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MEĐUNARODNI TJEDAN MLADIH VIII 

Važno je mladima omogućiti okolinu u kojoj se osjećaju sigurno, 

podržano, u kojoj imaju mogućnost izraziti svoju kreativnost. Čast 

nam je pozvati vas da nam pomognete u izgradnji takve okoline za nas 

mlade… 
 

PREDMET: Poziv na suradnju u Međunarodnom tjednu mladih VIII.  

 

Poštovani,  

 

Odluka o Međunarodnom danu mladih donesena je 1999. godine kada je 17. Prosinca 

Generalna skupština Ujedinjenih naroda u svojoj rezoluciji prihvatila preporuke Svjetske konferencije 

ministara za mlade da 12. Kolovoza bude proglašen Međunarodnim danom mladih. Od 2000. Godine 

do danas taj se dan kontinuirano obilježava, i to svake godine s drugom temom. Ove godine tema je 

“Sigurna okolina za mlade”. Mladi trebaju sigurna mjesta gdje se mogu družiti, uključiti u aktivnosti 

sukladno njihovim različitim potrebama i interesima, sudjelovati u procesu donošenja odluka i 

slobodno se izražavati. I dok postoje različite vrste mjesta, sigurna okolina omogućuje dostojanstvo i 

sigurnost mladih. Sigurna okolina u vidu građanske okoline omogućuje mladima uključenje u 

probleme svoje zajednice, javna mjesta omogućuju mladima sudjelovanje u sportskim i drugim 

slobodnim aktivnostima u zajednici; digitalna mjesta omogućuju mladima virtualnu interakciju sa 

svima bez obzira na granice; te dobro isplanirana fizička mjesta mogu pomoći mladima sukladno 

njihovim potrebama o različitostima naročito onim najranjivijim ili marginaliziranim skupinama ili 

onima koje trpe nasilje. Osiguravajući sigurnu okolinu koja je uključiva, mladi iz različitih okolina, 

naročito onih koji su iz ruralnih područja moraju imati osjećaj samopoštovanja i vlastite vrijednosti. U 

konfliktnim okolinama, mladi mogu imati manjak mjesta/prilika da se u potpunosti izraze bez da se 

osjećaju neugodno ili nedobrodošlo. Slično, bez postojanja sigurnih okolina, mladi iz različitih 

rasnih/etničkih, spolnih, religijskih ili drugih kulturalnih pozadina mogu se osjećati zastrašeno da u 

potpunosti slobodno doprinose zajednici. Kada mladi imaju sigurno mjesto za uključenje, oni mogu 

efektivno doprinositi razvijanju zajednice, uključujući razvijanju mira i socijalne kohezije. Ključni 

ciljevi Ujedinjenih naroda su: povećati investiciju u mlade, povećati aktivizam i partnerstvo mladih, 

povećati međukulturalno razumijevanje među mladima. Sama svrha je obilježavanjem ovog dana 

usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s brojnim problemima koji ih okružuju. Ujedinjeni 

narodi usvojili su Program globalnog razvoja za 2030. (Agenda 2030), u kojoj je misao vodilja 

zajednička borba protiv siromaštva te provođenje promjena na različitim područjima. Cilj 11 

naglašava potrebu za osiguranje gradova i naselja koje će biti uključivi, sigurni, prilagodljivi i održivi. 

Nadalje, Svjetski program aktivnosti za mlade što je okvir UN-a za razvoj mladih, stavlja u prioritet 

slobodne aktivnosti kao krucijalne za psihološki, kognitivni i fizički razvoj mladih osoba. Kako se 

mladi sve više razvijaju u tehnološki povezanom svijetu, imaju aspiracije više se politički, građanski 

aktivirati, te je realna mogućnost i dostupnost takve sigurne okoline, međugeneracijskog dijaloga 

postala čak i značajnija.  

 

Jedan od projekata udruge Impress koji aktivno povezuje mlade, omogućuje suradnju mladih 

s područja cijele Hrvatske i Europe je Međunarodni tjedan mladih VIII. Koji će se održati od 5. 

do 13. kolovoza 2018. godine. U potpunosti je iniciran i organiziran od strane mladih za mlade je 

jedini besplatni ljetni edukacijski kamp ovog tipa u Hrvatskoj. Održava se na području ŠRC 

„Kukavica“ uz edukacijski posjet i organizirane aktivnosti u Daruvaru, Bjelovaru i Velikom 

Grđevcu. Međunarodni tjedan mladih, s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana mladih, nagrađeni 

je nacionalni projekt od strane Europskog parlamenta te Nacionalne zaklade Karlo Veliki. Projekt je 

besplatan za sve sudionike (prehrana, smještaj, edukaicje) što omogućuje jednake prilike za sve mlade 
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bez obzira na socioekonomski status. Međunarodni tjedan mladih promiče aktivizam u 

zajednici, doprinos mladih zajednici, kulturalne različitosti, zajedništvo i suradnju između 

gradova, županija i mladih, timski rad, ali i individualni razvitak, preuzimanje inicijative, razvija 

kreativnost kroz edukacijske radionice, promiče važnost znanja, edukacije i obrazovanja u 

svakodnevnom životu, promiče ljudska prava, potiče konverzaciju na raznim jezicima, potiče 

međusobnu toleranciju i uvažavanje, promiče zdrav život, kritičko razmišljanje, stvaranje 

prijateljstava, promiče kampanju European Councila protiv govora mržnje. Članovi projektnog tima 

Međunarodnog tjedna mladih su i certificirani stručnjaci za rad s mladima te primjenu kreativnih 

metoda i tehnika u radu s istima. Uz brojne radionice provest će se i okrugli stol s predstavnicima 

poduzetnika, donosioca odluka, ravnatelja škola, svih značajnih aktera u radu s mladima.  

 

Ovom prilikom Vas, kao mladi ljudi pozivamo i molimo da pomognete u održavanju 8. po redu 

Međunarodnog tjedna mladih koji je prepoznat kao značajan na europskoj i nacionalnoj razini, a uz 

ima i jedan veliki humani karakter, a to je osnaživanje mladih za aktivni volonterski doprinos 

zajednici, osvještavanje mladih za da važan dio zajednice. Upravo to je još jedan korak u osnaživanju 

mladih koji trebaju i moraju biti svjesni kako su važan faktor za sadašnjost i budućnost svake 

zajednice u kojoj su dobrodošli i važni. Ovom prilikom pozivamo Vas i da nam pošaljete svoj logo 

kako bismo se adekvatno zahvalili svim organizacijama koje kroz svoj angažman, resurse odlučuju 

biti dijelom ovog događaja mladih.  

 

Pozivamo Vas i molimo da postanete/nastavite biti partneri i prijatelji ove pozitivne inicijative 

od strane mladih za mlade, Međunarodnom tjednu mladih VIII. te Vas pozivamo da se uključite 

kroz neke od prijedloga sukladno Vašem djelokrugu i mogućnostima:  

 

 Sponzor/donator/prijatelj Međunarodnog tjedna mladih VIII. čime pomažete i 

              omogućujete realizaciju Međunarodnog Tjedna mladih 

 Punkt mladih (besplatno prijavite „punkt mladih“ npr. Akcijsku ponudu za mlade 

             koja će biti dostupna od 6. do 13. kolovoza i koji ćemo besplatno ispromovirati 

             kroz mladima dostupne promotivne kanale 

 Predavač stručnih predavanja/voditelja radionica 

  Izvođač- nastupi, glazbene, plesne, dramske, pjevačke, folklorne i druge točke 

 Volonter/volonterka Međunarodnog Tjedna mladih VII (koordinacija, administracija, 

             asistencija u provedbi, promocija i sl. Volonteri dobivaju potvrdu o volonterskim 

             aktivnostima) 

 Sportske demonstracije i aktivnosti 

 Medijsko pokroviteljstvo 

  Kulinarska priprema i prezentacija zajednice za interkulturalnoj večeri 

  Predstavljanje tradicijskih i etno običaja 

 Kroz sudjelovanje u Međunarodnom tjednu mladih kao sudionik (mladi od 15 do 

             32 godine) 

 Sudjelovanje u okruglom stolu na temu uključenja mladih u zajednicu  
 
S poštovanjem,  

Udruga „Impress“ 
Predsjednica 

Tanja Herceg, mag. psych., doktorandica 
 

Kontakt: 099/641-8243 / 095/864-4869 / 091/7641-093 E-mail: info@udruga-impress.hr / 

tanja@udruga-impress.hr/ dubravko@udruga-impress.hr / ana@udruga-impress.hr / 
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