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Послије шест мјесеци припремног рада на иницијативама које
одговарају на потребе младих, али и осталих грађана Приједора,
пројекат "Одржива удружења за јаку заједницу" окончан је
представљањем приједлога младих за унапређење живота у
локалној заједници на мини Сајму одржаном у сриједу у
Приједору.

Реализацију скупа подржали су представници различитих структура, те су се током отварања
присутнима обратили Лазар Гајић, савјетник у Градској управи Приједора и Бојана Урумова,
шефица Канцеларије Савјета Европе у БиХ, дијелећи корисне информације и охрабрујући младе за
наставак процеса.

О различитим могућностима које се нуде кроз Мозаик фондацију, са присутнима је разговарао и
Жељко Пауковић, директор програма Омладинска банка, нудећи им на овај начин додатни спектар
информација од будућег значаја за њихов самостални рад.
Гајић је истакао да је Градска управа Приједор оријентисана ка потребама младих, са циљем
унапређења положаја младих који своје активности реализују кроз цивилни сектор.
- Градска управа Приједор се од првог иницијалног разговора са представницима Синдикално
едукативног центра ставила на располагање у вези са реализацијом овог пројекта и сигуран сам да
ћемо и у будућности бити на услузи младима и цивилном сектору, а све како би се унаприједио
друштвени живот Приједора - истакао је Гајић.
Божо Марић, предсједник Синдикално едукативног центра, истакао је да су, послије шест мјесеци
учења и интензивног рада на пројектним идејама које осликавају приоритете заједнице, локална
удружења обликовала приједлоге, позивајући све младе, али и друге заинтересоване грађане да и
сами узму учешћа у дискусији о представљеним приједлозима. Утичући на тај начин на креирање
нових спортских, образовних и културних садржаја регије Приједор.
Одговарајући на позив, представници различитих омладинских структура узели су учешћа у
интерактивним презентацијама, и сами дајући допринос даљем развоју предложених идеја.
Пројекат је почео обуком на којој су 24 младе особе из шест удружења училе о томе како се
успјешно води једно удружење, усвојили нова знања о писању и спровођењу пројеката, као и на
који начин да промовишу своје организације и активности које реализују.
Услиједили су редован пренос знања и онлајн састанци у циљу рада на конкретним пројектним
идејама учесника, а најквалитетнији приједлози представљени су заједници, показујући да су
креирани управо према локалним приоритетима. На овај начин су и сами млади показали колико
активни могу бити када је у питању давање квалитетних приједлога и идеја за унапређење живота
заједнице. Сви заинтересовани били су у прилици да на Сајму идеја виде и чују детаље ових
приједлога за богатији живот заједнице и уједно утичу на њихов даљи развој размјеном идеја.
Осим тога, главни експерт на пројекту Александра Кнежевић, пратећи потребе процеса, али и
интересовања укључених појединаца и удружења, одржала је посебно тематско предавање за
присутне, бавећи се практичним савјетима за састављање буџета, као и прегледом потенцијалних
донатора, од националног до међународног нивоа, на овај начин додатно проширујући знања и
информације учесника процеса.
Иако је епидемиолошка ситуација у великој мјери утицала на одзив представника међународних
организација, са свим релевантним структурама обављени су разговори и биће им просљеђени
материјали од значаја како би се упознали са израђеним приједлозима из локалне заједнице.
Пројекат "Одржива удружења за јаку заједницу" проводи Синдикално едукативни центар уз
подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе.
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