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Унапређивање учешћа младих
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, кроз усмјерене пројекте проведене
на локалном нивоу, настоји да подигне ниво учешћа грађанског ангажмана
младих људи и да их подстакне да преузму активнију улогу у процесу
доношења одлука у својој заједници.

Ангажман на локалном нивоу
У склопу иницијативе Локално је примарно, Мисија
посебну пажњу посвећује успостављању механизама
за младе, који ће им омогућити да постану активнији у
мјесним заједницама и општинским активностима, те да
одређене захтјеве стављају пред изабране представнике.
Да би на најбољи начин заступала интересе младих људи и
повећала способност лобирања за њихове потребе, Мисија
подстиче формирање организација младих и савјета младих,
те побољшава њихове способности путем различитих врста
обука. Рад обука усредсријеђује се на организовање етапа
пројеката, вјештине руковођења и преговарања, технике
лобирања и заговарања, те на остале тематске цјелине,
осмишљене да повећају способности организација младих
и унаприједе њихове способности у погледу развијања
пројеката и приступа ресурсима општинских органа власти.
Мисија такође ради с органима власти на локалном,
ентитетским и државном нивоу, да би се омогућило да
буду усвојени одговарајући закони и одредбе што ће
омогућити већи ангажман младих људи у активностима
заједнице. На локалном нивоу, Мисија подржава развој
локалних политика младих и политика које се односе на
волонтерски рад.

Савјети младих
Савјети младих се састоје, већином, од чланова локалних
невладиних организација младих и представљају кровне
организације на општинском нивоу, а могу да раде као
директни партнери локалним органима власти. Савјети
младих, често су укључени у развој и провођење локалних
политика младих и заговарају и представљају интересе
младих људи.

Иако чине битан дио законодавних оквира и Републике
Српске и Федерације БиХ, савјети младих не постоје и не
дјелују у свим општинама Босне и Херцеговине. Препознајући
њихову могућу улогу у подстицању и омогућавању већег
учешћа младих, Мисија активно ради на успостављању и
јачању утицаја што већег броја савјета младих.
Кроз презентације закона о младима и кроз различите
радионице, у којима учествују млади и општински
представници, циљ Мисије је да подигне ниво свијести о
том новом механизму учешћа младих. Надаље, Мисија
подржава успостављање савјета младих пружањем
подршке умрежавању невладиних организација младих и
доприноси изградњи капацитета чланова савјета младих
уз помоћ специјализоване обуке.

Волонтерски рад
Препознајући вриједност волонтерског рада у погледу
јачања способности појединца и његове укључености у
заједницу, Мисија активно промовише волонтерски рад
и подстиче младе људе да постану што ангажованији.
Мисија овај процес помаже организовањем радионица и
презентација, и пружањем усмјерене подршке локалним
волонтерским сервисима.
Да би се подстакао волонтерски рад и заштитили они
који волонтирају, Мисија је снажно заговарала развој
законодавства, које препознаје и јасно дефинише статус
волонтера и волонтерски рад. Закон о волонтерском раду
усвојен је у Републици Српској (2008) и Мисија, у сарадњи
са локалним волонтерским сервисима и међународним
организацијама и невладиним организацијама, заговара
усвајање сличног законодавства у Федерацији БиХ и на
државном нивоу, као и давање већег признања волонтерском
раду на локалном нивоу, кроз развој волонтерских политика
рада и додјеле награда за волонтере године.

Fra Anđela Zvizdovića 1 • 71000 Sarajevo • Bosnia & Herzegovina
Tel: +387 33 75 21 00 • Fax: + 387 33 44 24 79
info.ba@osce.org • www.oscebih.org

