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Mladi otkrivali u čem' je problem tijekom fokus grupe u Sisku, Osijeku
i Vukovaru

U okviru Projekta ”U čem' je problem?” koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Područni ured Sisak kroz program ERASMUS+, od 28. do 30. lipnja 2017. u prostorijama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, Vladimira Nazora 12, Vukovar,
provodio je strukturirani dijalog između mladih sudionika i donositelja odluka.
Projekt ”U čem' je problem?” koji kao ključnu aktivnost ima podršku reformi politike, a traje
od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2018. godine, proizašao je iz potrebe veće uključenosti mladih
u društvo odnosno u proces donošenja odluka i kreiranju politika za mlade.
Opći cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i
uključivanje na tržište rada s čime se želi unaprijediti kvaliteta života mladih ljudi. Podršku u
provedbi projekta pružaju partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar,
PRONI Centar za socijalno podučavanje, Agencija lokalne demokracije Sisak, Sisačkomoslavačka i Vukovarsko-srijemska županija te Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured
Osijek.
Strukturirani dijalog provodio se kroz radnu skupinu koja se sastojala od 2 mlada sudionika
i 3 predstavnika donositelja odluka, predstavnika nositelja i partnera Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, Vukovarsko-srijemske županije i PRONI Centra za
socijalno podučavanje Vukovar.
Na sastanku u Vukovaru, članovi radne skupine zajednički su identificirali i razvijali
prioritete i mjere u području politika za mlade primjenom strukturiranog dijaloga između mladih i
donositelja odluka. Cilj strukturiranog dijaloga je da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje
mjesto u politikama za mlade. Teme koje su obrađene bile su: obrazovanje, zapošljavanje,
zdravlje, kultura i slobodno vrijeme, socijalna zaštita i uključivanje, aktivno sudjelovanje u društvu
i mladi u europskom i globalnom okruženju.
Sastanci su se odvijali paralelno u Sisku, Vukovaru i Osijeku jer se projekt provodi na
području tri županije s najvećom stopom nezaposlenih mladih osoba u Republici Hrvatskoj, a to
su Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom
uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

