
 
 

Godišnji narativni izvještaj o radu Udruge za 2019. godinu 

 

 

Opći podaci: 

Naziv: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ 

Adresa: Prilaz tvornici 41, 22000 Šibenik 

Tel: 022 212 834 

E-mail: info@mladi-eu.hr 

Web: www.mladi-eu.hr 

Broj zaposlenih: 11 zaposlenih na Ugovor o radu 

Udruga mladih „Mladi u EU“ je članica: 

- Mreže mladih Hrvatske, 

- Zajednice informativnih centara za mlade, 

- Hrvatske mreže volonterskih centara 

 

Udruga mladih ''Mladi u EU'' završila je provedbu sljedećih projekata u 2019. godini: 

 

Projekt: Činimo dobro – VOLONTIRAJMO! 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Centar za socijalnu skrb Knin, Grad 

Šibenik 

Projekt financira: Ured za udruga Vlade Republike Hrvatske  

Ciljna skupina: nezaposlene mlade osobe i opća populacija mladih s područja Šibensko-kninske županije; 

predstavnici OCD-a i javnih ustanova s područja ŠKŽ 

Trajanje projekta: 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2019. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik, Knin, Šibensko-kninska županija 

Opći cilj: Osposobiti lokalne OCD-e i javne ustanove za kvalitetno provođenje volonterskog programa u skladu sa 

standardima kvalitete volonterskih programa te promicati vrijednosti volonterstva.  

Kratki opis: Kroz trajanje projekta provedeno je niz aktivnosti provedeno je niz radionica i predavanja o 

volonterstvu. Organiziran je Sajam volonterstva te je uspostavljen volonterski program i suradnja između OCD-a i 

javnih institucija.  

 

Projekt: In EU(th) We Trust 

 



 
Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Noi@Europe (IT), Klubs Maja - jaunatne vienotai Eiropai (LV), EUROPEJSKA FUNDACJA 

ROZWOJU CZLOWIEKA (PL), ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO (PT), 

A.D.E.L. 

(SK) 

Ciljna skupina: Mladi od 18 do 30 godina starosti.  

Trajanje projekta: 04. veljače – 03. kolovoz 2019. godine   

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Poticanje mladi u lokalnim zajednicama partnerskih organizacija na izlazak na Europarlamentarne izbore i 

aktivno građanstvo kroz uključivanje u aktivnosti dijaloga s donositeljima odluka.  

Kratki opis: Trideset sudionika je tijekom perioda mobilnost razmjenjivalo ideja među sobom o načinima poticanja 

maldih na izlazak na Europarlamentarne izbore. Tijekom glavnih aktivnosti sudionici su osmišljavali aktivnosti 

kojima bi popularizirali među mladima EU politike i institucije kako bi im predočili važnost izlaska na 

Europarlamentarne izbore.  

 

Projekt: Youth activities for everyone - YAFE 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Grad Trst (IT) 

Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina  

Trajanje projekta: 01. rujna 2018. – 30. lipnja 2019. godine  

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Poticanje mladih na volonterske aktivnosti i širenje spektra aktivnosti kluba za mlade. 

Kratki opis: Kroz osam mjeseci volonterske aktivnosti dvije volonterke iz Italije su kroz radionički program i 

predavanja u školama poticale mlade na volonterizam i korisnu provedbu slobodnog vremena. Također u ruralnim 

područjima volonterke su promovirale mobilnost mladih i cjeloživotno učenje.  

 

Projekt: EU za SVE 2   

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Udruga Zvonimir - Knin 

Projekt financira: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika i Knina, Mladi s područja Šibensko-kninske županije 

Trajanje projekta: 15. veljače 2019. – 15. lipnja 2019. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik, Knin, Šibensko-kninska županija 

Opći cilj: Informiranje mladih o politikama i programima Europske unije.  

Kratki opis: Provedba radionica, predavanja i informativnih aktivnosti s ciljem promocije Europske unije među 

mladima.  

 

Projekt: Volonterski centar POZITIVA 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Udruga Ardura – Šibenik, Grad Drniš, Grad Knin, Grad Šibenik 

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika, Drniša i Skradin, Mladi s područja Šibensko-kninske županije 

Trajanje projekta: 01. prosinca 2018. – 30. studenog 2019. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik 



 
Opći cilj: Uspostava kontinuiteta volonterskog centra na području Šibensko-kninske županije, promocija volonterstva, 

motiviranje mladih i građana na volonterstvo te povećan broj volonterskih aktivnosti. 

Kratki opis: Vođenje i ažuriranje baze volonterstva, potpora korisnicima pri potrazi za volonterskim aktivnostima, 

organizacija predavanja i radionica na temu volonterstva te informiranje građana o važnosti volontiranja.   

 

Projekt: Klub mladih ENTER 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Šibenska udruga mladih - ŠUM 

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

Ciljna skupina: Mladi s područja grada Šibenika 

Trajanje projekta: 01. prosinca 2018. – 30. studenog 2019. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik 

Opći cilj: Podizanje kvalitete života mladih kroz organizirano provođenje slobodnog vremena u sklopu dnevnog 

boravka za mlade. Dnevni boravak za mlade će sadržavati široki spektar aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i 

potrebama, kroz koje će moći razvijati svoje ideje i inicijative. 

Kratki opis: Organizacija info kampanja, provedba aktivnosti za mlade u dnevnom boravku kluba mladih ENTER, 

radionice na teme koje su bitne mladima, informiranje mladih o prilikama za usavršavanje, učenje i kvalitetno 

provođenje slobodnog vremena.  

 

 

Udruga mladih ''Mladi u EU'' započela je provedbu sljedećih projekata u 2019. godini: 

 

Projekt: Solidarity - Opportunity for Society 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU 

Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina  

Trajanje projekta: 01. siječnja 2019. – 30. lipnja 2020. godine  

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Poticanje mlade na solidarno djelovanje kroz međunarodne volonterske projekte 

Kratki opis: Kroz jednu dugoročnu i dvije kratkoročne mobilnosti cilj je kroz volonterske projekte mlade potiče da 

doprinesu lokalnoj zajednici u određenim područjima, istodobno potičući ostale mlade osobe na volonterske 

aktivnosti. Tijekom provedbe ma projektu će sudjelovati 42 volontera iz Hrvatske i inozemstva te će se volonterski rad 

odvijati na tvrđavama Barone i Sv. Mihovil, na radioničkom programu Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku te 

u uredima udruge mladih ''Mladi u Europskoj uniji''.  

 

Projekt: Youth workers build cohesive society 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Noi@Europe (IT) 

Ciljna skupina: Osobe zaposlene u udruzi mladih ''Mladi u EU'' i Noi@Europe iz Italije   

Trajanje projekta: 01. srpnja 2019. do 29. veljače 2020. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Razmjena iskustva među zaposlenicima partnerskih organizacija 



 
Kratki opis: Po dvoje zaposlenika svake od partnerskih organizacija provesti će određeni period u svakoj od 

institucija. Kroz razmjenu zaposlenika cilj je dobiti bolju uvid u funkcioniranje partnerskih organizacija i podijeliti 

dobre prakse u informiranju mladih među partnerima.  

 

Projekt: Solidarity - Opportunity for Society 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU 

Ciljna skupina: Mlade osobe od 18 do 30 godina  

Trajanje projekta: 01. kolovoz 2019. – 31. siječnja 2021. godine  

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Poticanje mlade na solidarno djelovanje kroz međunarodne volonterske projekte 

Kratki opis: Kroz jednu dugoročnu i dvije kratkoročne mobilnosti cilj je kroz volonterske projekte mlade potiče da 

doprinesu lokalnoj zajednici u određenim područjima, istodobno potičući ostale mlade osobe na volonterske 

aktivnosti. Tijekom provedbe ma projektu će sudjelovati 42 volontera iz Hrvatske i inozemstva te će se volonterski rad 

odvijati na tvrđavama Barone i Sv. Mihovil, na radioničkom programu Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku te 

u uredima udruge mladih ''Mladi u Europskoj uniji''.  

 

Projekt: Solidarity, Natural Access to Participation 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Projekt financira: Agencija za mobilnost i programe EU 

Ciljna skupina: Mlade nezaposlene osobe od 18 do 30 godina  

Trajanje projekta: 01. kolovoz 2019. – 30. studenog 2020. godine  

Mjesto provedbe projekta: Šibenik (HR) 

Opći cilj: Kroz zapošljavanje mlade osobe potaknuti razvoj solidarnih projekata na području Šibensko-kninske 

županije.  

Kratki opis: Kroz zaposlenje mlade osobe na godinu dana, sudionik će kroz rad steći vještine potrebne za pripremu i 

provedbu projekata solidarnosti i ostalih projekata financiranih sredstvima EU s ciljem poboljšanja života mladih u 

lokalnoj zajednici.  

 

Projekt: Pomozi mi danas za bolje sutra 

Nositelj projekta: Udruga mladih ''Mladi u Europskoj uniji'', Šibenik 

Partner na projektu: Udruga osoba s invaliditetom ''Sv. Bartolomej'' 

Projekt financira: Europska unije iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku  

Ciljna skupina: Nezaposlene osobe, šira javnost i JRLS 

Trajanje projekta: 09. travnja 2019. – 09. listopada 2021. godine 

Mjesto provedbe projekta: Šibenik, Knin, Šibensko-kninska županija 

Opći cilj: Osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti samostalno 

obavljati čak i obične svakodnevne zadatke. 

Kratki opis: Projektom je predviđeno zapošljavanje 8 nezaposlenih osoba koje također spadaju u ugroženu 

kategoriju, a koje će raditi kao osobni asistenti osobama s invaliditetom.   

 

 



 
Svakodnevne aktivnosti Udruge: 

Web stranica www.drustvo-gradjana.hr  

Web stranica ima za cilj jačanje uloge udruga civilnog društva u Šibensko – kninskoj županiji, pozicionirajući ih kao 

relevantnog dionika u zajednici. Ova web stranica sadrži bazu organizacija civilnog društva sa područja Šibensko – 

kninske županije te sve raspoložive informacije o njihovom radu i djelovanju. Udruga mladih „Mladi u EU“ redovito 

ažurira web stranicu sa novostima iz područja svoga rada te rada ostalih organizacija čiji se podaci nalaze u bazi. 

 

Info ploče 

Na području Šibensko – kninske županije postavljeno je šest info ploča (2 u Šibeniku, 2 u Kninu i 2 u Drnišu) putem 

kojih nastojimo mlade osobe pravodobno i pravovaljano informirati te ih uključiti u društvena zbivanja i tako da oni 

mogu u njima aktivno, ravnopravno i participativno sudjelovati. Nastojimo mladima ponuditi teme koje su im bitne i 

tiču se mogućnosti unaprjeđenja kvalitete njihovih života. U to spadaju: objave različitih natječaja, informacije o 

obrazovanju, različitim događanjima, programima i aktivnostima za mlade.   

 

Eurodesk multiplikator 

Kao Eurodesk multiplikator na području Šibensko – kninske županije, Udruga mladih „Mladi u EU“ promovira europske 

vrijednosti među mladima, daje informacije mladima o njihovim europskim mogućnostima, te osmišljava aktivnosti 

tijekom Europskog tjedna mladih. Posebnu pažnju posvećujemo tome da mlade i sve koji s njima rade informiramo o 

mogućnostima koje se mladima nude u okviru europskih programa i politika za mlade, s posebnim akcentom na 

promoviranju mobilnosti u svrhu neformalnog i informalnog stjecanja znanja i vještina.  

 

Vijeće udruga grada Šibenika 

Cilj osnivanja Vijeća udruga grada Šibenika je da se postigne sinergijski učinak koji će proizaći iz zajedničkih nastojanja 

za poticanjem razvoja civilnog društva na lokalnoj razini te uspostavljanje kvalitetne i konstruktivne suradnje sa 

predstavnicima lokalne samouprave. 

 

Certifikat ispunjavanja standarda kvalitete volonterskih centara 

Hrvatski centar za razvoj volonterstva 28. studenog 2019. godine dodijelio je udruzi mladih ''Mladi u Europske unije'' 

certifikat kojim se potvrđuje da udruga ispunjava standarde u domeni organiziranja volonterskih aktivnosti kroz 

osnovani lokalni volonterski centar ''Pozitiva'' 

 

 

http://www.drustvo-gradjana.hr/


 
Usluge savjetovanja i informiranja 

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, kroz svoje uredovno vrijeme, pruža usluge informiranja i savjetovanja o 

mogućnostima (samo)zapošljavanja te mjerama koje u cilju poticanja zapošljavanja mladih nudi HZZ, pomaže mladima 

u pisanju poslovnih planova i realiziranju poslovnih ideja, informira mlade o načinu i djelokrugu rada udruga, te ih 

educira o prijavama na natječaje i pisanju izvještaja. Savjetujući i informirajući mlade, nastojimo im pomoći da 

realiziraju svoje potencijale, za dobrobit njih samih, ali i društva u cjelini. 

 

Web stranica www.volonter-skz.eu 

Ova web stranica služi kao svojevrsna „burza volontera“ na kojoj se susreću organizacije koje imaju potrebu za 

volonterima i njihovim uslugama te ljudi koji traže volonterski angažman. Potencijalni volonteri na ovaj način mogu 

najlakše odabrati organizaciju u kojoj žele volontirati, ovisno o svojim afinitetima i preferencijama. 

 

Popis radionica, predavanja i sastanaka na kojima su sudjelovali članovi udruge kroz 2018. godinu: 

 

- 09. – 13.09.2019. Bruxelles (B) Studijski posjet zaposlenika udruge mladih ''Mladi u Europskoj uniji: 

             - posjet Odjelu za mlade pri Europskoj komisiji 

             - Posjet Vijeću Europe: Partnerstvo Vijeća Europe i Europske unije 

             - posjet sjedištu Eurodesk mreže 

- 12. – 15.11.2019. Rijeka. Eurodesk trening za multiplikatore: Modul 4 – komunikacija 

- 09. – 13.12.2019. Alicante (E) Trening za trenere u području informiranja mladih organiziran od strane ERYICA 

 

http://www.volonter-skz.eu/

