladih Općine Sveti Martin na Muri organizirao je kreativno-edukativnu radionicu u prirodi pod nazivom „Igrajmo se zajedno“ za djecu i
mlade.
Izdvojena sredstva: 1.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri i Općina Belica imaju svoje internet stranice koje se svakodnevno ažuriraju
informacijama na svim razinama, a preko kojih se mladi nastoje što bolje informirati.
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 lokalnoj razini podupire se djelovanje Kluba mladih Belica i Kluba mladih Gardinovec.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Međimurske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.120.026,02 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
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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
Osječko-baranjska županija sufinancirala je rad stambene zajednice Stambena zajednica za djevojke bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s
poremećajima u ponašanju, osnovana od Udruge za rad s mladima Breza, a djelovala je u 2016. godini kroz sljedeće aktivnosti:
- osposobljavanje za samostalni život kroz učenje praktičnih vještina koje se koriste u svakodnevnom životu (priprema obroka i nabavka
namirnica, održavanje osobne higijene i higijene stanovanja, poznavanje i korištenje resursa zajednice poput upravljanja novcem, odnosa
prema imovini);
- slobodno vrijeme korisnika prema njihovim interesima i željama te stečenim kompetencijama i sposobnostima (glazba, ples, sport,
likovnost, strani jezici, informatika i sl.) te kao dopuna odgojno-obrazovnom radu (posjet muzejima, izložbe, kazališne predstave, koncerti,
performansi i sl.);
- radno-okupacijske aktivnosti koje potiču nova znanja i vještine te pomažu u zapošljavaju ili samozapošljavanju poput uzgoja voća i povrća,
izrade ručno rađenih svijeća i blagdanskih ukrasa, briga o domaćim životinjama, dobrosusjedska pomoć s naglaskom na stare i nemoćne,
pomoć u realizaciji kreativnih radionica za djecu i sl.;
- obrazovne aktivnosti radi stjecanja formalnoga obrazovanja i za neformalnu edukaciju. To se odnosi na pohađanje redovitih osnovnih škola
te završetak srednjoškolskoga obrazovanja, podršku u učenju i školovanju, pomoć u profesionalnoj orijentaciji, podršku u stjecanju i
razvoju vještina potrebnih za pronalaženje i zadržavanje zaposlenja ili radnog angažmana te podršku u početnim danima novog zaposlenja
ili radnog angažmana. U sklopu neformalne edukacije korisnicima se nudi mogućnost edukacija i treninga iz različitih područja sukladno
njihovim željama i potrebama;
- psihosocijalna podrška za razvoj osobnosti korisnika u tretmanu i nakon prestanka usluge kao i podrška u samostalnom donošenju odluka i
preuzimanju odgovornosti, razvoju vještina za rješavanje problema i suočavanja s istima, komunikacijskim i socijalnim vještinama te
vještinama samozaštite.
Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih, Županijski savjet mladih je na 21. sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine donio svoj Program
rada i Financijski plan za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna, za provođenje programskih aktivnosti tijekom 2016. godine, a
koje je odobrila Skupština Osječko-baranjske županije na 17. sjednici održanoj 20. listopada 2015. godine. Obzirom da su na 19. sjednici
Županijske skupštine održanoj 1. ožujka 2016. godine izabrani novi članovi Savjeta i njihovi zamjenici koji nastavljaju s aktivnim provođenjem
programskih aktivnosti planiranih Programom, a isti su prepoznali i neke nove projekte i ideje koji se mogu realizirati tijekom 2016. godine,
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Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije je na svojoj 3. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine donio Izmjene i dopune Programa
rada i Financijskog plana za 2016. godinu koje je odobrila Skupština na svojoj 20. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine.
Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je Gradski program djelovanja za mlade Grada Belog Manastira 27. veljače 2013. godine.
Grad Belišće provodio je mjere Gradskog programa djelovanja za mlade grada Belišća donesenog 2013. godine te je pružao potporu Savjetu
mladih Grada Belišća.
Savjet mladih Grada Osijeka izradio je Prijedlog Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. U suradnji s Proni centrom i
Regionalnim info centrom Osijek, 4. travnja 2014. održana je javna rasprava, koja je omogućila sudjelovanje šire populacije mladih u stvaranju
Nacrta Programa za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017. Nakon javne rasprave, uslijedio je sastanak radnih skupina 17. travnja 2014.,
na kojem su sudjelovali predstavnici udruga mladih, Grada Osijeka i stručnjaka iz određenih područja, a potom je Nacrt Programa od 8. svibnja
– 8. lipnja na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka i u sredstvima javnog priopćavanja, bio otvoren za digitalnu javnu raspravu. Kako
tijekom digitalne javne rasprave nije pristigao niti jedan prijedlog ili komentar na navedeni dokument, Savjet mladih proslijedio je Prijedlog
Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. Gradskome vijeću na usvajanje, koje ga je donijelo 30. lipnja 2014.
U Općini Kneževi Vinogradi djeluje Savjet mladih, putem kojeg mladi na svojim redovnim sjednicama donose odluke koje ih se neposredno tiču.
Izdvojena sredstva: 169.971,85 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 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 sportske objekte i društvene domove u Belišću i prigradskim naseljima.
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Modelom korištenja športskih školskih dvorana na području grada Osijeka (20 dvorana) osiguravaju se termini za organizirani rad s mlađim
dobnim kategorijama. Prostor Doma tehnike koriste udruge tehničke kulture Grada Osijeka. Udruge imaju svoje društvene prostorije, kabinete, a
koriste i dvorane (malu i veliku) za sjednice. Pola troškova održavanja Doma tehnike ostvaruje se iz Proračuna Grada. Ove udruge okupljaju
djecu i mladež koja imaju sklonosti i sposobnosti unutar određene grane tehnike. Cilj je radom na više projekata ostvariti bitan utjecaj na korisno
provođenje slobodnog vremena mladih te otkriti i poticati razvoj. Velikom broju udruga Grad iznajmljuje svoje poslovne prostore za provođenje
aktivnosti.
Grad Valpovo osigurava prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih bez naknada, a radi se o prostorima u vlasništvu Grada, dvoranama i
prostorijama Gradske uprave.
Općina Antunovac podmiruje režijske troškove prostora u vlasništvu Općine Antunovac koji su nastali uslijed aktivnosti udruga mladih.
Općina Bizovac osigurava prostor za rad udruga mladih u Bizovcu, Brođancima, Habjanovcima i Cretu Bizovačkom.
Sve udruge na području Općine Koška imaju osigurane prostore za rad. Prostori su u vlasništvu Općine Koška, te udruge ne plaćaju korištenje.
Održavanje prostora plaća se iz Proračuna Općine.
Općina Kneževi Vinogradi osigurava sve potrebne uvjete za mlade, financijska sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine na temelju
odobrenog programa rada i financijskog plana, a prostor se dodjeljuje unutar prostora u vlasništvu Općine.
Izdvojena sredstva: 1.432.191,74 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Osječko-baranjska županija je u 2016. godini podupirala rad brojnih udruga za djecu i mlade. Udruga baranjskih Roma provodila je projekt
„Volimo učiti“ kroz razne aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi. Udruga Romsko kulturno umjetničko društvo Darda organizirala je
instrukcije iz problematičnih predmeta te stomatološke i ginekološke radionice. Udruga Romkinja Kašmir iz Belišća provodila je aktivnosti s
ciljem poticanja socijalizacije i integracije djece i mladih te njihovog aktivnog sudjelovanja u zajednici. Karate klub Hvidra Osijek je provodio
razne aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom, djecu i mlade s poremećajima u ponašanju i učenju, djecu i mlade bez
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odgovarajuće roditeljske skrbi te darovitu djecu na području grada Osijeka. Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije i Grada
Osijeka organizirala je brojne vježbe i edukacije za svoje korisnike. Humanitarna udruga „Od mene za tebe“ tijekom 2016. godine, uključivši u
projekt COO “Ivan Štark“, Udrugu djece s poremećajem autističnog spektra “Dar“, osnovne škole s područja Osječko-baranjske županije,
Poljoprivredni fakultet i dr., organizirala je brojne aktivnosti kao npr. organizacija radionice, sportskih događaja, stručnih predavanja itd. Udruga
za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje „MOGU“ tijekom 2016. godine je provodila projekt terapijsko jahanja dva dana u tjednu u trajanju
dva sata u skupinama od 6 jahača. Sufinanciranje mladih provodi se kroz njihovu uključenost u različite programske aktivnosti udruga koje
financijski podupire Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. Također, sufinanciranje mladih provodi se i kroz aktivnosti pravnih i fizičkih
osoba u ruralnom turizmu koje financijski podupire Županija.
U Gradu Donji Miholjac iz Programa javnih potreba na području Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu financirali su se brojne udruge mladih,
kulturno umjetnička društva te sportski klubovi.
Općina Kneževi Vinogradi sufinancirala je rad Udruge mladeži „ZANTO“ Karanac, Udruge mladeži „Jožef Atila“ Kotlina i Udruge mladeži
„Hercegszollosi Mihaly“ Kneževi Vinogradi.
Općina Bizovac financira rad udruga mladih i za mlade.
Općina Antunovac sufinancira rad Udruge mladih „Alfa“, KUD-a „Klasje Slavonije“ te Projekta „Brže, Više, Jače!“
Izdvojena sredstva: 1.917.217,29 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.
Izdvojena sredstva: 556.393,48 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
Savjet mladih Osječko-baranjske županije poticao je suradnju sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Razmjena iskustava, ideja i projekata
osnovno je sredstvo edukacije članova Savjeta mladih. U ožujku 2016. godine se u Osječko-baranjskoj županiji održala obuka za članove savjeta
mladih. Na edukacijama su sudjelovali predstavnici općinskih, gradskih te županijskog Savjeta mladih s područja Osječko-baranjske županije.
Obuku je organizirala Zaklada Friedrich Ebert i Udruga gradova, a članovi Savjeta mladih u suradnji sa Savjetom mladih Grada Osijeka bili su
domaćini ovoj edukaciji. Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza održano je prigodno druženje sa savjetima mladih te s udrugama
mladih i studenata s područja Županije. Obišla su se njihova događanja i aktivnosti koje su pripremili. Organizirana je manifestacije edukativnog
i zabavnog karaktera, koja je okupila mlade svih generacija u Belišću. Održane su razne sportske igre te se na samom kraju dana organiziralo
druženje na Gradskom bazenu Belišće. Svakodnevna komunikacija i koordinacije s gradskim i općinskim savjetima mladih pokazale su se kao
dobar početak novih i zajedničkih projekata. Nakon što su završili ljetni praznici, studenti se vratili na fakultete, učenici sjeli u školske klupe,
studentske udruge te udruge mladih u suradnji sa savjetima mladih ujedinili su se, te su kroz edukativne, sportske i zabavne sadržaje, mladima
priredili zanimljiva događanja. Udruga ESN Osijek, udruga je koja okuplja mlade iz drugih država koji su došli na studentsku razmjenu, Erasmus
program, u Osijeku. Članovi Savjeta mladih kao predstavnici mladih u Osječko-baranjskoj županiji nastojali su svim mladima pružiti zanimljiv i
edukativan sadržaj s glavnim ciljem upoznavanja Osječko-baranjske županije. Temeljem toga održana su druženja sa stranim studentima te će
Savjet mladih u daljnjem radu strane studente upoznavati s gradovima, kulturnim znamenitostima, sportskim i edukativnim sadržajem na
području cijele Osječko-baranjske županije.
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, a predsjednica Gradskog vijeća i gradonačelnik redovno
jednom u tri mjeseca održavaju sastanke sa Savjetom mladih kako bi raspravili o aktualnoj problematici mladih u Gradu.
U Gradu Belišće, Gradu Osijeku, Gradu Valpovu i Općini Kneževi Vinogradi aktivni su Savjeti mladih, preko kojih se osigurava uključivanje
mladih u odluke koje ih se neposredno tiču.
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Izdvojena sredstva: 20.000,00 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 Beli Manastir podržava projekte Savjeta mladih koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i Gradskog programa djelovanja
za mlade Grada Belog Manastira, kao što su organizacija predavanja i izrada letaka kojima se mlade želi informirati o otvaranju Europskih
mogućnosti mladima, zdravoj prehrani i slično. Grad sufinancira ili podržava projekte ustanova i udruga s područja Grada s kojima surađuje i
Savjet mladih u sklopu Belomanastirskog ljeta mladih, i to kulturne programe (Kino na otvorenom, večer poezije, suze Svetog Lovre), kao i
programe vezane za tjelesnu aktivnost mladih.
Izdvojena sredstva: 389.067,94 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 Beli Manastir sufinancirao je sudjelovanje člana Savjeta mladih Grada Belog Manastira na osnivačkoj konferenciji udruge Koordinacija
Gradskih savjeta mladih na području Republike Hrvatske održanoj u Trogiru u ožujku 2016. godine. U sklopu konferencije održana su
predavanja, a teme su bile mladi i Europska unija, te Erasmus+, kao i primjeri dobre prakse rada drugih Savjeta mladih.
Općina Koška surađivala je s KUD-ovima i konjogojskim i sličnim udrugama diljem Hrvatske kroz smotre folklora, gostovanja, manifestacije i
dr.
Izdvojena sredstva: 870,20 kn
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
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Grad Belišće podupire i sufinancira djelovanje Kluba mladih „Garaža“ od 2015. godine koji organizira radionice, predavanja i tribina za mlade,
te djelovanje Lokalnog volonterskog centra „Zvono“ Belišće koji od 2014. godine kroz promovira vrijednosti, važnosti i doprinosa volontiranja
među djecom i mladima.
Grad Donji Miholjac financira Klub mladih Donji Miholjac iz Programa javnih potreba na području Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu.
Savjeta mladih Grada Osijeka surađuje s Regionalnim Info centrom za mlade na različitim radionicama i projektima.
Izdvojena sredstva: 3.000,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Osječko-baranjske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.488.712,50 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
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.
U 2016. godini je u Općini Čaglin osnovan Savjet mladih, te Udruga za mlade.
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. U 2016. godini
osnovan je Savjet mladih Grada Lipika.
Grad Pleternica i Grad Požega imaju aktivne Savjete mladih.
Izdvojena sredstva: 18.719,81 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

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 a
Općina Velika financirala je izgradnju doma u Poljanskoj.
Izdvojena sredstva: 623.620,40 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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.
Izdvojena sredstva: 398.271,49 kn
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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.
Grad Pakrac sufinancirao je rad Udruge djece branitelja Pakraca i Lipika.
Udruga Puma koja djeluje u Gradu Požegi 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: 33.000,00 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
Osnivanjem Savjeta mladih Grada Lipika omogućit 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 Grada Požege.
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
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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: 231.600,00 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
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 posjetima 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 sporta.
Grad Požega sufinancira Udrugu GERGER film koja okuplja ljubitelje filma, a u 2016. godini organizirala je 24. hrvatski festival jednominutnih
filmova.
Izdvojena sredstva: 50.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
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.
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
Osnutkom Savjeta mladih Grada Lipika stvoreni su uvjeti za povezivanje s mladima iz šireg kruga, a u planu je i osnivanje Info-centra,
savjetovališta i drugih oblika pomoći mladima.
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Ukupno je za provedbu Preporuka na području Požeško-slavonske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 1.360.211,70 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.
U Gradu Kastavu je 2013. godine donesen Gradski program djelovanja za mlade 2013. do 2017. godine.
Grad Kraljevica donio je Program rada Savjeta mladih.
Grad Rijeka je u fazi izrade Programa za mlade Grada Rijeke te priprema prijavne dokumentacije odnosno bidding book-a Rijeka - grad kandidat
za Europsku prijestolnicu kulture na temelju koje je osvojena navedena titula 2020. godine. Projekt se počeo pripremati i provoditi tijekom 2016.
godine, a kao glavni partner navodi se Sveučilište u Rijeci s kojim će se provesti niz programa, edukacija i evaluacija (poglavito uz temu Jedna
Rijeka: Učenje/Rijeka Resource, programe Research Fellowship Programme i Open Access Programme te programske pravce Doba moći,
Kitchen, Slatko i Slano itd.).
Grad Vrbovsko osigurava jednokratnu novčanu pomoć za socijalno ugroženu skupinu studenata sa područja Grada, provodi dopunski socijalni
program za djecu i mladež, osigurava sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, te se svake godine provodi natječaj za stipendiranje
učenika i studenata sa područja Grada Vrbovskog
Izdvojena sredstva: 550.628,55 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

Putem projekta Ured za mlade Primorsko-goranske županije koji je pokrenut od strane Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade započelo 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, a svojim djelovanjem pokriva područje Rijeke i riječkog prstena.
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Tijekom 2016. godine otvoren je informativno-edukativni punkt u Općini Lovran koji svojim radom pokriva područje Liburnije te Društveni
dom za mlade u Lovranskoj Dragi koji predstavlja multifunkcionalni prostor za duži boravak mladih (višednevni edukativni programi, Europska
volonterska služba i dr.). U informativno-edukativnim punktovima Ureda za mlade PGŽ organizirano je više do 360 različitih događanja na
kojima je sudjelovalo 2.500 mladih.
Grad Bakar osigurava odgovarajuće prostore kroz uređenje sportskih terena na području grada Bakra.
U Općini Čavle mladima su svakodnevno dostupni sportski prostori dvorane Mavrinci te boćarske dvorane Hrastenica za održavanje sportskih
aktivnosti kao i knjižnice Čavle, kaštela Grobnik, čitaonice Cernik za kulturne aktivnosti, bez naknade.
Grad Kastav je dodijelio korištenje prostora Savjetu mladih Grada Kastva na adresi Štivar 13.
Općina Kostrena financira korištenja sportskih objekata (Sportska dvorana „Kostrena“ i dvorana „NK Pomorac“) sportskim klubovima na
području općine Kostrena.
Grad Kraljevica sufinancira režijske troškove za višenamjensku dvoranu PraktikUm.
Na nekoliko lokacija Grada Krka nalaze se prostori koje je Grad ustupio na korištenje udrugama.
Grad Opatija osigurava korištenje prostora Sportske dvorane Marino Cvetković za potrebe rada sportskih klubova, prostora hotela Opatija (bazen
za potrebe rada Vaterpolo kluba Opatija), te prostora Vile Antonio. 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.
Općina Ravna Gora osigurava prostor za rad i provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i ostalih sličnih
programa u općinskim objektima: Dom kulture Ravna Gora, Upravno-poslovna zgrada, Društveni dom „Goranka“ te u objektu SPC „Goranka“ u
vlasništvu komunalnog društva „Turmin“ d.o.o. Ravna Gora.
Prema Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. cilj je maksimalno osnažiti kapacitete nezavisne kulturne scene i potaknuti
Sveučilište u projektu Studentskog kulturnog centra. Da bi se to postiglo kroz natječaj je 2013. godine ponuđena na upravljanje, bez naknade,
vrijedna infrastruktura kluba Palach, dva kata zgrade Filodrammatice i prostor Marganova u Harteri. Tako koncentrirana nezavisna kulturna
scena, s posebnim naglaskom na populaciju mladih i studenata, uz pravo na upravljanje prostorima, stječe puno bolje pozicije za ostvarenje
programa i privlačenje sredstava. Korisnici navedene infrastrukture su Savez udruga Molekula i Studentski kulturni centar, a Grad Rijeka pokriva
troškove tekućeg održavanja i režija tih prostora. Grad također ustupa besplatno prostor Grada Rijeke u centru Sušak na korištenje zboru mladih
Josip Kaplan. Svi sportski objekti u vlasništvu Grada Rijeke na raspolaganju su riječkim sportskim udrugama za provedbu treninga i utakmica
bez plaćanja naknade.
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Općina Skrad Udruzi mladih „Initium“ osigurava adekvatan prostor u vlasništvu Općine bez plaćanja naknade za korištenje prostora.
Grad Viškovo izdvojio je sredstva za projektnu dokumentaciju svlačionica i poslovnog prostora NK Halubjan, projektnu dokumentaciju za
uređenje pomoćnog nogometnog igrališta te proširenje i uređenje boćališta i svlačionice BK Marinići.
Mladima Općine Vrbik na raspolaganju je prostor u zgradi Općine Vrbnik (koriste ga besplatno) i prostor sportske dvorane u prostorijama
srednje škole u gradu Krku.
U Gradu Vrbovskom osiguran je prostor u stambenoj zgradi u Moravicama za Forum mladih Moravice.
Izdvojena sredstva: 41.951.638,61 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Primorsko-goranska županija kroz program javnih potreba sufinancira projekte i programe udruga u području socijalne skrbi i samozapošljavanja
mladih, sporta i tehničke kulture.
Općina Jelenje podupire osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području.
Grad Krk podupire osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području.
Općina Omišalj podupire djelovanje Savjeta mladih Općine Omišalj.
Grad Opatija kroz programe javnih potreba sufinancira rad udruga koje imaju programe za mlade.
U Općini Ravna Gora provodi se sufinanciranje rada udruga na temelju Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih
potreba u prosvjeti, kulturi i sportu, kao i programa potreba udruga građana koje djeluju u Općini Ravna Gora u 2016. godini.
Odjel za kulturu Grada Rijeke osmislio je model koji omogućuje lakši pristup sredstvima mlađim neafirmiranim sudionicima riječke kulturne
scene. Posebno se vrednuju predlagatelji programa koji se prvi put javljaju na natječaj Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke i mlađi su od 29
godina. Tako se omogućuje vrednovanje kvalitetnih projekata koji bi u izravnoj općoj konkurenciji bili prikraćeni zbog nemogućnosti osvajanja
bodova po kriteriju dosadašnjih referenci. U sklopu natječaja Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke na godišnjoj bazi dodjeljuju se sredstva
raznim programima s područja kulture. Tijekom 2016. godine broj programa koji su sufinancirani putem Javnih potreba u kulturi, a koji su
135

proveli mladi ili su bili namijenjeni prvenstveno mladoj publici je 22, a izvedeni su od 19 korisnika. Ukupan iznos s kojim su ti programi
sufinancirani od Odjela za kulturu je 226.225,00 kn. Većina ustanova kojima je osnivač Odjel za kulturu Grada Rijeke u svom regularnom radu
provodi programe isključivo za mladu populaciju (posebno namijenjene pretplate, posebno organizirana vodstva, čitateljske klubove, razne
edukacijske programe, radionice, okrugle stolove, tribine itd., ali i produkcije namijenjene mladima ili pak koje su izveli mladi kao što su
predstave i izložbe). Broj raznih inicijativa i provedenih programa ustanova u kulturi Grada Rijeke tijekom 2016. godine vezanih za ovu
populaciju je 27. Većina troškova za njihovu provedbu je dio troškova hladnog pogona i regularnih aktivnosti ustanove. Kroz projekt Europske
prijestolnice kulture Odjel za kulturu i firma RIJEKA 2020 d.o.o. proveli su više programa u suradnji s mladima ili namijenjenih mladima, a to
su Bakanalije s Udrugom IKS na kojeg je utrošeno 19.000,00 kn, zatim Fashion Week s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i
Sveučilištem u Rijeci na kojeg je utrošeno 106.000,00 kn. U suradnji s Odsjekom za kulturalne studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci
ostvaren je volonterski program. Ostale aktivnosti Odjela za kulturu uključuju programska sredstva dodijeljena za događanja u klubu urbane gaze
Palach koja iznose 60.000,00 kn, a tijekom 2016. godine u tom prostom su izvedena 52 uglavnom glazbena programa. U 2016. godini programi
mladih sportaša sufinancirali su se unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke kroz sedam sportskih programskih aktivnosti, a to su:
treninzi i natjecanja sportaša, nagrađivanje sportaša, provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca, treninzi i natjecanja
osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, organiziranje i sudjelovanje na
značajnim međunarodnim natjecanjima i posebni programi mladih. U 192 sportske udruge, članica Riječkog sportskog saveza, bilo je tijekom
2016. godine registrirano 8.930 mladih sportaša, a uključujući školski i sveučilišni sport, sport invalida i rekreaciju, broj mladih osoba koje se
bave sportom je oko 14.000. Grad Rijeka nagrađuje visokovrijedne sportske rezultate, odnosno tri kategorije vrhunskih sportaša, temeljem
Pravilnika o naknadama za postignute rezultate RSS-a, te perspektivne mlade sportaše, temeljem Pravilnika o sufinanciranju programa
perspektivnih sportaša RSS-a.
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.
Grad Vrbovsko sufinancirao je rad udruge Forum mladih Moravice.
Izdvojena sredstva: 18.148.488,00 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 Primorsko-goranskoj županiji se sufinanciranjem programa „Čujemo s(v)e vidimo“ Udruge Kombinat, programa „Info-centar SUMA“ Saveza
udruga mladih PGŽ i programa „Regionalni info centar za mlade“ Udruge Regionalni info centar za mlade – UMKI, potiče sudjelovanje mladih
u društvenom odlučivanju te im se nude informiranje i obrazovanje u tom području.
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Grad Kastav putem djelovanja Savjeta mladih Grada Kastva provodi programe poticanja sudjelovanja mladih u društvenom odlučivanju.
Grad Krk podupire djelovanje Udruge „Kreativan Krk“ i Savjeta mladih.
Grad Rijeka provodio je Projekt AKCIJA ZA 5! u suradnji sa Savjetom mladih i Udrugom DELTA.
Izdvojena sredstva: 319.480,00 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
Primorsko-goranska županija preporuku ostvaruje kroz Savjet mladih na način da udruge mladih mogu kandidirati svoje predstavnike prilikom
izbora članova Savjeta.
Svi akti Grada Kastva koji se odnose na pitanja populacije mladih prije donošenja, u procesu izrade dostavljaju se Savjetu mladih Grada Kastva
na znanje te Savjet mladih Grada Kastva daje mišljenja te predlaže izmjene.
Savjet mladih općine Kostrena sazvan je u lipnju 2015. godine. Općina Kostrena financira rad i naknadu troškova rada članova Savjeta mladih. U
skladu sa svojim zakonskim obvezama očekuje se od Općinskog vijeća da prije donošenja odluka vezanih za mlade traži mišljenje Savjeta
mladih.
Mladi Grada Krka djeluju prvenstveno kroz Savjet mladih i preko svojih zastupnika u Gradskom vijeću.
Klub mladih Omišalj i Udruga Obitelj za mlade Njivice sudjelovali su u EU projektu „Strukturirani otoci“ u organizaciji Udruge Delta iz Rijeke.
Grad Opatija kroz rad Savjeta mladih Grada Opatije surađuje s udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima, informira mlade, te provodi
natječaj za financiranje projekata za samoorganiziranje mladih.
Savjet mladih, kao posredničko tijelo između tijela Uprave Općine Skrad i populacije mladih Općine Skrad 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 u Skradu.
Kroz rad Savjeta mladih Općine Viškovo uključuju se mladi i njihove udruge u djelovanje jedinice lokalne samouprave.
Izdvojena sredstva: 51.253,55 kn
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Primorsko-goranska županija sufinancirala je 12 projekata i programa udruga koji izravno doprinose ciljevima Nacionalnog programa za mlade.
Grad Kraljevica sufinancirao je Program Nacionalne zaklade za filantropiju i društveni razvoj „Mladi su snaga zajednice“, te 2 projekta
neformalnih skupina mladih „Park Križišće“ i „Prometni poligon“.
Grad Kastav izdvaja sredstva za Programe Savjeta mladih Grada Kastva.
Grad Opatija pružao je potpore mladima nezaposlenima, poticao zapošljavanje nezaposlenih osoba do 29 godina, sufinancirao program „Igrom u
život“ u Udruzi osoba s invaliditetom Grada Opatije, organizirao radionicu „Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija“, proveo natječaj za
financiranje projekata za samoorganiziranje mladih, podupirao djelovanje Savjetovališta za brak, obitelj i mladež, te podupirao volonterske
aktivnosti Udruge Žmergo.
Grad Rijeka provodio je ukupno 34 programa za mlade, kao što su: individualno i grupno savjetovanje studenata Sveučilišta u Rijeci,
savjetovališta u Centrima za mlade, priprema tečajeva za trudnice, Kampovi za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, kontinuirani
nadzor djece i mladeži s cerebralnom paralizom i drugim oblicima tjelesne invalidnosti, „Mobilnost za bolju budućnost“, sufinanciranje prijevoza
za studente i mlade s invaliditetom, izvaninstitucionalne radionice za djecu i mlade s invaliditetom i kreativne radionice oboljelih od multiple
skleroze, ulaganja u poduzetničku infrastrukturu (RRA Porin), aktivnosti u START UP inkubatoru, prevencija razvoja ovisnosti kod rizičnih
skupina mladih, K.E.S. – Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike i ostalo.
Općina Skrad je u 2016. godini uključila mlade u razna natjecanja u vrijeme obilježavanja dana Općine.
Izdvojena sredstva: 4.828.205,24 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
Kroz aktivnosti Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, ostvaruje se suradnja s drugim Savjetima mladih kao i udrugama mladih i za mlade.
Savjet mladih Grada Kastva surađuje sa srodnim udrugama i organizacijama na području Primorsko-goranske županije te Republike Hrvatske.
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Grad Krk ostvario je suradnju s njemačkim gradom Rochenhausen.
U Gradu Rijeci provodi se projekt European Accesible Sustainable Young Towns (Easy Towns), koji je sufinanciran iz fonda Europske unije
„Europa za građane“. Cilj projekta je senzibilizirati i uključiti građane u rasprave oko multikulturalnosti, interkulturalnosti i integracije u
europskim gradovima. Partneri u projektu imat će prilike podijeliti međusobno primjere dobre prakse, kao i prenijeti znanja i iskustva vezana uz
navedenu problematiku. U svim gradovima - partnerima provest će se akcije čiji je cilj na kreativna način, te posebno u suradnji s mlađom
populacijom, progovoriti o izazovima integracije. U 2016. godini Grad je dao pismo podrške Centru tehničke kulture Rijeka vezano za projekte
kojima se ostvaruje suradnja s udrugama mladih i to: Generation 0101, Budi++, Mi znamo kako, Rl connect.
Izdvojena sredstva: 96.000,00 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Savjet mladih Grada Kastva redovito objavljuje članke o radu Savjeta u Glasu kastavskom, a Grad Krk objavljuje sadržaje vezane za mlade u
suradnji s lokalnim glasilom „Val“.
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Primorsko-goranska županija sufinancirala je Savez udruge mladih Primorsko-goranske županije pod nazivom „Info-centar SUMA“, Udrugu
regionalni info centar za mlade - UMKI i Klub mladih Rijeka.
Općina Skrad pružila je financijsku potporu radu Udruge mladih „Initium“.
Izdvojena sredstva: 82.480,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Primorsko-goranske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 66.028.173,95 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
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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
U Sisačko-moslavačkoj županiji, Udruga mladih PRONI i Savjet mladih Sisačko-moslavačke županije izradili su program za mlade.
U Gradu Petrinji konstituiran je treći saziv Savjeta mladih. Savjet mladih je u 2016. godini održao dvije sjednice, nekoliko neformalnih
sastanaka, bio je inicijator uspostavljanja suradnje Učiteljskog fakulteta/Odsjek u Petrinji i Udruge osoba s invaliditetom SMŽ/Mala kuća
Petrinja s ciljem razvijanja volonterstva i obrazovanja u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Sve aktualne informacije o radu Savjeta mladih
Grada Petrinje dostupne su na službenoj web stranici Grada Petrinje, www.petrinja.hr. Savjet mladih Grada Petrinje ima i svoj profil na
društvenoj mreži Facebook. Sve informacije vezane za mlade i sjednice Savjeta mladih Grada Petrinje redovito se objavljuju na Portalu 53
(novinari Petrinjskog radija nazočni su na sjednicama Savjeta mladih i oglašavaju na Petrinjskom radiju u cilju što bolje informiranosti mladih u
lokalnoj sredini). Grad Petrinja osigurava prostor za održavanje sjednica i sastanaka Savjeta mladih te financijska sredstva namijenjena
programima koje predloži Savjet mladih u suradnji s udrugama mladih, a koji poboljšavaju kvalitetu života mladih na području Grada Petrinje
uvažavajući njihove interese, stvarajući uvjete za afirmaciju mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici, te izgradnju konstruktivnog i
partnerskog odnosa s nevladinim organizacijama mladih.
Općina Dvor ima osnovan Savjet mladih od 2008. godine, koji se u život zajednice uključuje na različite načine, ovisno o njegovu sastavu.
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. Mladi su uključeni u proces donošenja odluka i uređenje 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: 36.860,00 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 Petrinja osigurao je i ustupio prostor Male i Velike gradske vijećnice Grada Petrinje za održavanje sjednica Savjeta mladih Grada Petrinje,
sastanaka mladih, edukativnih radionica i sl. te male i velike dvorane, atrija i prostorija u POU Hrvatski dom Petrinja za provođenje ostalih
aktivnosti i programa Savjeta mladih, udruga mladih i za mlade (kulturnih, obrazovnih, sportskih i sl.). Ustupljen je i prostor Gradske knjižnice i
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čitaonice/ Odjel za djecu i mlade, Galerije „Krsto Hegedušić“, Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj, Velike dvorane/kina. Grad Petrinja
osigurao je i ustupio prostor osnovnoškolskih i srednjoškolskih dvorana i prostora te gradskih uređenih vanjskih prostora za provođenje
obrazovnih, sportskih, kulturnih i sličnih programa, aktivnosti i gradskih manifestacija. Udruga „Kupa A.M.J.“ i „Šum na umu“ svake godine uz
podršku Grada Petrinje i gradonačelnika, organiziraju u srpnju Kupa Open Air festival na kupalištu u Mošćenici. U sklopu sportskog centra
„Milon“ nude se škola boksa, škola hrvanja, jiu-jitsu, sambo, program za žene i djecu koje vode profesionalni treneri, profesori stručnjaci a
također uz stručnu osobu i program za djecu s posebnim potrebama. Neki od programa na Gradskom kupalištu na Kupi su fišijada, biciklijada,
Dan smijeha i umjetnosti, 8. Latino večer, Prvi glas Petrinje. Grad Petrinja izdvojio je financijska sredstva za najam sportskih dvorana, bazena i
slično, za tekuće održavanje sportskih objekata/terena, za potporu Klizalištu kao i ostalih sportskih objekata. Članovi gimnastičkog kluba
„Petrinja“ dobili su na korištenje prostor u Gajevoj ulici broj 2 u Petrinji.
Općina Martinska Ves osigurala je prostor za KUD „Martinčani“, Tamburaškom orkestru Janko Stjepušin, mažoretkinjama Martinčice i
mažoretkinjama Općine Martinska Ves, bez naknade. Općina je osigurala i donacije za redovan rad i nastupe KUD-ovima, mažoretkinjama i
Tamburaškom orkestru.
U Općini Dvor djeluju dva nogometna kluba, karate klub te dva KUD-a koji rade zahvaljujući podršci iz Proračuna Općine. 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.
Na području Općine Topusko djeluje Nogometni klub koji okuplja mlade na sportskim natjecanjima i aktivnostima, HAKUD-Topusko koji
okuplja mlade koji njeguju tradiciju Topuskog i KUD „Seljačka sloga“ Gređani koji okupljaju mlade s ciljem očuvanja tradicijskih običaja.
Općina Sunja za provođenje aktivnosti mladih kroz sportske, kulturne, obrazovne i slične programe, osigurava prostor u Domu kulture Sunja,
općinskoj vijećnici, Kino dvorani „Sven Lasta“, Osnovnoj školi Sunja, vatrogasnim i društvenim domovima, sportskim terenima, Narodnoj
knjižnici i čitaonici Sunja.
Općina Hrvatska Dubica osigurala je prostor u Hrvatskom domu.
Izdvojena sredstva: 2.050.365,41 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 Petrinja je financijski podupirao Petrinjski sportski savez, Plesni klub „Petrinia“, MNK „Petrinjčica“, Karate klub „ Petrinja“, Hrvački klub
Petrinja, Udrugu osoba s invaliditetom SMŽ "Mala kuća" Petrinja, Udrugu djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, „Humanika“, Udrugu
mladih K.R.I.D., Odred izviđača Kupa, Treen g. Reen, F.Lhotka glazbenu školu, Gradsku limenu glazbu, HKUD „Mošćenica“, KUD
„Hrastovika gora“, HPD „Slavuj“, Pjevački zbor mladih Matice hrvatske Petrinja „Mato Bučar“, Folklorni ansambl „Petrinjčica“.
Općina Majur je sufinancirala rad sportsko-nogometnog kluba „Radnik“ Majur.
U Općini Sunja osnovane su i rade udruge u sportu i kulturi.
Izdvojena sredstva: 590.443,27 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
Sisačko-moslavačka županija je sufinancirala skupove mladih i predstavnika Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije (skupovi u Novskoj i
Krapju).
Općina Hrvatska Dubica sufinancirala je Udrugu mladih Hrast – organizacija putovanja u Nacionalni park Plitvička jezera.
Izdvojena sredstva: 3.000,00 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
Grad Petrinja sudjeluje u URBACT projektu programa međuregionalne suradnje CITY CENTRE DOCTOR vodećeg partnera talijanskog grada
San Dona di Piave unutar kojeg na raspolaganju ima budžet od 40.862,32 eura koji se u 85% iznosu financira od Europskog fonda za regionalni
razvoj. Unutar projekta oformljeno je i partnerstvo URBACT LOKALNA GRUPA, koje broji 29 članova iz raznih nevladinih udruga,
poduzetnika, razvojnih agencija i ustanova s područja Grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije. Od 29 članova URBACT LOKALNE
GRUPE dva su predstavnika udruga koje u rad uključuju mlade (udruga KRID i udruge GRAK). Kao aktivni članovi ULG-a sudjelovati će u
izradi Integriranog akcijskog plana Grada Petrinje u kojeg će se ugraditi mišljenja i prijedlozi javnosti i ULG partnerstva o oživljavanju centra
grada.
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Općina Topusko od 2013. godine kroz rad Općinskog vijeća uključuje mlade u donošenje bitnih odluka. Za svaku sjednicu Općinskog vijeća
upućuje se poziv Savjetu mladih, no nakon početnog pokazanog interesa, protekom vremena interes za sudjelovanje u radu je sve slabiji.
Konstituiran je Savjet mladih Općine Sunja te Komisija za sport i kulturu kao radna tijela predstavničkog tijela.
Izdvojena sredstva: 102.294,28 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
Sisačko-moslavačka županija kroz natječaj za sredstva u kulturi sufinancira projekte, programe i manifestacije udruga mladih. Program za mlade
Sisačko-moslavačke županije – PRONI.
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 dr. Grad Petrinja osigurava godišnju članarinu za LAG Zrinska gora - Program ruralnog razvoja/mladi poljoprivrednici. Obrazovanje
za poljoprivredna zanimanja/ekološka poljoprivredna gospodarstva/osposobljavanja mladih poljoprivrednika s područja Grada Petrinje.
Financijski je podržan i Centar za šljivu i kesten - ostvarena osposobljavanja-obrazovanja ekološki poljoprivrednik za 5 mladih osoba s područja
Grada Petrinje. Uređeno je i potkrovlje u Centru, koje će biti iskorišteno za smještajne kapacitete (prijašnjih godina na terenskoj nastavi i praksi u
Dječjem istraživalačkom centru, u Prnjavoru Čuntićkom boravili su studenti biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta s kojim se
namjerava uspostaviti suradnja kako bi njihovi studenti mogli boraviti, raditi na terenu i održavati predavanja, budući da posjeduju učionice i svu
potrebnu opremu). Sufinancirana je Petrinjska kuća zdravlja - Programi prevencije i zdravstvenih usluga (u organizaciji i suradnji s
Neuropsihijatrijskom bolnicom „Dr Ivan Barbot“ Popovača, Udrugom „Naš život“, Udrugom „Humanika“ i ostalim udrugama), ljetovanje u
Grgurićima/Dubrovnik - organizirano desetodnevno besplatno ljetovanje za djecu višečlanih obitelji slabijeg imovinskog stanja i djecu s
poteškoćama u razvoju, ljetovanje u Skradinu/Izlet na Slapove Krke - organizirano besplatno ljetovanje za 41 učenika iz socijalno ugroženih
obitelji iz Nebojana, Slane, Strašnika, Žušića, Gore, Vratečkog; Donjih Mokrica, Sibića u odmaralištu Grada Zagreba „Vladimir Nazor“ d.o.o.
hostel „Loda“ u Skradinu. Grad Zagreb osigurava besplatan prijevoz od Zagreba do Skradina i natrag, punu pansionsku uslugu, 24-satni stručni
pedagoški rad i nadzor stručnih suradnika te 24-satnu zdravstvenu skrb u odmaralištu, a Grad Petrinja prijevoz od Petrinje do Zagreba i natrag.
Određena sredstva Grad Petrinja izdvajao je za osiguravanje uvjeta za dostupnost obrazovanja mladima (besplatnim prijevozom,
subvencioniranjem školarina i sl.), kao i razvoj programa stipendiranja studenata sa svojeg područja s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj
zajednici; Subvencija školske kuhinje; Stipendije učenicima i studentima; Subvencija prijevoza učenika/studenti/autobusne karte. Grad Petrinja
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također potvrđuje pronatalitetnu politiku i svoju naklonost i podršku mladim obiteljima s novorođenom djecom a s prebivalištem na području
Grada Petrinje - jednokratnim financijskim potporama kroz Program „BEBA“. Grad Petrinja donirao je financijska sredstva za održavanje
brucošijade – Učiteljski fakultet u Zagrebu/Odsjek u Petrinji. Osigurana su sredstva za osnovno i srednje školstvo (subvencije i donacije
školstvu/ programi; Prva OŠ/ materijalni troškovi, OŠ Dragutina Tadijanovića/ Produženi boravak, OŠ Mato Lovrak/Programi, Srednja škola
Petrinja/ Programi).
Program za mlade Općine Hrvatska Dubica izrađen je od strane RCT-a Zagreb (dobivena suglasnost Općinskog vijeća 15. prosinca 2016.
godine).
Savjet mladih donio je Program kojim se predviđa izrada i provođenje projekata za mlade, a koji će pridonositi ciljevima Nacionalnog programa
za mlade u Općini Sunja.
Izdvojena sredstva: 3.356.104,38 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
Dva predstavnika Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije sudjelovala su na Konferenciji Savjeta mladih u Karlovcu.
Grad Petrinja je u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Petrinje organizirao i sufinancirao različite aktivnosti i manifestacije u koje su
uključene sve OŠ, Srednja škola Petrinja, udruge mladih i za mlade, različite organizacije inicijative i klubovi mladih, različiti izvođači, mladi
muzičari iz lokalne sredine, cijele Hrvatske i inozemstva: Petrinjski fašnik, Biciklijada, Fišijada – ribička noć, Lovrenčevo u Petrinji, Petrinjske
legende i priče, „Intermezzo Napoleonove vojske u Petrinji“-glazbeno scenski program, Festival kestena, Božićni sajam Tominje, potpore
manifestacijama (predstavljanje u Zagrebu, Zrin G. Reen, Prvi glas Petrinje ), Doček Nove Godine.
Tijekom 2016. godine sufinancirani su i:
1) 4. Moto susreti - organizaciji Moto kluba „Veterani Petrinja“ na kojima su se okupili brojni motoristi iz 50.-ak klubova iz gotovo cijele
Hrvatske, ali i susjednih Bosne i Hercegovine te Slovenije. Gostovala je rock grupa Plagijat iz Slavonskog Broda, dok je drugi dan susreta
obilježilo mnoštvo raznih sadržaja (natjecanja, vožnja, paintball, koncerti i sl).
2) Motocross/ Zelena dolina - na stazi „Zelena dolina“ kod Hrvatskog Ćuntića, održana je 7. utrka za Otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu,
a nastupilo je 69 vozačica i vozača u osam klasa. Petrinja je u sklopu manifestacije „Noć prvaka“ u Jastrebarskom, koju organizira Hrvatski
motociklistički savez, dobila priznanje za doprinos u organizaciji motociklističkog sporta.
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3) Projekt “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini“ ODRAZ koji se provodio na području četiri županije,
u partnerstvu s Udrugom ZvoniMir iz Knina, LAG-om Zrinska gora-Turopolje iz Petrinje i Udrugom gradova u RH. Cilj projekta je bio
promicanje dobrog upravljanja i jačanje participativnog razvoja izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalne samouprave.
Projekt je financiran od strane Europske komisije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH. Dvije godine modularnog treninga iz Sisačkomoslavačke županije prošli su predstavnici Udruge osoba s invaliditetom SMŽ i LAG Zrinska gora –Turopolje. U završnici edukacije u
organizaciji Odraza 30 sudionika modularnih treninga boravili su od 15. do 18. studenog 2016. godine na studijskom putovanju u Belgiji.
4) Međunarodni tjedan mladih - Najbolji nacionalni projekt u RH Udruge za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“
Daruvar koja je ujedno i organizator navedenog projekta. Grad Petrinja je partner na projektu nastavljajući ranije uspostavljenu uspješnu
suradnju s Udrugom „Impress“. Ove godine uz mlade iz 8 država sudjelovalo je i 14 mladih iz Petrinje, što je najveći broj mladih iz drugih
gradova. U programu Međunarodnog tjedna mladih, na završnoj svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana mladih sudjelovali su Petrinjci,
članovi Plesnog kluba „Petrinia“ i glazbenog sastava „Besplatno piće“ i Udruge „IKS“. Cilj ovog projekta je stvoriti aktivnije mlade, dizanje
razine samosvijesti mlade populacije koja utječe na buduće društvene procese. Projekt i besplatni ljetni edukacijski kamp predstavljeni su
javnosti na prezentaciji koja je organizirana u Grad Petrinji, u Maloj vijećnici gdje su nazočni bili gradonačelnik Darinko Dumbović, Armin
Hadžić/ Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, prim.dr. Marina Kovač/ Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivo Barbot“, Popovača, Zlata
Jajčinović, pročelnica Ureda gradonačelnika, Edit Posavec, viši referent za kulturu i programe mladih, Tanja Herceg, predsjednica Udruge
„Impress“, Dubravko Šopar, izvršni direktor Udruge“Impress“, ujedno i član Savjeta za mlade RH te Karlo Horvat, predsjednik nacionalnog
vijeća učenika u RH i član organizacijskog odbora Međunarodnog tjedna mladih.
5) 5. Kupa open air festival - Trodnevni festival elektronske glazbe /Kamp Kutac. Nastupilo 13 izvođača iz Petrinje, Mošćenice, Siska, Gline,
Zagreba, Kutine i Zaprešića.
6) Sajam udruga na Učiteljskom fakultetu - Nekadašnja članica Ivana Šalić i Lana Posedi, predsjednica Savjeta mladih Grada Petrinje, trenutno
studentice, organizirale su na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu/Odsjek u Petrinji Sajam udruga. Sajam udruga organiziran je u sklopu izbornog
kolegija Volontiranje u obrazovanju pa su djevojke koje imaju iskustva s volontiranjem i promicanjem volonterstva odlučile studente iz Petrinje
kao i one koji putuju ili dođu privremeno živjeti u Petrinji zbog studija, upoznati s radom petrinjskih udruga. Neki od učesnika Sajma udruga;
Odred izviđača „Kupa“, Udruga IKS/Volonterski centar Petrinja, EVS volonteri, Dječji dom Vrbina, Udruga slijepih SMŽ, Udruga „Naš život“ i
Petrinjska kuća zdravlja, Udruga osoba s invaliditetom SMŽ/Mala kuća Petrinja, Humanika, Društvo „Naša djeca“, Petrinjski radio i dr,
Općina Hrvatska Dubica sufinancirala je Udrugu mladih Rast – Turistička atrakcija „Una regata – Lađom niz Unu“.
U Općini Sunja suradnja s drugim udrugama mladih u Republici Hrvatskoj postoji kroz djelatnost udruga u kulturi i sportu.
Izdvojena sredstva: 1.163.825,00 kn
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
U Općini Dvor je od listopada 2016. godine započela 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.
U Općini Sunja uz Narodnu knjižnicu i čitaonicu Sunja u kojoj je uređen prostor za mlade (igraonica za djecu, informatički kutak za mlade,
prostor za druženje i sastanke mladih) uređen je prostor vatrogasnog doma Sunja – Greda – Sunja u kojem je smješten Savjet mladih i komisija
za sport i kulturu.
Grad Petrinja sufinancirao je rad Info centra za mlade Petrinja/Udruga IKS. Neke od provedenih aktivnosti i programa: tečaj izrade mozaika za
sve mlade od 15 do 30 godina, edukacija učenika Srednje škole Petrinja o Erasmus programu (na radionici je sudjelovalo 30 učenika viših
razreda i EVS volonteri/6/), predavanje „Kako i gdje upisati srednju školu?“ o upisima u srednje škole, jednodnevni festival Ćilim for the
Chillin', trening samoobrane za mlade u prostorijama Info centra, Sajam informacija na Trgu Hrvatskih branitelja (jednodnevni sajam koji pruža
mladima sve bitne informacije na jednom mjestu, Grad Petrinja je kao partner u projektu predstavio usluge i aktivnosti usmjerene mladima, a
učestvovali su Savjet mladih Grada Petrinje, Savjet mladih SMŽ, Petrinjska razvojna agencija PETRA, Savjetovalište za djecu, adolescente i
obitelj, POU Hrvatski dom Petrinja, Galerija Krsto Hegedušić, Petrinjski sportski savez, članovi benda Forte i dr.), radionice namijenjene
nezaposlenim osobama, radionica socijalnog poduzetništva namijenjena mladima od 15 do 30 godina, Večer latvijske kulture povodom Dana
neovisnosti Latvije, druženje sa Savjetom mladih Sisačko-moslavačke županije (sudjelovali članovi Savjeta mladih Grada Petrinje), radionica
slikanja, proslava međunarodnog dana volontera
Izdvojena sredstva: 19.998,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Sisačko-moslavačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 7.322.890,34 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
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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
U sklopu osnovanog Savjeta mladih u Općini Petrijanec mladi su uključeni u donošenje odluka od lokalnog značenja, provode savjetodavnu
ulogu i ostvaruje se suradnja mladih i lokalnih predstavnika.
Grad Lepoglava ima Gradski program za mlade te su izdvajana sredstva za njegovu implementaciju.
Općine Vidovec osnovala je u siječnju 2016. godine Savjet mladih Općine Vidovec.
Savjet mladih i udruga mladih Grada Varaždinske Toplice, na sjednicama Savjeta raspravljaju o pitanjima od značaja za mlade u cilju
unaprjeđivanja položaja mladih na području Grada, surađuju sa Gradskim vijećem i raspravljaju o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća
koja su od interesa za mlade, daju mišljenja i prijedloge predstavničkom tijelu prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su
od osobitog značaja za mlade.
Kroz Program javnih potreba u djelatnosti srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja Općine Trnovec Bartolovečki u 2016. godini
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/2016.) 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 mladeži 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 („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 6/2016.) koji bi se provodio financiranjem izvannastavnih športskih aktivnosti učenika uključenih u školska športska
društva, športske škole, a prema smjernicama razvitka i kriterijima sufinanciranja utvrđenih Programom razvitka športa na području Općine. Rad
s mladima provodi se i kroz organizacije civilnog društva (Udruga ulični plesači: sportske udruge: NK „Trnje“ Trnovec, STK-MGK „Drava“
Žabnik, ŠNK „Mladost“ Šemovec, RK 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 2016. godini.
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Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020. godine provodi se kroz Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za
2016. godinu, koji se provodi kroz sljedeće kategorije: povezivanje i informiranje mladih, savjetovanje, Dani maturanata i ostale aktivnosti.
U Općini Sračinec osnovan je Savjet mladih i Dječje vijeće Općine.
Grad Novi Marof je 28. siječnja 2016. godine donio Program rada Savjeta mladih a 29. siječnja 2016. godine donio je Poslovnik o radu Savjeta
mladih.
U Općini Breznica donesena je Odluka Općinskog vijeća od 16. prosinca 2015. godine o povećanju iznosa stipendije sa 500 kn na 600 kuna
mjesečno za studente sa područja Općine, druge i viših godina studija.
Izdvojena sredstva: 803.716,00 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 Općini Petrijanec mladi su uključeni u društvene i kulturne aktivnosti na području Općine. Udruga „Mladi u Petrijancu“ koriste društvene
prostore koji su opremljeni namještajem dok režijske troškove osigurava Općina Petrijanec. Osim udruge mladih, mladi sa područja Općine
uključeni su u aktivnosti Kulturnog umjetničkog društva Općine Petrijanec u sklopu tamburaškog sastava i dramske skupine za čije djelovanje su
također osigurana sredstva od strane Općine. Velik interes mladih osoba postoji kod uključenja u sportske aktivnosti i Dobrovoljna vatrogasna
društva kojih ukupno ima desetak. Članovi udruge „Mladi u Petrijancu“ sudjeluju u zajedničkim aktivnostima Eko odbora Osnovne škole
Petrijanec i zajednički provode aktivnosti kao što su: organizacija ekološke akcije čišćenja i Biciklijade. 2016. godine Općina Petrijanec
provodila je projekt „Krastavci“ u kojem su bili uključeni srednjoškolci i studenti s ciljem iniciranja društvenog poduzetništva.
Grad Lepoglava osigurao je prostor za rad u Domu kulture, sufinancirano je provođenja projekata „Jailhouse Festival mladih“, „Škola mladih
filatelista“, „Izviđači – djelovanje u zajednici, život u zajednici“, „Kreativan“. Uz to, sufinancirale su se pojedinačne edukativne aktivnosti kao i
sportske aktivnosti za mlade
Općina Martijanec je osigurala prostor za mlade (Kulturno informativni centar Martijanec).
Na području Općine Vidovec djeluju udruge koje se bave različitim aktivnostima: sportskim, kulturnim, obrazovnim i slično te je svima osiguran
odgovarajući prostor.
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Grad Ludbreg osigurao je prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih: prostori u Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“
Ludbreg za održavanje sastanaka te provođenje kulturnih i obrazovnih programa, prostori „Otoka mladosti“ za provođenje sportskih i kulturnih
aktivnosti, prostori Sportske dvorane za provođenje sportskih aktivnosti.
Grad Varaždinske Toplice za rad Savjeta mladih, Topličke udruge mladih, Zajednice športskih udruga i drugih udruga, održavanje sjednice ili
drugih aktivnosti, osigurao je prostor mladima u zgradi jedinice, a prema potrebi i na drugim lokacijama, ovisno o vrsti aktivnosti.
Na području Općine Sveti Đurđ postoje udruge koje se bave različitim aktivnostima - sportskim, kulturnim, obrazovnim i dr. te je svima osiguran
odgovarajući prostor (školsko-športska dvorana, vatrogasni dom, društveni dom). Izdvojena su i sredstva za rad organizacija civilnih društva:
nogometnim klubovima - „Struga-Rovokop“, „Podravac“, „Karlovec“, „Drava“, „Radnički“ i „Ajax“, kulturno - umjetničkim društvima („Juraj
Lončarić“ i „Sloga“), vatrogasnoj zajednici Općine Sveti Đurđ, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i udrugama.
Grad Ivanec je kroz Program javnih potreba u sportu osigurao sredstva za najam sportskih dvorana za sportske aktivnosti, izgradnju sportske
infrastrukture, manifestacije u sportu, održavanje i opremanje igrališta, školski sportski klubovi.
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, kao i mladima za provođenje svojih programa.
U sklopu Župe Majke Božje Snježne Trnovec osigurani je prostor (knjižnica) za sve mlade s bogatim izborom knjižnog fonda.
Grad Varaždin je za rad Centra za mlade osigurao objekt u Varaždinu, P. Preradovića 4. Prostorom objekta koristi se Savjet mladih Grada
Varaždina te organizacije civilnog društva, odnosno udruge mladih i za mlade za realizaciju programa i aktivnosti sukladno Gradskom programu
za mlade. Tijekom 2016. godine Grad Varaždin izdvojio je sredstva za radove na vanjskom i unutarnjem uređenju objekta i nabavu potrebne
opreme za rad.
Za sve udruge s područja Općine Sračinec osigurani su prostori za djelovanje.
Na području Općine Maruševec postoje udruge koje se bave različitim aktivnostima - sportskim, kulturnim, obrazovnim i drugim (KUD
„Klaruš“, NK „Omladinac“ Jurketinec, Streljački klub „Metalac“ Donje Ladanje, Šahovski klub „Metalac“ Donje Ladanje, ŠNK „Rudar' 47“
Donje Ladanje, Udruga žena Jurketinec, Udruga branitelja, Kuburaška udruga Maruševec, Društvo za šport i rekreaciju Općine Maruševec,
Prijatelji dvorca Maruševec, Društvo naša djeca „Maruša“, Udruga udomitelja „Nada“, Udruga za borilačke vještine) i svima je osiguran
odgovarajući prostor (školsko-športska dvorana, dom kulture, društveni domovi, vatrogasni domovi).
Grad Novi Marof osigurao je prostore za rad najaktivnijim udrugama mladih, u kojima imaju normalne uvjete za rad i u ljetnim i zimskim
mjesecima. Tu je i Kulturni centar „Ivan Rabuzin“ koji je poprište raznih događanja i aktivnosti udruga. Također, postoje i mnoge javne površine
gdje mladi mogu boraviti na otvorenom, poput parkova, šetnjica, sportskih igrališta, dječjih igrališta i sl.
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Tijekom 2016. godine Općina Beretinec osigurala je vlastiti prostor za korištenje Udruge mladih.
Općina Breznica je osigurala za korištenje dva društvena doma, pet vatrogasnih domova te pet manjih sportskih igrališta.
Na području Općine Cestica djeluje udruga mladih - HiperAktivni koji imaju svoje prostore u školskom skloništu (dobivena suglasnost DUZS), a
Općina im je u 2016. godini platila radove na postavljanju ventilacije koja je bila nužno potrebna za te prostorije.
Izdvojena sredstva: 2.759.190,15 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Grad Lepoglava sukladno Programu u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, udrugama građana i političkih stranaka za 2016. godinu, a temeljem
Proračuna Grada Lepoglava za 2016. godinu osigurava sve potrebne preduvjete za rad organizacija civilnog društva.
Općina Martijanec sufinancira Udrugu Sveti Martin Sudovčina i Športsko rekreacijsku udruga Sudovčina.
Općina Vidovec financijski je podržala Kulturno umjetničko društvo Vidovec, Udrugu EKULT za organizaciju dramskih igara na njemačkom
jeziku- Theaterspiele te EKO ŠKOLU u Tužnom. Općina Vidovec provodi projekt „Općina Vidovec- prijatelj djece“.
Grad Ludbreg inicirano je osnivanje novih udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na području Grada Ludbrega.
Grad Varaždinske Toplice sudjeluje u poticanju osnivanja novih udruga mladih ili inicijativa za osnivanje 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.
Savjetu mladih i svim udrugama na području Općine Trnovec Bartolovečki pruža se pomoć pri radu te se sufinanciraju u skladu s Programom
rada.
Grad Varaždin je proveo Javni poziv za prijavu za financiranje projekata/programa udruga mladih i za mlade od javnih potreba za Grad Varaždin
u 2016.godini, koji doprinose kvalitetnijem i sadržano bogatijem životu mladih. Provedena je organizacija obilježavanja Dana maturanata, pri
čemu je glavni projekt bio „European Quadrille Dance Festival 2016-Varaždin“ - sinkronizirani ples maturanata iz srednjih škola s područja
Grada Varaždina i Varaždinske županije.
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Općina Maruševec osigurava pomoć pri radu svim udrugama sa svog područja.
Grad Novi Marof podržao je i uključio se u projekt Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Europske zaklade za filantropiju i društveni
razvoj- „Mladi: snaga zajednice“ u sklopu kojeg su neformalne skupine mladih (17-30 godina) s područja Grada prijavile svoje projektne ideje
koje na inovativan način doprinose boljitku mladih i cjelokupne lokalne zajednice. Realizacija tih projektnih ideja trajala je kroz cijelu
2016.godinu.
Općina Beretinec je u 2016. godini sufinancirala rad Udruge mladih neformalnih skupina mladih na svojem području.
U Općini Breznica osnovana su i registrirana dva sportska društva: - Sportsko društvo Breznica i Sportsko društvo Jarek- Jales te Udruga
MOTOCROS i Udruga Breznica.
Općina Visoko sufinancirala je rad Društva naša djeca Visoko i Kulturno umjetničkog društva - „Kud Braća Radić Visoko“.
Općina Cestica osigurala je financijsku donaciju udrugama mladih sa svog područja.
Izdvojena sredstva: 767.568,16 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
Kroz rad Savjeta mladih Grada Lepoglave ostvaruje se direktan utjecaj na procese donošenja odluka, a mladi svoje predstavnike imaju i u Vijeću
za prevenciju kriminaliteta, Savjetu za razvoj civilnog društva kao i u Povjerenstvu za stipendije Grada Lepoglave.
U Gradu Varaždinske Toplice, u suradnji sa savjetom mladih i udrugama mladih organiziraju se radionice s različitim temama za djecu i mlade,
izrada i realizacija projekta i programa koji uključuju mlade, sudjelovanje mladih u organizaciji gradskih aktivnosti i programa, športskih
aktivnosti i događaja, poticanje mladih na volonterizam i sl., rganizacija i provođenje dobrovoljnih i dobrotvornih akcija s ciljem poboljšanja
životnih uvjeta i društvenog života u Gradu, informiranje mladih o društveno važnim temama.
Grad Ivanec sufinancirao je kulturno umjetnička društva, sportske udruge i ostale organizacije civilnog društva koje u svom sastava imaju
organiziran rad s mladima.
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S ciljem da se mladi potaknu na sudjelovanje u društvenom odlučivanju te da se informiraju i obrazuju, Savjet mladih Grada Varaždina je u
suradnji s Prvom gimnazijom Varaždin, uz potporu Grada Varaždina, tijekom 2016. godine organizirao niz tribina za mlade srednjoškolskog
uzrasta. U suradnji Grada Varaždina i Savjeta mladih Grada Varaždina održano je „Regionalno zasjedanje Europskog parlamenta mladih
Hrvatske u Varaždinu - Varaždin 2016.“ u organizaciji EPMH- nacionalnog ogranka Europskog parlamenta mladih, koji djeluje diljem Europe s
ciljem poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u društvu.
Savjet mladih Grada Novi Marof, kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te
informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.
Izdvojena sredstva: 143.208,38 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

Sufinanciranjem provođenja projekta „Jailhouse – festival mladih“ koji se u svojoj suštini bavi afirmacijom mladih kao najvrjednijeg društvenog
kapitala, Grad Lepoglava vodi proaktivnu politiku prema mladima i osigurava im sve preduvjete za aktivnu participaciju u svim sferama
društvenog života u lokalnoj zajednici.
Općina Vidovec osnovala je Savjet mladih u siječnju 2016.godine.
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 koje ih se neposredno tiču. Također su mladi
uključeni u provođenje pojedinih projekata koji se provode na području Grada Ludbrega (projekt „ Živimo zajedno- starimo kvalitetno“, projekt
„Integrativan Ludbreg“).
U Gradu Varaždinske Toplice predstavnici Savjeta mladih, udruge mladih i ostale udruge koje surađuju s mladima, sudjeluju u radu
predstavničkog tijela prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od značaja za unaprjeđenje položaja mladih na području
Grada. Davanjem mišljenja i prijedloga, te sudjelovanjem u izradi i provedbi programa za mlade, doprinose razvoju, otklanjanju određenih
problema i poboljšavaju položaj mladih u sredini.
U Gradu Ivancu predstavnik Savjeta mladih prisustvuje na sjednicama Gradskog vijeća Ivanec.
U Općini Trnovec Bartolovečki predsjednik Savjeta mladih imenovan je u Povjerenstvo za provedbu postupka za dodjelu stipendija studentima
za akademsku godinu 2016./2017. Također, Savjetu mladih proslijeđen je Nacrt i prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata kako bi
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dostavili eventualne prijedloge ili primjedbe na navedeni prijedlog akta kako bi se što kvalitetnije riješilo pitanje mogućnosti stipendiranja
studenata s područja Općine. Članovima Savjeta mladih dostavljaju se pozivi s materijalima za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća
Općine Trnovec Bartolovečki tako da su informirani o donošenju svih odluka koje ih se neposredno tiču. Sjednice Općinskog vijeća su javne, a
pozivi o održavanju sjednica objavljeni su na internetskim stranicama Općine.
Savjet mladih Grada Varaždina izravno je uključen u donošenje svih odluka tijela Grada Varaždina koje se neposredno tiču mladih. S ciljem
uključivanja u rad Gradskog vijeća Grada Varaždina, predsjednica Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovala je u radu svih sjednica Gradskog
vijeća, a u slučaju potrebe prethodno su se na sjednicama Savjeta mladih raspravljale pojedine teme koje se odnose na problematiku mladih.
Osim toga, predstavnici Savjeta mladih prema potrebi održavali su radne sastanke s gradonačelnikom i predstavnicima upravnih tijela Grada
Varaždina. Isto tako, Savjet mladih podnio je Gradskom vijeću svoje izvješće o radu za 2015. godinu te je ono odobrilo i Program rada Savjet
mladih za 2016.godinu. Po pitanju odluka koje se tiču mladih, održavani su sastanci predstavnika Grada Varaždina i Savjeta mladih Grada
Varaždina s predstavnicima Studentskih zborova Fakulteta organizacije i informatike i Sveučilište Sjever, Glazbene mladeži Varaždin, Udruge
mladih V.U.K., Udruge Filmsko-kreativni studio VANIMA. Osim sastanaka, predstavnici mladih bili su pozvani da o pojedinim pitanjima svoja
mišljenja izraze i putem e-pošte.
U Općini Sračinec djeluje Savjete mladih i Dječje vijeće.
U Općini Maruševec mladi su putem svojih udruga uključeni u djelovanje jedinice lokalne samouprave i u pripremu prijedloga odluka koje se
njih neposredno tiču.
Savjet mladih Grada Novi Marof, kao savjetodavno tijelo Grada, osnovan je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i
savjetovanja mladih u Gradu. Savjet mladih minimalno jednom u 3 mjeseca održava sastanak i konzultacije s gradonačelnikom i predsjednikom
Gradskog vijeća Grada Novi Marof. Također, članovi Savjeta mladih aktivno se i po potrebi uključuju u rad svih gradskih ustanova i pomažu u
organizaciji gradskih događanja.
Izdvojena sredstva: 40.000,00 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
Osiguravanjem financijskih sredstava kroz provođenje Javnog natječaja za sufinanciranje projekata/programa udruga od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2016. godini stvarali su se preduvjeti za implementaciju pojedinih mjera iz lokalnog i
regionalnog programa za mlade upravo u prioritetima sustavne podrške razvoju sektora mladih.
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Grad Varaždinske Toplice organizirao je i sudjelovao u organizaciji zabavnih, kulturnih, ekoloških, sportskih natjecanja, aktivnosti i drugih
skupova, tribina, priredbi i manifestacija od interesa za mlade i građane na području Grada. Sudjelovanje mladih 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.
Grad Varaždin sufinancirao je „Eko-Scout- edukacija o zaštiti prirode“, Odred izviđača „Sirius“,, „Ja- volonter u srcu“, Društvo Naša djeca
Varaždin i „Medijska pismenost mladih“, Društvo Naša djeca Varaždin.
Općina Gornji Kneginec je sufinncirala programe Kneginečke udruge mladih KUM.
Od kraja 2015. te tijekom cijele 2016. godine provodio se projekt „Mladi: snaga zajednice“ u sklopu kojeg su neformalne skupine mladih s
područja Grada Novi Marof prijavile i realizirale svoje projektne ideje, a koje su na inovativan način doprinijele boljitku mladih i cjelokupne
lokalne zajednice. U sklopu tog projekta, velika skupina mladih educirana je za preuzimanje aktivne uloge u procesima donošenja odluka i
pružanju podrške neformalnim skupinama mladih ljudi unutar svoje lokalne zajednice. Također, mladi su osposobljeni da rade na konkretnim
projektima kojima rješavaju neki problem/e u zajednici, da svojim poduzetničkim aktivnostima pokrenu prepoznavanje i rješavanje izazova u
lokalnoj zajednici. Kroz spomenuti program učili su o najrazličitijim aspektima društvenog poduzetništva i postali bogatiji za iskustvo projektnog
menadžmenta.
Izdvojena sredstva: 30.993,23 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 Općini Petrijanec Udruga „Mladi u Petrijancu“ provela je projekt “Mladi su budućnost“ financiranog od strane Varaždinske županije, kojim se
nastojalo potaknuti mlade da preuzmu inicijativu u poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajednici.
Grad Lepoglava sufinancira dio troškova provođenja projekata iz programa Erasmus+ putem kojih mladi iz Lepoglave surađuju lokalno, ali i van
granica Hrvatske sa svojim vršnjacima iz zemalja Europe.
U Gradu Ludbregu inicirani su i poduprti projekti „Ludbreške udruge mladih entuzijalista“ - LUMEN i Razvojne udruge Ludbreg koji su
uspostavili suradnju s mnogim udrugama mladih na području Republike Hrvatske i zemljama EU u sklopu provođenja projekta Erasmus+.
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Druženje udruga mladih s područja Grada Varaždinske Toplice sa članovima udruga iz drugih gradova uključivanjem mladih i građana u
sudjelovanju svojim akcija, športskih, ekoloških i sl.
Savjet mladih Općine Trnovec Bartolovečki ostvaruje suradnju sa Savjetom mladih Varaždinske županije.
Tijekom 2016. godine Savjet mladih Grada Varaždina intenzivno je radio na uspostavljanju suradnje s drugim savjetima mladih s područja
Republike Hrvatske, a s ciljem poboljšanja rada i razmjene pozitivnih iskustava u radu. Predsjednica Savjeta mladih Grada Varaždina, kao
članica Predsjedništva, aktivno je sudjelovala u radu Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske. Predstavnici Savjeta mladih
Grada Varaždina sudjelovali su na konferencijama, radionicama i panel diskusijama u Osijeku, Biogradu na Moru, Crikvenici i Karlovcu u
organizaciji savjeta mladih tih gradova, Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske i drugih institucija, a s ciljem educiranja,
razmjene iskustava, jačanja uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika i poboljšanja rada savjete.
Udruge mladih s područja Općine Maruševec ostvaruju stalnu suradnju s drugim udrugama mladih u Hrvatskoj i inozemstvu kroz uzajamne
posjete, nastupe, gostovanja i slično.
Općina Visoko sufinancirala je vatrogasna natjecanja za mlade i prvu motocross utrku u Varaždinskoj županiji (Motocros udruga Breznica).
Izdvojena sredstva: 237.720,68 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.
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: 28.600,00 kn
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Općina Martijanec sufinancirale je KUD Martijanec, ŠNK „POLET“ Martijanec, ŠNK „RAZVITAK“ Čičkovina, ŠNK „DINAMO
01“Vrbanovec, ŠNK „BEDNJA“ Slanje.
U prostoru Centra za mlade ostvareno je djelovanje svojevrsnog kluba i info-centra za mlade na području Grada Varaždina, u kojem uz Savjet
mladih Grada Varaždina djeluju udruge mladih i za mlade. Nakon provedenog postupka po otvorenom pozivu za dostavu prijedloga
projekta/programa udruga mladih i za mlade, u Centru je omogućeno djelovanje udrugama mladih i za mlade (Umjetnička organizacija Gllugl,
Odred izviđača „Sirius“, AIESEC Varaždin) s ciljem provođenja aktivnosti kojima se afirmira i promovira Centar za mlade kao središnje mjesto
namijenjeno realizaciji programa i aktivnosti mladih i za mlade. Grad Varaždin je tijekom 2016.godine izdvojio sredstva za pokrivanje režijskih
troškova cijelog objekta.
Izdvojena sredstva: 125.500,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Varaždinske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 3.887.260,56 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 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 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 26. rujna 2016. godine održana je 4. sjednica Savjeta mladih na
kojoj je usvojen Program rada Savjeta mladih za 2017. godinu. U siječnju 2016. godine Savjet mladih proveo je istraživanje o problemima i
potrebama mladih na području Virovitičko-podravske županije u sklopu kojeg je provedena on-line anketa koju je ispunilo 604 ispitanika, a čiji će
rezultati poslužiti za izradu Programa za mlade Virovitičko-podravske županije
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Općina Voćin donijela je Program javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti koji obuhvaća: program javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, djelatnostima kulture, sportu, vatrogastvu i ostalim društvenim djelatnostima u koje su
direktno ili indirektno uključeni mladi s područja Općine Voćin.
Gradski savjet mladih Grada Virovitice osnovan je Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“, broj 12/07). Nakon donošenja novog Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, broj 41/14) donesena je nova Odluka o osnivanju
savjeta mladih Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, broj 5/14). Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice
određeno je da Gradski savjet mladih broji 9 članova koji su izabrani putem javnog poziva i imenovani od Gradskog vijeća Grada Virovitice na
mandat od tri godine.
U Gradu Slatini se Program za mlade ostvaruje kroz program rada i aktivnosti koje provodi Gradski savjet mladih. Gradski savjet mladih povezuje
rad i interese koje mladi ističu kroz svoje udruge koje su osnovali ili kroz ostale udruge u kojima djeluju u raznim područjima društvenog života
Grada Slatine.
Izdvojena sredstva: 10.000,00 kn
Preporuka 2. Osiguravanje odgovarajućih prostora za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive
Virovitičko-podravska županija sudjelovala je u organizaciji i sufinanciranju sljedećih aktivnosti i manifestacija: održavanje kazališnog susreta
VIRKAS, festivala „Djeca smo“ i manifestacije „48. Orahovačko proljeće“ u Gradu Orahovici, sufinanciranje kino predstava u Pučkom
otvorenom učilištu Slatina, održavanje Glazbenog festivala pjesme Podravine i Podravlja, organizacija manifestacije „10 Dravsko proljeće“ u
Općini Sopje, organizacija kiparske i likovne kolonije Zdenci 2016. u Općini Zdenci, organizacija manifestacije „Rokovo 2016.“ u Gradu
Virovitici, uređenje igrališta i pratećih objekata u Špišić Bukovici, organizacija aktivnosti IX. Međužupanijske smotre mladih pijanista,
organizacija glazbene manifestacije XXII. Dani Milka Kelemana, Udruga stvaratelja u kulturi „DMK“.
Općina Čačinci svoje prostore ustupa Hrvatskom domu kulture za potrebe književnih večeri, Domu mladeži za potrebe mladih iz KUD-a, te
sportskom klubu za potrebe sportskih aktivnosti.
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Općina Čađavica osigurava prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih (npr. mjesni dom Čađavica za rad KUD-a Podravina Čađavica,
nogometno igralište s popratnim sadržajem za rad NK Mladost Čađavica itd.) te prostore za rad Moto-kluba „Zvijeri“ Čađavica.
U Općini Crnac i Velikom Rastovcu uređuju se sportske prostorije u kojima se provode aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih,
obrazovnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive.
Općina Gradina osigurala je udžbenike i bilježnice učenicima osnovnih škola, obnovila sportske prostorije u Bačevcu i Brezovici, održala
predstavu za mlade pod nazivom „Nećeš, razbojniče“ te osigurala kupnju reflektora za sportski centar.
Općina Mikleuš je osigurala prostor za provođenje aktivnosti udruga mladih, a tijekom zimskog razdoblja, krajem mjeseca prosinca u športskoj
dvorani pri OŠ Mikleuš tradicionalno se održava druženje mladih kroz organizaciju općinskog turnira ulica u natjecanju iz nogometa.
Grad Orahovica ustupa na korištenje javne prostore u svom vlasništvu udrugama za mlade u svrhu provođenja njihovih programa (prostor za
organizaciju Dječjeg festivala „Djeca smo“, prostorije za udruge „INFOR“ i „PAUK“, javnu površinu za organizaciju druženja mladih „Ferragosto
Jam“).
U Općini Pitomači je u procesu izrada projektne dokumentacije za projekt „Gmanje – priča starih sportova“ kojim se predviđa uređenje male
sportske dvorane i prostorija NK Pitomača i koji je nominiran na Interreg Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
Općina Suhopolje svoje prostore ustupa mladima za provođenje aktivnosti sportskih programa te aktivnosti kulturnih programa na dobrobit
zajednice u kojoj mladi žive.
Općina Voćin osigurava prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih, kao što su: hrvatski dom „Voćin“ za rad KUU-a Voćin, nogometno
igralište „Livadak“ s popratnim sadržajem za rad NK Voćin i NK Ćeralije, srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“.
Grad Virovitica ustupa prostor za rad udruga na području bivše vojarne u Virovitici. U gradu je trenutno 2100 sportaša u 16 sportskih disciplina i
43 sportske udruge koje djeluju na području grada, a u sustavu natjecanja nalazi se ukupno 34 udruge. Iako je broj aktivnih sportaša u opadanju,
mlađe kategorije imaju porast od 12%.
Općina Nova Bukovica osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti mladih i izdvaja značajan dio sredstava za rad udruga, športskih,
obrazovnih i kulturnih aktivnosti. U Proračunu za 2016. godinu, Općina je izdvojila i uplatila sredstva za financiranje sljedećih aktivnosti: NK
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Zrinski, NK Mladost Miljevci, Mali nogomet „Apokalipsa“, Udruga informatičara, KUD Lipa, Matica Slovačka, Učenička zadruga Nova
Bukovica.
Grad Slatina osigurava zajednički prostor za rad svih udruga mladih u Centru nevladinih udruga Grada Slatine, a poseban prostor samo za udrugu
„KRIK“ Slatina.
Izdvojena sredstva: 3.639.944,88 kn
Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
U prostorima Udruge za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“ okupili su se stručnjaci koji rade s mladima kako bi raspravili
o važnim pitanjima i problemima koji se odnose na ponašanje mladih u prometu, a koje je povezano s konzumacijom alkohola i drugim
čimbenicima koji su moguć uzrok prometnih nesreća i posljedica istih. Predstavnice Verande prezentirale su prisutnima djelatnost udruge te
izložile teorijske i stručne osnove na kojima se temelji njihov aktualni projekt „Od akcije do reakcije – živi život“, financiran putem javnih potreba
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Glavni je cilj ovoga projekta promjena ponašanja mladih sudionika u prometu, pri čemu je
naglasak na edukaciji mladih o vlastitim strategijama i mehanizmima donošenja odluka, razvijanju i osvješćivanju odgovornosti prema samima
sebi i prema vršnjacima te komunikacijskim i socijalnim kompetencijama, a sve vezano uz njihovo sudjelovanje u prometu.
U Općini Mikleuš osnovana je nova udruga Kulturno umjetničko društvo Mikleuš u kojem se okupljaju mladi, kroz svoje programe očuvanja
tradicije i običaja mikleuškog kraja.
Grad Orahovica sufinancira rad i aktivnosti udruga mladih na temelju podnesenih prijava udruga na Javni poziv za sufinanciranje programa i
projekata udruga od interesa za Grad.
U Općini Špišić Bukovica osnovana je udruga mladih „Krijes“ te je za istu osigurana stavka u proračunu.
U Gradu Slatini osnovane su sljedeće udruge mladih: Udruga KRIK, Klub urbane kulture i Društvo naša djeca te sportske udruge od kojih se
pored nogometnog, rukometnog i hrvačkog, posebno izdvajaju biciklistički klub te moto klub „SPEED“.
Izdvojena sredstva: 671.197,00 kn
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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
Povodom Međunarodnog dana mladih Savjet mladih Virovitičko-podravske županije uz pomoć udruge Veranda ispitao je mišljenja mladih o
njihovim željama i potrebama koja su sabrana u video uratku objavljenom na društvenim mrežama te je time postignuto da poruke mladih dođu
do velikog broja ljudi. Savjet mladih Virovitičko-podravske županije organizirao je 11. svibnja 2016. godine panel raspravu povodom
obilježavanja Europskog tjedna u Virovitičko-podravskoj županiji. Pod nazivom „Mogućnosti za mlade kroz Erasmus+ program”, prisutni su
upoznati s ovim programom i primjerima njegove dobre prakse. Tako su učenici Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače, predvođeni
ravnateljem, govorili o iskustvu boravka u Engleskoj i provođenja dvotjedne prakse u Torquayu. Predsjednica Studentskog zbora Visoke škole za
menadžment u turizmu i informatici govorila je o svojim iskustvima boravka u Sloveniji. Dvoje studenata iz Srbije, svoj susret s Hrvatskom i
Viroviticom, iscrtali su isključivo u pozitivnom tonu. Učenici i studenti naglasili su kako su putem Erasmus+ programa stekli samo pozitivna i
praktična iskustva te da se radi o „idealnom programu za upoznavanje Europske unije”.
Izdvojena sredstva: 6.000,00 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
Predsjednica Savjet mladih predstavila je na sjednici Savjeta mladih autorski istraživačko-analitički rad „Mladi i poduzetništvo u Virovitičkopodravskoj županiji“. Rad predstavlja policy brief koji se temelji na istraživanju koje je proveo Savjet mladih o željama i potrebama mladih te
zaključcima okruglog stola koji je održan s mladim poduzetnicima. Prema rezultatima istraživanja koji su poslužili kao temelj organiziranja
okruglog stola, 83.40% ispitanika smatra da je najveći problem mladih nezaposlenost, a njih 82% smatra da bi se upustili u pokretanje vlastitog
posla uz odgovarajuću potporu. Iznesen je pregled statističkih podataka o nezaposlenosti mladih, mjerama aktivne politike zapošljavanja i
njihove iskorištenosti, kreditiranju mladih poduzetnika, mogućnostima Poduzetničkog inkubatora te su završno iznesena mišljenja autorice o
mogućim rješenjima u poticanju samozapošljavanja mladih. Sjednici je nazočio i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo poljoprivredu i
europske fondove Virovitičko-podravske županije, koji je govorio o mogućnostima mladih u poduzetništvu.
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Savjet mladih sudjeluje na sjednicama Županijske skupštine, a na sjednice i događanja Savjeta mladih pozvani su dužnosnici i pročelnici
upravnih tijela županije.
Mladima u Općini Čađavica, Općini Špišić Bukovica, Općini Suhopolje, Općini Voćin i Gradu Slatini dostupno je uključivanje u rad i iznošenje
prijedloga koji ih se neposredno tiču putem osnovanih savjeta mladih.
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
Općina Čađavica i Općina Voćin sufinanciraju prijevoz učenika i smještaj u učeničkim domovima te osiguravaju stipendije studentima. Mladi su
bili uključeni u proslavu dana Općine Čađavica i Međunarodnom sajmu poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede - VIROExpo.
Općina Mikleuš je kroz svoje programe od rujna 2016. godine sufinancirala prijevoz svih učenika srednjih škola s 10% od cijene mjesečne cijene
karte prijevozniku autobusom, te 15% od cijene prijevoza HŽ-a, za sve srednjoškolce s područja Općine Mikleuš koji su srednju školu pohađali
na području Virovitičko-podravske županije. Također je sufinancirala i učenike srednjih škola koji srednju školu pohađaju van županije, sa
100,00 kn mjesečno kao pomoć kod smještaja učenika. Uz Općinu, suradnik na projektu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa 75 % od cijene
karte, tako da samo razlika do 100% ostaje za plaćanje roditeljima učenika. Općina Mikleuš je u 2016. godini kroz svoj Plan pomagala
novčanom potporom svakom redovnom studentu s područja Općine Mikleuš u iznosu od 400,00 kn mjesečno.
Izdvojena sredstva: 1.044.064,68 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
Studij o mladima za mlade je u 2016. godini pohađala predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije gdje je izabrana među
šesnaest mladih iz cijele Hrvatske koji su stekli vrijedna znanja u području rada s mladima. Studij o mladima za mlade je edukacijski program
namijenjen informiranju, obrazovanju i osnaživanju mladih. Studij se sastoje od intenzivnog višemjesečnog edukacijskog programa temeljenog
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na participativnom i iskustvenom učenju, uz usvajanje vještina i znanja u području rada s mladima, politika za mlade i doprinosa društvenoj
promjeni. Metodologija i youth-friendly pristup koji se koriste važna su značajka ovog programa. Izvoditelji/ce programa iskusni su edukatori/ce
u području rada sa mladima, politika za mlade i doprinosa društvenoj promjeni. Tijekom programa Studija predstavljeno je istraživanje Savjeta
mladih, organiziran je na temelju naučenih vještina okrugli stol s mladim poduzetnicima, a kao završetak programa predstavljen je rad Mladi i
poduzetništvo u Virovitičko-podravskoj županiji.
Članice Savjeta mladih sudjelovale su u radionici o DEAR pristupu (Development, eduaction and awareness raising) u organizaciji Hrvatske
zajednice županija, a koja je održana 16. i 17. veljače 2016. godine u Virovitici. Temelj DEAR pristupa je podizanje svijesti građana o svijetu
kao međuovisnoj cjelini te shvaćanje njihove uloge i odgovornosti unutar takvog globaliziranog društva. Ta je zadaća namijenjena lokalnim
vlastima i organizacijama 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.
Općina Čađavica pruža podršku radu KUD-a „Podravina“ koji je tijekom 2016. godine ostvario aktivnu suradnju s ostalim KUD-ovima na
području Hrvatske i inozemstvu.
Grad Orahovica podupirao je projekt suradnje mladih iz Hrvatske i inozemstva pod nazivom „Ferragosto jam“.
Izdvojena sredstva: 192.137,00 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 Petra Preradovića Pitomača te tiskanje i izdavanje
romana „Revanche“ Olivera Jukića.
Izdvojena sredstva: 5.000,00 kn
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Savjet mladih Virovitičko-podravske županije je 3. lipnja 2016. godine u suradnji s PRONI Centrom za socijalno podučavanje, Udrugom
Veranda i Virovitičko-podravskom županijom u Virovitici održao fokus grupu pod nazivom „Strukturirani dijalog između mladih i donositelja
odluka“. Fokus grupa je obuhvatila 20-ak sudionika, od kojih su dio bili korisnici Verande, a dio osobe koje predstavljaju donositelje odluka,
odnosno predstavnici Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica.
U sklopu ove aktivnosti 10. lipnja 2016. godine održane su Regionalne konzultacije na kojima su se okupili mladi i donositelji odluka iz
Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Virovitičko-podravsku
županiju predstavila je Sanja Sabolić, predsjednica županijskog Savjeta mladih. Na konzultacijama je od strane svih sudionika prepoznata
važnost uvažavanja mišljenja mladih i njihova sudjelovanja u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču, a izvedeni zaključci bit će dio
zajedničkih preporuka svih zemalja članica EU koje Vijeću ministara služe kao temelj za izradu i donošenje rezolucija. Strukturirani dijalog je
aktivnost koju provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u sklopu projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek (RICM), a cilj je da
mladi i donositelji odluka zajednički iznesu probleme koji se tiču njihove lokalne zajednice.
PRONI/Regionalni info-centar za mlade Osijek, u suradnji sa Savjetom mladih Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravskom
županijom, održao je interaktivnu prezentaciju EURODESK-a i Europskog portala za mlade te općenito informacija o mogućnostima mobilnosti
za mlade, pod nazivom „Eurodesk pošta“. Prezentacija se održala u Virovitici, 27. listopada 2016. u prostoru Županije, a bila je namijenjena
svim mladima te predstavnicima udruga i institucija koje rade s mladima i za mlade, posebno za one koje zanima volontiranje u stranoj zemlji na
nekoliko mjeseci ili semestar.
Izdvojena sredstva: 144.929,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Virovitičko-podravske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 5.723.272,56 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
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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
U Gradu Iloku konstituiran je Savjet mladih, a donošenje lokalnog programa za mlade planirano je za 2017. godinu u suradnji s udruga mladih i
za mlade. Navedeno je sadržano u Programu Savjeta mladih Grada Iloka za 2017. godinu.
U Gradu Vukovaru u tijeku je donošenje lokalnog programa za mlade.
Savjet mladih Općine Andrijaševci provodio je aktivnosti tijekom 2016. godine sukladno specifičnim interesima i potrebama mladih.
Općina Bogdanovci usvojila je Program rada Savjeta mladih Općine.
U Općini Borovo Borovska udruga mladih nositelj je rekreativno zabavnog projekta: Turnir u stolnom tenisu, Turnir u odbojci na pijesku,,
Organizacija PES Turnira, Projekcija dokumentarnog filma i učešće u organizaciji turnira „Borovsko srce“.
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.
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.
U Općini Stari Jankovci nije donesena Lokalna strategija za mlade, ali su u sklopu Strategije razvoja Općine planirani projekti.
Izdvojena sredstva: 18.821,45 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 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 Vinkovci osigurao je sredstva za zakup prostora za 9 sportskih udruga koje rade s mladima.
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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 ostalu opremu za staru školu, materijal za održavanje sportskih terena na javnim površinama, usluge za
održavanje sportskih terena na javnim površinama i izgradnju sportskog centra „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.
Općina Gradište osigurava odgovarajuće prostore za provođenje aktivnosti udruga mladih i za mlade, sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih
programa.
Općina Gunja ima na raspolaganju poslovni prostor koji će služiti za provođenje aktivnosti Savjeta mladih, kao i poslovni prostor (u
novoizgrađenom Društvenom centru i knjižnici) za provođenje aktivnosti kulturnih i sličnih programa na dobrobit zajednice u kojoj mladi žive.
U postupku je investicijski projekt izgradnje nogometnog stadiona u Gunji čijom realizacijom će biti osigurani i prostori za provođenje sportskih
aktivnosti udruga mladih.
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.
Moto klub Lisice koriste prostorije Poslovnog centra Slak u Slakovcima u Općini Stari Jankovci. U Općini Stari Mikanovci mladi koriste sve
prostore kroz postojeće udruge.
Sportske udruge (nogometni klubovi) te kulturno-umjetnička društva na području Općine Trpinja, za održavanje svojih programa mogu koristiti
prostore Općine. Radi se o udrugama šireg značaja, u kojima je uglavnom aktivna mlada populacija.
Općina Jarmina daje na korištenje „Dom talijanskog prijateljstva“ i Dom kulture.
Izdvojena sredstva: 2.111.883,66 kn
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
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 se bavi humanitarnim radom.
Grad Vukovar održavao je konzultacije s pojedincima koji žele osnovati udrugu te im pomagao u ispunjavanju obrazaca i održavanju osnivačkih
skupština, a povezuje i udruge i pojedince.
U Općini Lovas podupire se Udruga mladih Općine Lovas.
Općina Negoslavci podupire osnivanje i rad udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem području.
Općina Tempojevci je sufinancirala projekte koje su provele udruge u kojima sudjeluju mladi (KUD „Zrinski“ Berak, KUD „Petafi Šandor“
Čakovci, KUD „Joakim Govlja“ Mikluševci, KUD „Zvonko Galović-Nona“Tompojevci, ŠK Tompojevci, NK Tompojevci, ŠNK „Sokol“ Berak.
Izdvojena sredstva: 1.389.705,44 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
Tijekom 2016. godine u Gradu Vukovaru potpisano je na desetke partnersatva 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: 28.100,00 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
U Gradu Vinkovcima mladi su uključeni u donošenje odluka koje ih se neposredno tiču kroz rad Savjeta mladih.
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. Jedan član Savjeta mladih nazočan je redovito na sjednicama Općinskog vijeća.
Općina Negoslavci podupire uključivanje mladih u djelovanje Općine i u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču.
Mladi su uključeni u donošenje odluka Općine Stari Jankovci kroz Savjet mladih te ih se pozivalo na sjednice Općinskog vijeća.
Općina Stari Mikanovci uključivala je mlade u rad Općine kroz postojeće udruge sa svog područja.
U Općini Tompojevci osnovan je Savjet mladih 10. listopada 2016. godine.
Izdvojena sredstva: 55.000,00 kn
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Preporuka 3.4. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima
Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade
Grad Ilok financirao je državni stručni ispit osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, nagrađivao odlične učenike
srednje škole, financirao troškove prehrane učenika osnovne škole, projekt Dujeton – djeca pjevaju hitove, sufinancirao prijevoz za učenike
srednjih škola i knjige za učenike osnovne škole te dodijelio deset stipendija studentima dok dvije stipendije doniraju Općina Vrbnik i Općina
Omišalj.
Pozivom za predlaganje programa javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2016. 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 Tovarnik je financirala Udrugu mladih „Optimus“ Tovarnik (Malonogometni turnir „Četiri četvrti“, Božićna humanitarna zabava,
Međunarodni dan mladih).
Izdvojena sredstva: 302.636,00 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 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.
Općina Negoslavci podupire programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu.

Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
U Općini Stari Jankovci u Općinskom glasilu Klas mladi imaju mogućnost istaknuti svoje planove i provedene aktivnosti.
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Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
Grad Vukovar financirao je na godišnjoj osnovi Info centar za mlade i Klub mladih Mirovne grupe mladih Dunav.
Općina Andrijaševci sufinancira djelovanje klubova i udruga mladih na području Općine a koje nisu u Zajednici Sportskih udruga Općine
Andrijaševci (Academus, Korona, Paintball).
U Općini Negoslavci osnovan je Projekt centar IPA prekogranična suradnja.
Općina Tompojevci sufinancirala je projekt mladih „Sportske aktivnosti mladih“ koje je proveo Klub mladih Općine Tompojevci.
Izdvojena sredstva: 96.600,00 kn
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 4.002.746,55 kn i
sredstva redovne djelatnosti.
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
U Zagrebačkoj županiji specifični interesi i potrebe mladih realizirane su i financirane kroz određene programe/projekte putem redovne
djelatnosti upravnih odjela.
„Mladi u fokusu – razvoj lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice“ je projekt koji je od 2016. godine ponudio nove
aktivnosti i mjere te bolju perspektivu za kvalitetan život mladih u Gradu Velikoj Gorici. Finalni produkt navedenog projekta bio je Program za
mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine. U smislu provedbe Programa za mlade Grada Velike Gorice, u 2016. godini,
u proračunu Grada Velike Gorice izdvojena su financijska sredstva za provedbu mjera osnivanja Goričkog kluba mladih, kroz koje su se
provodile i ostale mjere Programa za mlade Grada Velike Gorice.
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U općini Gradec u planu je razvijanje i djelovanje Kluba mladih. Savjet mladih Općine Gradec surađuje s okolnim Savjetima mladih posebice
Savjetom mladih Grada Vrbovca, Grada Jastrebarskog i Grada Zagreba.
Grad Sveti Ivan Zelina donio je Program Savjeta mladih Grada Sveti Ivan Zelina.
Općina Kloštar Ivanić informirala je mlade o radu Savjeta mladih, pojedini školski predstavnici dolazili su na sjednice Savjeta mladih,
prikupljani su upiti i prijedlozi o poboljšanju djelovanja pojedinih udruga na području Općine.
Općina Kravarsko kod donošenja programa za mlade surađuje s udrugama, OŠ Slavko Kolar Kravarsko i Centrom za socijalnu skrb.
Grad Sveta Nedjelja provodio je projekt za mlade koji je financiran iz programa Erasmus+, K3-strukturirani dijalog mladih i donositelja odluka.
Grad je bio organizator a partneri su bili grad Ayuntamineto De Bolanos De Calatrava iz Španjolske, grad Karsiyaka Belediyesi iz Turske i
Centar za praćenje javnih politika iz Rumunjske. Projekt je okupio u Sv. Nedelji 40-ak mladih i donositelja odluka iz 4 različite zemlje kako bi se
zajednički stvorio model dijaloga između mladih i donositelja odluka koji će se primjenjivati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. U
projekt su bili uključeni i članovi Savjeta mladih Grada Svete Nedelje. Projekt „Disigning dialogue“ nastao je iz želje Grada Svete Nedelje da se
stvori temelj za izradu Gradske strategije za mlade. Glavni cilj ovog projekta bio je okupiti mlade i donositelje odluka, kao i stručnjake u
području javnih politika iz 4 zemlje kako bi zajedničkim djelovanjem kreirali koherentni model dijaloga između mladih i donositelja odluka koji
može biti implementiran na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini ovisno o potrebama konkretne zajednice. Specifični ciljevi projekta bili su:
- razvijanje ideja i okvira Model dijaloga, procesa koji objedinjuje interese i prilagođen je potrebama mladih i donositelja odluka, koji će se
primjenjivati u praksi s ciljem konzultacije mladih u donošenju odluka,
- prenijeti osnovno znanje i primjere dobre prakse između pojedinaca i organizacija vezano uz proces implementacije Strukturiranog
dijaloga,
- identificirati i razviti vještine koje su mladima potrebne kako bi postali aktivni, odgovorni i konstruktivni građani,
- povezati koncept Model dijaloga sa procesom s procesom formuliranja efikasnih strategija za mlade, posebice na lokalnoj razini,
- osmisliti lokalne sastanke mladih i donositelja odluka u partnerskim zemljama, bazirane na Modelu dijaloga, koji će biti implementirani u
postprovedbenoj fazi projekta, kao i kreirati vizualne materijale – video – putem kojeg će biti objašnjeni koraci primjene Model dijaloga
u praksi,
- promovirati međunarodnu suradnju i Erasmus+ program.
Rezultati projekta su razvoj ključnih kompetencija mladih, prvenstveno socijalnih i građanskih, koje su unaprijed definirane kao ishodi učenja.
Jedan od najvažnijih rezultata jest koncept Model dijaloga, kao detaljno objašnjenog procesa povezivanja mladih i donositelja odluka u cilju
oblikovanja efikasnih politika za mlade i generalno poticanje aktivne participacije mladih u procesu donošenja odluka. Model dijaloga predviđen
je kao temelj procesa izrade Gradske strategije djelovanja za mlade Grada Svete Nedelje. Model Dijaloga predstavljen je u vizualnom obliku
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kroz video koji je diseminiran putem online alata u partnerskim zemljama, kao i brošura na 4 jezika u kojoj su detaljno objašnjeni svi koraci
implementacije Modela.
Savjet mladih Grada Dugog Sela donio je svoj Program rada savjeta mladih za 2016. Godinu, kojim je obuhvatio aktivnosti mladih na području
Grada Dugog Sela kroz suradnju s udrugama i Gradom Dugim Selom.
Grad Zaprešić je 2015. godine u suradnji sa partnerskom organizacijom Centar za mladež donio Gradski program za mlade Grada Zaprešića za
razdoblje od 2015. do 2020. godine. U procesu izrade Programa ostvaren je dijalog između mladih, Savjeta mladih Grada Zaprešića i lokalne
vlasti, kao i suradnja s organizacijama mladih te institucijama koje se bave mladima. Mjere i aktivnosti, za čiju su provedbu zadužene različite
službe i institucije Grada Zaprešića, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života, s ciljem njihove optimalne
integracije. Gradski program za mlade sadrži niz mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade, a obuhvaća sljedeća područja: Obrazovanje i
informatizacija, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Zapošljavanje i poduzetništvo, Zdravlje, socijalna i pravna zaštita i uključivanje mladih,
Kultura, sport i slobodno vrijeme mladih.
Izdvojena sredstva: 271.042,46 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 Zagrebačkoj županiji završeno je sufinanciranje izgradnje OŠ Klinča Sela, izgradnje školske dvorane PŠ Novo Čiće, izgradnja dvorane OŠ
Samobor. U tijeku je sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Posavski Bregi i dogradnje OŠ Bistra i OŠ Bedenica. Planiranjem i izgradnjom ovih
objekata sličnih namjena osigurava se kvalitetniji i svestraniji odgojno obrazovni rad. Stvaraju se nove mogućnosti za aktivnosti cijele lokalne
zajednice, ponajviše udruge mladih, kao i sportskih udruga te se mladima osiguravaju uvjeti za razvoj osobnih potencijala. Osiguran je i prostor
za održavanje formalnih i neformalnih sjednica Savjeta mladih Zagrebačke županije.
Grad Velika Gorica je prema donesenom Programu za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine, osigurao prostor i
financijsku podršku za razvijanje Goričkog kluba mladih kao pilot projekta koji osigurava besplatno korištenje prostora i svih sadržaja i
aktivnosti koje u tom prostoru provode mladi i stručnjaci za mlade i koji je otvoren za sve zainteresirane mlade u Velikoj Gorici. Jedan od
specifičnih ciljeva Programa za mlade Grada Velike Gorice predstavlja dio rezultata provedenog Istraživanja potreba i problema mladih Grada
Velike Gorice koji se odnosi na područje slobodnog vremena mladih i područje kulture mladih. Istraživanje je pokazalo kako 38,5% ispitanih
mladih nije aktivno i kako se ne bave nekim oblikom društvenog angažmana u svoje slobodno vrijeme. Od onih koji su aktivni u slobodno
vrijeme, njih 23,3% ih je aktivno u nekom sportskom klubu, 15,4% u crkvi, 12,6% u DVD-u te 10% u nekoj od udruga. Također, mladi kao
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najveći problem prepoznaju nedovoljno mjesta za izlaske koji zadovoljavaju njihove potrebe. Ukupno je više od 60,1% ispitanih mladih
istaknulo problem nedovoljnog broja mjesta za izlaske. Osim mjesta za izlaske, 58,4% mladih problem vidi i u nedostatku kulturnih događaja
poput koncerta, izložbi, književnih večeri i sličnih događanja. Mladi su istaknuli kako nisu dovoljno informirani o događanjima na području
kulture jer smatraju da promocija samih događaja nije transparentna i dostupna. Najveći interes mladih u Istraživanju bio je za otvaranje Centra
za mlade, odnosno Kluba za mlade – 67,5% ispitanih je pokazalo interes za navedenim. Sadržaj koji bi mladi željeli imati u klubu mladih odnosi
se na kulturne sadržaje, filmska događanja, radionice, predavanja, volontiranje, savjetodavne i edukativne sadržaje za mlade. Pokretanjem
Goričkog kluba mladih ostvaruje se i vizija Programa za mlade te je stoga prove4dba ove mjere važna i za provedbu ostalih mjera i aktivnosti
Programa za mlade. Gorički klub mladih je pilot projekt Grada Velike Gorice u kojem Grad zajedno sa mladima stvara novi koncept djelovanja
za mlade u Velikoj Gorici. To je mjesto koje pruža otvoreno i podržavajuće okruženje za mlade, bez obzira na njihove interese ili iskustva. Tako
mladi u Goričkom klubu mladih mogu kvalitetno i strukturirano provoditi svoje slobodno vrijeme kroz radionice, edukacije, tribine i mnoge
kulturne i zabavne sadržaje. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica pruža mladima mogućnost učenja stranih jezika, uključivanje u razne kulturne
radionice te kazališne predstave. U prostorijama Centra tehničke kulture mladi mogu učiti i baviti se različitim aktivnostima iz područja tehničke
kulture i informatike. Muzej Turopolja u suradnji s udrugama mladih osigurava prostor za provođenje programa udruga mladih. Gradska
knjižnica Grada Velike Gorice pruža mladima pregršt zanimljive literature i organizira gostovanja zanimljivih autora knjiga te organizira različite
radionice. U prostorijama FA Turopolja mladi sudjeluju u radu ansambla te uče o kulturnoj baštini Turopolja. Sportske udruge u kojima sudjeluju
i mladi koriste gradsku sportsku dvoranu za svoje aktivnosti. Prostorije Udruge Suncokret i Športskog društva osoba s tjelesnim invaliditetom
„Uspon“ mogu koristiti mlade osobe s invaliditetom. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica djeluje Savjetovalište za
ovisnike koje nudi stručnu pomoć mladima koji imaju problema sa ovisnostima. Centar za djecu, mlade i obitelj je gradska ustanova unutar koje
se provode razni programi za djecu, mlade i obitelj koji su usmjereni na prevenciju društveno nepoželjnih ponašanja djece i mladih te pomoć
obiteljima u riziku. Unutar centra djeluje i Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj unutar kojeg mladi mogu dobiti stručnu savjetodavnu pomoć.
Pri Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica osnovano je Savjetovalište za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koje također
mogu koristiti mlade osobe s invaliditetom. Unutar svih Društvenih domova na području Grada, mladi mogu razvijati svoje inicijative, aktivnosti
i ideje. Sudjelovanjem u Dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Kulturno umjetničkim društvima, mladi mogu kvalitetno provoditi svoje
slobodno vrijeme. Mladi mogu kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme i kroz duhovne aktivnosti župnih ureda.
Općina Gradec osigurava prostor Općinske dvorane za druženja mladih, održavanje sjednica Savjeta mladih, sastanaka udruga, humanitarnih
organizacija i ostalih društvenih događanja.
U Gradu Sveti Ivan Zelina dostupna je Gradska vijećnica i Sportske dvorane Grada Sveti Ivan Zelina.
Općina Jakovlje je osigurala prostor kino dvorane, vatrogasnog doma i bivše prostorije ljekarne za djelovanje mladih.
Općina Rakovec sufinancirala je uključivanje mladih u sportske aktivnosti.
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Općina Stupnik osigurala je dvorane i prostorije u zgradi Općine Stupnik.
Općina Pušća je osigurala prostoriju u Društvenom domu Pušća za rad Savjeta mladih Općine Pušća te provođenje aktivnosti Savjeta mladih i
udruga mladih i za mlade.
Općina Dubrava osigurala je prostor za potrebe mladih i to prostor „Dolarevo“ Općinska vijećnica, školsko-sportska dvorana i prostor u tzv.
„Robni centar“.
Općina Kloštar Ivanić surađivala je sa Školskim odborom Osnovne škole o mogućnostima ustupanja školske dvorane za organizaciju tribine.
Na području Općine Kravarsko mladi se mogu učlaniti u neku od udruga i koje prostore za provođenje svojih aktivnosti koriste bez naknade a za
svoje programe su ostvarile i sufinanciranje.
Općina Brckovljani je osigurala prostor i sredstva za rad KUD-a August Cesarec i KUD-a Ogranak seljačke sloge Lupoglav.
Grad Dugo Selo kontinuirano osigurava prostore za rad udruga koje se bave mladima, te plaća režijske troškove za prostore udruga (KUD
„Preporod“, Likovna udruga Dugo Selo, Dugoselski vokalni ansambl „Duga“, Multimedijalni klub „Pozitiv“, Udruga Hrvata BIH „Rodna gruda“
Dugo Selo, Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju „ADHD I JA“, Društvo naša djeca Dugo Selo, Gradsko društvo Crvenog križa Dugo
Selo, Moto klub sveti Martin Dugo Selo – svima je osiguran prostor u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i pokriće troškova režija u prostoru).
Grad Ivanić-Grad osigurao je odgovarajući prostor za provođenje sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa i aktivnosti udruga mladih i
za mlade. U tom smislu sportske udruge učlanjenje u Gradsku zajednicu sportskih udruga Grad Ivanić-Grada raspolažu sa prostorom za svoj rad
u prostoru u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i za provođenje aktivnosti. Grad sufinancira troškove korištenja sportskih dvorana u Ivanić-Gradu
(SD Žeravinec i Školska sportska dvorana).
Za eventualno provođenje aktivnosti udruga mladih u Općini Rugvica postoji osiguran prostor u zgradi općinske uprave.
Općinska knjižnica Bistra osigurava svoj prostor za različite aktivnosti od promocije knjiga, izložbi amaterskih umjetnika, inovacija itd.
Prostori u vlasništvu Grada Zaprešića daju se na korištenje udrugama koje su uvrštene u Proračun Grada Zaprešića. Za realizaciju aktivnosti
mladih i za mlade u provođenju sportskih, kulturnih, obrazovnih i sličnih programa koriste se prostori Športsko rekreativnog centra Zaprešić,
prostor Pučkog učilišta Zaprešić (u kojem se, između ostalog, provodi program Kazalište za djecu i mladež) i ostali prostori u vlasništvu Grada.
Izdvojena sredstva: 17.800.631,92 kn
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Preporuka 3.1. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje osnivanja i rada udruga, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem
području
Prema Programu djelovanja za djecu i mlade Grada Velike Gorice za 2016. godinu, Grad Velika Gorica financira djelovanje udruga mladih i za
mlade te ono predstavlja prioritet u djelovanju za mlade u Gradu. Posebna usmjerenost u 2016. godini bila je na okupljanje i educiranje mladih o
mogućnostima osnivanja i uključivanja u udruge te provedbu svojih ideja i inicijativa kroz sustav potpore organizacijama civilnog društva.
Gorički klub mladih, kao jednu od mnogih svojih aktivnosti ima i podršku razvoju udruga mladih i za mlade.
U općini Gradec je u lipnju 2014. godine osnovan Savjet mladih.
Općina Jakovlje sufinancirala je sportske udruge.
Općina Kloštar Ivanić podupirala je novoosnovane udruge na području Općine.
Općina Brckovljani je sufinancirala rad udruga iz područja sporta (Rukometni klub „Polet“ Stančić, Karate klub Brckovljani, Nogometni klub
Brcko, Odbojkaški klub Brcko, Sportsko društva Lupoglav) i rad udruga iz područja kulture ( Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, KUD August
Cesarec Brckovljani, KUD Ogranak seljačke sloge Lupoglav, Osnovna glazbena škola Dugo Selo, Društvo naša djeca Dugo Selo).
Grad Ivanić-Grad sredstvima osiguranim u proračunu Grada Ivanić-Grada sufinancira rad udruga mladih na području Grada Ivanić-Grada te je u
tom smislu u 2016. pružio potporu slijedećim udrugama mladih: Udruga Mali princ-73.500 kn, Gradska zajednica sportskih udruga Grada
Ivanić-Grada (16 udruga učlanjeno s preko 1000 aktivnih uglavnom mladih sportaša)-1.080.000 kn, Elektronički i računalni klub-10.000 kn,
Udruga mladih Breška Greda-10.000 kn, Plesna udruga Magi-5.000 kn, Udruga Tvornica smijeha-20.000 kn, Udruga Tetragon-30.000 kn,
Udruga Veselje-50.000 kn, Udruga Praščić-3.000 kn. Grad Ivanić-Grad pružio je također sufinancirao kulturno umjetnička društva koje uz
odrasle imaju i sekciju mladih: KUD Ogranak seljačke sloge Posavski Bregi-23.000 kn, KUD Dubrovčak Lijevi i Topolje-14.000 kn. Grad
Ivanić-Grad izdvaja značajna sredstva za mlađe dobne skupine sportaša članova klubova od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad -700.000 kn.
U Općini Bistra provodi se financiranje Zajednice sportskih udruga Općine Bistra.
U Gradu Zaprešiću djeluje Centar za mladež Zaprešić koji je u 2016. godini provodio sljedeće programe:
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Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te prevencija nasilja među djecom i mladima Grada Zaprešića
Program osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu
Program kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i obitelji.

U Gradu Zaprešiću financira/ju se i:
-

Knjižnica Ante Kovačića (tribine, radionice, izložbe i dr. kulturna događanja)
Zaprešićka zajednica tehničke kulture (Modelarski klub, Foto kino video klub, Letačko društvo Zaprešić)
Zaprešićke mažoretkinje „Jelačićke“ (uključivanje zaprešićke djece i mladih u gradske manifestacije)
Plemićka mladež (njegovanje tradicije)
KUD-ovi: Ban Josip Jelačić, Kupljenovo, Pojatno, Jablanovec, Hruševec Kupljenski, Tamburaški zbor Gaj (uključivanje djece u očuvanje
tradicije i njegovanje običaja zaprešićkog kraja)
Puhački orkestar Zaprešić (pokretanje tečajeva sviranja za djecu i osnivanje dječjeg orkestra)
Zaprešićko kazalište za djecu i mlade
Školski športski savez
Zajednica športskih udruga Grada Zaprešića (uključivanje djece i mladih u razne sportove)

Izdvojena sredstva: 7.965.980,84 kn
Preporuka 3.2. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje udruga mladih i za mlade koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih
u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području
Na području Grada Velike Gorice udruge mladih nastoje svojim javnim djelovanjem promovirati različite kulturne, zabavne, i društvene interese
mladih. Potpora njihovim programima omogućava njihovu međusobnu suradnju, organizirano slobodno vrijeme putem sadržaja i aktivnosti koje
sami osmišljavaju te sudjelovanje u javnom životu. Povjerenstvo za mlade predložilo je financiranje 11 programa udruga mladih i za mlade.
Podržani su kulturni i sportski programi, edukacijski programi i društveno humanitarni programi:
1. Udruga mladih Velika Buna - Malonogometna liga Vukomeričke Gorice 2016. u Velikoj Buni,
2. Sportsko društvo Vukomeričke Gorice 2004 – 13. Malonogometna liga „Vukomeričke Gorice 2016.“,
3. Gorička alternativna scena - Humphrey Bogart Festival,
4. Gorička alternativna scena - Program CoolTur´r,
5. Udruga Traumatic Ars – VGeneracija mladih na krilima cirkusa,
6. Udruga Gordan Likić – Pomozi drugome i pomoći ćeš sebi,
7. Udruga mladih Strmec Bukevski – Provođenje aktivnosti za razvoj nezavisne kulture i slobodnog vremena mladih,
8. KUD Novo Čiče – Etnoselo Novo Čiče za razvoj poduzetničkih vještina mladih,
9. Udruga Zamisli – Piši, prijavi, ostvari!,
10. Udruga Izlaz – 8. dani mladih Velika Gorica,
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11. Udruga Izlaz – Acta, non verba.
U Općini Gradec je donesen Program rada mladih i plan rada za 2016. godinu kojim su se realizirali sljedeći planovi: kupljen je materijal za
obnovu igrališta na području Općine, postavljen je Street Workout u Gradecu, obnovljene su ljuljačke i klackalice u parku ispred Biskupskog
dvorca u Gradecu, organizirano je ljetno kino u Gradecu, Savjet mladih je sudjelovao u organizaciji Dana Općine Gradec i biciklijade te projektu
izgradnje dječjeg igrališta u Pokasinu i organizaciji okrijepe nakon male i velike Polnoćke za vrijeme Božića.
Općina Stupnik je sufinancirala Informativnu udrugu Stupnik.
Grad Sveta Nedelja je sufinancirao realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Svete Nedelje za 2016. godinu.
U Gradu Ivanić-Gradu osnovan je i djeluje Savjet mladih te su u Proračunu Grada Ivanić-Grad osigurana sredstva za njegov rad.
Grad Zaprešić pruža institucionalnu potporu radu Centra za mladež Zaprešić.
Izdvojena sredstva: 301.732,15 kn
Preporuka 3.3. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje uključivanja mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču
Savjet mladih Zagrebačke županije na svojim sjednicama raspravljao je i sudjelovao u donošenju svih odluka koje su se neposredno odnosile na
interes mladih. Na sve sjednice pozivali su se predstavnici mladih iz općina i gradova s područja Zagrebačke županije u kojima su osnovani
savjeti mladih.
Savjet mladih Općine Gradec se neposredno i redovito uključuje i surađuje u radu upravnih tijela glede svih organizacija i poslova oko
humanitarnih organizacija i akcija, sudjelovanja ostalih udruga u svim manifestacijama i organizacijama na području Općine Gradec.
U Općini Dubrava kod donošenja odluka koje su od neposrednog interesa za mlade, mladi se uključuju putem udruga koje djeluju na području
Općine.
Općina Kloštar Ivanić uključivala je mlade u projekte Savjeta mladih.
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Grad Svete Nedelja organizirao je Simuliranu sjednicu gradskog vijeća u kojoj su vijećnici bili mladi s područja Grada i Savjeta mladih. Prije
same sjednice organizirana je i obuka mladih te su kroz pripremne radionice mladi pripremljeni za samu sjednicu i definirali su točke dnevnog
reda. Mladi su sami predlagali projekte i programe od njihova interesa koji bi ušli u rebalans proračuna za 2016. i 2017. godinu. Od predloženih
projekata koje su mladi osmislili izglasali su dva projekta - izgradnju kazališta u Svetoj Nedelji i organiziranje posjeta mladih uspješnim
poduzetnicima na području Grada i šire. Oba projekta uključena su u proračun Grada te je 2016. godine u 12 mjeseci izgrađeno kazalište koje su
mladi i svi ostali stanovnici koristili od 18. 12. 2016. do 17. 1. 2017. godine.
Savjet mladih Grada Zaprešića savjetodavno je tijelo Grada Zaprešića koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u gradu
Zaprešiću, osnovano s ciljem sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja
mladih u javni život te s ciljem informiranja i savjetovanja mladih u lokalnoj zajednici.
Izdvojena sredstva: 263.746,48 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
Zagrebačka županiju sufinancirala je realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2016. godinu – dio koji se odnosi na
programe mladih i za mlade, realizaciju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola,
stipendiranje studenata (u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno) i učenika srednjih škola (u iznosu od 500,00 kuna mjesečno), subvencioniranje
nabave udžbenika te rad udruge građana Tetra Samobor koja okuplja volontere koji se bave terapijskim jahanjem.
U Općini Gradec su u planu projekti glede djelovanja Kluba mladih, a Savjet mladih je uspješno odradio i ostvario projekt izgradnje igrališta u
Pokasinu uz pomoć Općine Gradec, Zagrebačke županije i Savjeta mladih Zagrebačke županije.
Općina Jakovlje je sufinancirala udruge u kulturi.
Općina Križ pomaže mlade na svom području kroz stipendiranje i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.
U okviru programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te prevencija nasilja među djecom i mladima Grada Zaprešića provode se
sljedeće aktivnosti/projekti:
- Daroviti – radionice za poticanje kreativnog mišljenja,
- Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI,
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- Tribo moderna –prevencija nasilja među djecom putem capoeire u OŠ Ljudevita Gaja Zaprešić (projekt provode Udruga Amazonas i
Centar za mladež Zaprešić).
U okviru programa osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu provode se sljedeće aktivnosti/projekti:
- Projekt „VOZI“ – volontiram, organiziram, znam i iniciram,
- Projekt „STAVI“ – projekt osnaživanja Vijeća učenika za aktivno i odgovorno djelovanje,
- Projekt „Nismo Vas zaboravili“.
U okviru programa kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih u obitelji provode se sljedeće aktivnosti/projekti:
- Projekt Ljeto i zima u Zaprešiću,
- Projekt To sam ja, super ja!,
- Projekt Naučimo roditelje.
Grad Dugo Selo proveo je 2 Natječaja za udruge u 2016. godini; Natječaj za udruge u kulturi i Natječaj za udruge u području zdravstvene,
socijalne i humanitarne djelatnosti za 2016. godinu. Ovim Natječajima pokrivene su i aktivnosti mladih kroz predložene programe i projekte.
Izdvojena sredstva: 9.049.001,62 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
Zagrebačka županiju sufinancirala je realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2016. godinu – dio koji se odnosi na
programe mladih i za mlade. U suradnji s Maticom hrvatskom proveden je projekt Mala škola hrvatskog jezika u koji je bilo uključeno 13
učenika osnovnih škola koji su članovi iseljenih Hrvata i žive u drugim državama. Kroz projekt je omogućen desetodnevni boravak u Hrvatskoj i
upoznavanje kulturnih vrednota, posebnosti zavičaja, učenje i usavršavanje hrvatskog jezika, stjecanje znanja i prijateljstva. Predstavnici savjeta
mladih sudjelovali su na plenarnoj sjednici Regionalne mreže mladih u Norveškoj. Predstavnice Savjeta mladih postale su članice Odbora za
„Poduzetništvo i profesionalni život mladih“. Savjet mladih je u suradnji s općinskim i gradskim savjetima mladih s područja Zagrebačke
županije sudjelovao u realizaciji programa i projekata za mlade kao i udrugama mladih s područja Zagrebačke županije.
Savjet mladih ima odličnu suradnju sa ostalim savjetima mladih posebice Savjetom mladih Grada Vrbovca, Grada Jastrebarskog i Grada
Zagreba.
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Općina Kloštar Ivanić surađivala je s drugim udrugama na području susjednih općina i gradova.
U Gradu Zaprešiću se suradnja s drugim udrugama mladih ostvaruje u gotovo svim udrugama u čiji rad su uključeni mladi i to na lokalnoj,
međugradskoj te međunarodnoj razini
Izdvojena sredstva: 77.671,10 kn
Preporuka 3.6. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje omladinskih i studentskih informativnih i obrazovnih glasila na lokalnoj razini
Savjet mladih Općine Gradec djeluje i ima aktivnu facebook stranicu a koristi i web stranice Općine Gradec.
Na području općine ne izlazi ni omladinsko, ni studentsko glasilo. Međutim, izlazi list „Posavski olimp“ kojeg izdaje Osnovna škola Rugvica u
kojem se piše najviše o sportašima s područja općine, kao i aktivnostima učenika Osnovne škole, te drugi razni članci iz svakodnevnog života.
Preporuka 3.7. Iniciranje, podupiranje i sufinanciranje projekata osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, Info –
centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade
U Općini Gradec je u planu osnivanje Kluba mladih i Info-centra za mlade na lokalnoj razini.
Općina Kloštar Ivanić je surađivala s pojedinim sportskim udrugama i sportskim klubovima na području općine.
Na području Grada Zaprešića djeluje Foto kino video klub, Modelarski klub Zaprešić te sportski klubovi u sastavu Zajednice športskih udruga
Grada Zaprešića.
Ukupno je za provedbu Preporuka na području Zagrebačke županije, a sukladno dostavljenim podacima, utrošeno 35.729.806,57 kn i sredstva
redovne djelatnosti.
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