
 

 

Program osposobljavanja za mlade i osobe odgovorne za politiku 
za mlade na temu Strukturiranog dijaloga  

 
Nakon provedenog osposobljavanja u 2011. koji je rezultirao uspješnoj suradnji i prijavama u 
okviru programa Mladi na djelu, Agencija za mobilnost i programe EU u okviru Plana 
osposobljavanja i suradnje, nastavlja program osposobljavanja na temu Strukturiranog 
dijaloga i aktivnog sudjelovanja mladih u 2012. 
 
Program Mladi na djelu  najveći je program Europske komisije (EK) namijenjen mladima, 
organizacijama mladih te svima uključenima u rad s mladima. Program Mladi na djelu nudi 
brojne mogućnosti za mobilnost  i neformalno učenje, promiče interkulturni dijalog te je 
otvoren za sve mlade neovisno o njihovom obrazovanju ili društvenoj i kulturnoj pripadnosti.  
 
Strukturirani dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima i osoba odgovornih za 
politiku za mlade je proces konzultacija mladih na svim razinama u zemljama članicama 
Europske unije oko pitanja važnih za politiku za mlade. Strukturirani dijalog je ključan dio 
europskih strategija za mlade i služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o 
prioritetima, provedbi i budućnosti europske suradnje u području mladih. Punopravnim 
članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska će biti obvezna sudjelovati i u procesima 
Strukturiranog dijaloga na europskoj razini te preuzeti obveze provođenja Strukturiranog 
dijaloga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
 
Program Mladi na djelu je jedan od ključnih elemenata Strukturiranog dijaloga, prvenstveno 
kroz podakciju 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku za mlade, ali i kroz ostale 
podakcije u projektima koji promiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu i daju priliku 
mladima izraziti svoje mišljenje i stavove tijelima nadležnim za politiku za mlade te na taj 
način sudjelovati u izradi i provedbi tih politika.  
 
U svrhu poticanja kvalitete projekata prijavljenih unutar podakcije 5.1 programa Mladi na 
djelu te uvođenja mehanizma Strukturiranog dijaloga u Republici Hrvatskoj na lokalnoj i 
regionalnoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU, u okviru Plana osposobljavanja i 
suradnje, organizira dva modula osposobljavanja na temu Strukturiranog dijaloga i aktivnog 
sudjelovanja mladih. 
 
Ciljevi programa osposobljavanja su sljedeći: 

 poticanje Strukturiranog dijaloga u Republici Hrvatskoj na lokalnoj i regionalnoj razini 

 razvijanje politika za mlade na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s europskim 
strategijama za mlade 

 uključivanje tijela lokalne i regionalne samouprave u program Mladi na djelu, 
posebice kroz podakcije 1.3 i 5.1 

 
Program je namijenjen parovima, koji se sastoje od: 

 mlade osobe (15-30 godina), koja je aktivna u svojoj zajednici kroz udrugu, savjet ili 
vijeće mladih 

 osobe koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju razvoj i 
provođenje politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini 

 
Program je namijenjen predstavnicima zajednica u kojima već postoji nekakav oblik dijaloga i 
suradnje vlasti s mladima, npr. program za mlade, aktivan Savjet mladih itd. U 2012. godini 
će u program osposobljavanja biti uključeno 20 sudionika/ca iz 10 jedinica lokalne i/ili 
regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. 



 

 

 
Program će pokriti sljedeće teme: 

 strukturirani dijalog 

 europske strategije za mlade 

 sudjelovanje mladih 

 program Mladi na djelu (s posebnim naglaskom na podakcije 1.3 i 5.1) 
 
U prvom modulu osposobljavanja sudionicima će se pružiti osnovna znanja i vještine 
potrebne za razumijevanje gore navedenih tema te uvod u njihovu primjenu na lokalnoj i 
regionalnoj razini. U razdoblju između dva osposobljavanja će sudionici dobiti zadatak da 
zajednički analiziraju situaciju u svojoj zajednici te predlože rješenja, strategije i akcije za 
Strukturirani dijalog između mladih i osoba odgovornih za politiku za  mlade. Na drugom 
modulu osposobljavanju sudionici će dobiti priliku definirati projektne ideje Strukturiranog 
dijaloga na lokalnoj/regionalnoj razini i/ili isplanirati provođenje istih, evaluirati dosadašnju 
suradnju ostvarenu na lokalnoj razini te zajednički isplanirati buduću suradnju. 
 
Oba modula osposobljavanja će biti zasnovana na neformalnim metodama te će se od svih 
sudionika očekivati aktivno sudjelovanje. Po uspješnom završetku programa, sudionici će 
dobiti Youthpass potvrdu, koja je jedan od mehanizama priznavanja neformalnog učenja na 
europskoj razini. 
 
Program će se sastojati od dva dvodnevna osposobljavanja, od kojih će se prvi modul  
održati od 26.-28. rujna 2012 u Lovranu. Detaljne informacije o mjestu odražavanja 
osposobljavanja Agencija će sudionicima dostaviti naknadno. Drugi modul osposobljavanja 
planiran je za studeni 2012. godine. Između osposobljavanja od sudionika unutar svakog 
para će se očekivati zajednički praktičan rad.  
 
Troškove sudjelovanja na programu osposobljavanja (smještaj, hrana, trener, materijali) 
pokriva Agencija za mobilnost i programe EU. Putni troškovi u obliku korištenja javnog 
prijevoza mladih sudionika će također biti pokriveni od strane Agencije, prema pravilima 
Plana osposobljavanja i suradnje. Od tijela lokalne i regionalne samouprave se očekuje da 
snose troškove puta svojih djelatnika. 
 
Kako se prijaviti? 
Obavijest o osposobljavanju zajedno s prijavnim obrascem moguće je pronaći na stranici 
Agencije za mobilnost i programe EU:   
http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=334 
Prijaviti se možete do 19. rujna 2012. 
 
Postupak odabira 
Agencija će odabrati 10 parova (mlada osoba + osoba odgovorna za politiku za mlade) iz 
općina, gradova i županija diljem Hrvatske. Prilikom odabira razmatrat će se dosadašnja 
suradnja između mladih i tijela lokalne/regionalne samouprave te motivacija za razvoj 
lokalnih i regionalnih politika za mlade u skladu s europskim strategijama. 
 
Prilikom odabira vodit će se računa o geografskoj ravnoteži općina, gradova i županija koje 
će sudjelovati u osposobljavanju te o ravnoteži među spolovima među sudionicima/ama. 
 
U odabiru za osposobljavanje prednost će imati tijela regionalne/područne i lokalne 
samouprave čiji predstavnici nisu sudjelovali u programu osposobljavanja u 2011.godini. 
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