
20 - 25 mladih osoba iz BiH koje je Centar za 
promociju civilnog društva iz Sarajeva okupio 
i obučava ih za buduće lidere održivog 
lokalnog razvoja. Bosna i Hercegovina, Hrvatska

Ciljna skupina

Ukratko o projektu

Prijenosom dobre prakse iz Hrvatske mladi ljudi će upoznati način i mogućnost utjecanja 
na javne politike, međusektorskog partnerstva i sl., kako bi ojačali društveni kapital za 
promjene u smjeru održivijeg razvoja.

Pored radionica na kojima će se prenijeti neka teoretska znanja (npr. razine i načini 
sudjelovanja javnosti, koraci u provođenju analize javne politike te izrada izvještaja iz 
sjene), sudionici iz BiH će, kroz interaktivni rad i zajedničko istraživanje pod vodstvom 
ODRAZ-a, ispitati razinu uključivanja javnosti u oblikovanje i praćenje javnih politika u 
BiH na svim razinama te predložiti smjernice za poboljšanje.

U Hrvatskoj će se susresti s predstavnicima organizacija koje su aktivno uključene u 
procese oblikovanja politika te upoznati dobre primjere socijalnog  poduzetništva. 

Ciljevi projekta

Mjesto provedbe projekta

DUGOROČNI CILJ PROJEKTA
Potaknuti aktivno uključivanje mladih iz BiH u 
procese  odlučivanja u područjima važnim za 
njihov život, zapošljavanje te razvoj zajednice.

KRATKOROČNI CILJ PROJEKTA
Prijenosom iskustva iz Hrvatske upoznati 
skupinu mladih osoba iz BiH s važnošću 
njihovog sudjelovanja u oblikovanju, 
praćenju i analizi javnih politika.



Aktivnosti

 » obuka grupe mladih iz BiH o sudjelovanju 
u oblikovanju politika, razinama i načinima 
uključivanja te koracima u praćenju i analizi 
javnih politika

 » provedba istraživanja i analiza stanja u BiH u 
području sudjelovanja javnosti, izrada preporuka 
za moguće poboljšanje stanja te plana aktivnosti 
nakon završetka ovog projekta

 » učenje na primjerima dobre prakse u Hrvatskoj.
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1. siječnja - 31. prosinca 2014.

AKTIVNOST VREMENSKO  
RAZDOBLJE

Detaljan dogovor partnera i odabir sudionika projekta siječanj - ožujak 2014. 

Održavanje prve dvodnevne radionice u Sarajevu travanj 2014.

Osmišljavanje i provođenje akcijskog istraživanja o stanju uključenosti  
u pripremu javnih politika u BiH svibanj - lipanj 2014.

Izrada izvješaja o akcijskom istraživanju s preporukama srpanj - rujan 2014.

Održavanje druge radionice i posjet organizacijama u Zagrebu  
i Čakovcu listopad 2014.

Ocjena rezultata projekta i dogovor o budućoj suradnji studeni - prosinac 2014.

  

 Projekt financira:  

PLAN AKTIVNOSTI 

Trajanje projekta


