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Osvrt na kreativne radionice «Ako nisi dio rješenja, postaješ dio problema» održane u 
listopadu 2008. godine u organizaciji Savjeta mladih grada Ogulina 

 
Savjet mladih grada Ogulina osnovan je 28. rujna 2007. godine kao savjetodavno 

tijelo Gradskom vijeću i Poglavarstvu grada Ogulina kad su u pitanju sadržaji za mlade. U 
tom smislu Savjet je 23. siječnja 2008. godine organizirao sastanak s predstavnicima udruga i 
institucija grada Ogulina koje okupljaju mlade ili nude sadržaje za mlade. Na tom sastanku 
predložena je inicijativa okupljanja spomenutih udruga u Koordinaciju udruga za mlade. 
Predstavnici su se složili da je to složen i kompleksan projekt u kojem je bolje ići korak po 
korak. Jedan od takvih koraka koje je Savjet obećao organizirati jesu i radionice za 
predstavnike udruga po tematskih sektorima koje su se održale u tri termina u listopadu ove 
godine i nakon kojih smo došli do mnogih zaključaka i korisnih prijedloga koje ćemo ukratko 
sažeti i predstaviti, a nadamo se i organizirati Okrugli stol na kojem bismo o njima i 
razgovarali.  
 

Radionice su vodili Sanja Dubić, prof. (predsjednica Udruge roditelja djece i mladeži) 
i Hrvoje Magdić, prof. (predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina), a održale su se u svečanoj 
sali Pučkog otvorenog učilišta. Odaziv udruga nije bio velik što je već pokazatelj ozbiljnosti i 
odgovornosti čelnih ljudi tih udruga, ali i pokazatelj da veliki dio problema u radu s mladima 
leži i u neaktivnosti ili nezainteresiranosti predstavnika udruga, koje se financiraju u 
gradskom proračunu, za bilo kakvu inicijativu koja bi postojeće stanje mogla promijeniti. 
 
Svaka radionica bila je zamišljena u pet koraka: 
                    I. Naša vizija grada Ogulina za pet godina s obzirom na položaj mladih 
                    II. Koje prepreke stoje na putu ostvarenja naše vizije? 
                   III. Načini rješavanja prepreka 
                   IV. Strateški pravac djelovanja 
                    V. 90 dana provedbe 
 

Cilj radionica bio je objektivno sagledati što grad Ogulin nudi mladima, koje su 
pozitivne stvari koje se za mlade organiziraju, što bismo mogli i trebali promijeniti te kako 
svaka od udruga vidi sebe u rješavanju spomenutih problema. Važnost ovakve radionice bila 
je u shvaćanju kako nije dobro samo kritizirati i prebacivati lopticu odgovornosti na druge, 
nego shvatiti kako je odgovornost i na onima koji vode neku od mnogih udruga koje u gradu 
postoje i financiraju se iz proračuna. Poslani su pozivi na 80 udruga ili klubova za sve tri 
radionice, a odazvali su se predstavnici 23 udruge ili kluba, odnosno jedna četvrtina. Svakako 
da najviše zabrinjava mali odaziv sportskih djelatnika i predstavnika klubova koji čine dvije 
četvrtine pozvanih. 



a) radionica za udruge u kulturi (održana 1. listopada 2008. godine) 
 
 Sudjelovali predstavnici sljedećih udruga: 
                          1. Odred izviñača Frankopan 
                          2. Društvo naša djeca Ogulin 
                          3. Udruga ðulini cukrli 
                          4. Udruga Dvori stvaralaštva 
 
Ispričali su se predstavnici sljedećih udruga: 

1. Srpsko kulturno društvo ðurñevdan iz Drežnice 
2. Matica hrvatska – ogranak Ogulin 

 
Nisu sudjelovali predstavnici sljedećih udruga: 
                          1. Frankopanska garda Ogulin 
                          2. Narodna knjižnica i čitaonica Ogulin 
                          3. Ogulinski festival bajki 
                          4. KUD Sveti Juraj Zagorje Ogulinsko 
                          5. HPD Klek Ogulin 
                          6. Dječji pjevački zbor Klinci Ogulinci 
                          7. SKD Prosvjeta 
                          8. HBZ – Odsjek 2001. Frankopan 
                         9. Likovno društvo Frankopan 
                         10. DVD Ogulin 
 
 
b) radionica za sportske klubove i udruge  (održana 7. listopada 2008. godine) 
 
Sudjelovali predstavnici sljedećih klubova i udruga: 

1. Športska zajednica grada Ogulina 
2. Društvo za športsku rekreaciju Ogulin 
3. Teniski klub Ogulin 

 
Nisu sudjelovali predstavnici svih ostalih 40 klubova i udruga u gradu Ogulinu. 
 
 
c) radionica za braniteljske udruge, humanitarne udruge i udruge s osobama s 
poteškoćama u razvoju, socijalne udruge, vjerske udruge, odgojne udruge i institucije, 
politi čke podmlatke (održana 15. listopada 2008. godine) 
 
Sudjelovali predstavnici sljedećih udruga: 
                          1. Udruga slijepih Ogulin 
                          2. Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin 
                          3. Udruga Oda prijateljstvu 
                          4. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 
                          5. Centar za socijalnu skrb 

         6. Vijeće učenika Gimnazije Bernardina Frankopana 
         7. Udruga roditelja djece i mladeži 
         8. Prva osnovna škola 
         9. Pučko otvoreno učilište 
         10. Hrvatski katolički zbor MI Ogulin 



                          11.Križarsko društvo Dragutin Kukalj Ogulin  
                          12. Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić 
                          13. Udruga udovica iz domovinskoga rata 
                          14. Mladež HDZ-a 
                          15. Mladež SDP-a 

16. Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskoga rata 
17. KUD Klek Ogulin 

 
Nisu sudjelovali predstavnici sljedećih udruga: 

1. Udruga udomiteljskih obitelji Drvo života 
2. Vijeće učenika Obrtničke i tehničke škole  
3. Udruga studenata grada Ogulina 

 
Prvi dio radionica proveo se u razgovoru o sadašnjem stanju u gradu Ogulinu. Većina 

je izrazila zadovoljstvo velikim brojem dogañaja u kulturi i sportu koji se tijekom godine 
organiziraju u našem gradu (festivali, koncerti, izložbe, predavanja...) kao i velikom ulaganju 
Grada u sportske objekte koji će služiti mladima. Podržano je i ulaganje u ureñenje Grada kao 
i u pokretanje poduzetničke zone koja će u budućnosti biti izvor novih radnih mjesta.  
 

Meñutim, ukazano je i na veliku apatiju, nezainteresiranost mladih za sadržaje koji im 
se nude kao i nedostatak motiviranosti da sami nešto pokrenu (rañe kritiziraju sve oko sebe). 
Podržana je  inicijativa Savjeta mladih da se kroz radionice s udrugama napravi prvi korak u 
poboljšanju sadašnje situacije u gradu. 
 

Predstavnici udruga, organizacija i klubova na radionicama su zaključili koji bi bili 
glavni problemi u našem gradu, ako govorimo o mladima, jer je identifikacija problema prvi 
korak prema njegovom rješenju. Oni se svode na sljedeće: 
 
         - institucije ne rade svoj posao, a posebno policija koja dopušta da mladi slobodno  
            konzumiraju alkohol te ostaju do kasnih sati u gradu, iako je zakon jasan 
         - nema široke društvene podrške akcijama mladih, a oni koji nešto rade ismijavaju se ili  
            kritiziraju  
         - nedostatak financijskih sredstava za dobre projekte mladih kao i za rad Savjeta mladih 
            koji bez financijskih sredstava gubi na svojoj važnosti 
         - vlada izokrenuti sustav vrijednosti koji potiče nerad, nasilje 
         - prepotencija na svim razinama 
         - pasivnost mladih i odraslih i neuključivanje u postojeće sadržaje i udruge 
         - loša gospodarska situacija, nedostatak radnih mjesta za mlade koji odlaze iz Ogulina 
         - previše neaktivnih udruga koje uzimaju novac iz proračuna, napišu iluzorni izvještaj 
           i nitko ne kontrolira stvarno trošenje novaca 
         - slaba aktivnost udruge studenata koja je prije bolje djelovala za mlade 
         - nedostatno financiranje sportskih klubova i sporta općenito, iako je u sport uključeno 
            najviše mladih  - poteškoće u financiranju trenera i odlazaka na utakmice 
         - nedovoljan izbor zanimanja u školama, tečajeva ili smjerova glazbene škole 
         - nedostatak visokog učilišta u Ogulinu 
         - nedostatak mjesta za okupljanja mladih gdje bi se mogli družiti ili okupiti u  
            kreativne radionice – neki oblik kluba za mlade (nedostatak prostora) 
         -  mali broj mladih je uključen u sve udruge i aktivnosti 
         -  neadekvatan prijevoz mladih prema Ogulinu iz udaljenih sredina 
         -  nedovoljan broj mladih uključenih aktivno u politiku 



         -  nedovoljna uključenost svećenika u rad s mladima 
        -  škole nemaju pristupe za osobe s invaliditetom 
          -  informacije ne dolaze do mladih 
         -  mediji gube moralne kriterije, ne poštuje se etički kodeks, nema obrazovanih novinara 
         -  ljubomora i nesuradnja sličnih udruga 
         - nema osjećaja od voditelja turističke zajednice za tuñe projekte koji su takoñer dio 
            turističke ponude grada Ogulina 
         - nedostatak kina 
 

Predložene su mnoge ideje i inicijative  koje bi udruge i Savjet mladih mogli 
pokrenuti, osmisliti ili inicirati kao i neke mjere koje su potrebne da se gore navedene 
prepreke razvoja riješe: 
 
         -  razgovori i radionice s mladima po školama 
         -  poštivanje zakonskih propisa (duhan, alkohol) i veća kontrola policije vikendom 
         -  i dalje izrañivati kalendar aktivnosti za mlade, ali ga više predstaviti medijima,  
            školama te potaknuti mlade da se u neke od dogañaja uključe 
         -  sajam udruga u školama i u gradu 
         -  brošura o udrugama s bitnim informacijama za sve učenike 
         -  upoznati mlade sa zakonom o volonterstvu 
         -  tribine o rješavanjem kriznih situacija i rizičnom ponašanju (za roditelje) 
         -  naglasiti važnost sporta u životu mladih te tražiti veću financijsku podršku sportu 
         -  podržati projekt stručne edukacije za trenere  
         -  povezivanje udruga u kordinaciju koja bi stajala iza važnih inicijativa 
         -  web stranica za mlade 
         -  udruživanje sličnih udruga na nekim projektima – humanitarni koncert 
         -  natječaji za mlade, poticanje kreativnosti 
         -  veća zastupljenost mladih i udruga u medijima 
         - češće traženje mišljenja mladih putem anketa 
         -  veća kontrola rada udruga i trošenja financijskih sredstava – razmisliti o novom  
            načinu financiranja udruga, prema projektima 
         -  poticati inicijative za dobrovoljni rad 
         -  osigurati zidove za pisanje grafita 
         -  zajedništvo različitih političkih opcija oko dobrih projekta za mlade 
 

Nabrojani su samo najvažniji prijedlozi i inicijative s tri radionice održane u listopadu. 
Neke od inicijativa već su na Savjetu mladih raspravljene i pokrenute. Svakako da je 
najvažnija financijska podrška Savjetu mladih od strane Grada Ogulina, ali i podrška 
predstavnika udruga i klubova koji nose veliki dio odgovornosti za postojeće stanje mladih u 
Ogulinu. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovanjem u radionicama pokazali svoju volju da 
se nešto u gradu promijeni na bolje – na korist mladih grada Ogulina! 
 
 
 
                                                                              Predsjednik Savjeta mladih grada Ogulina 
                                                                                                  Hrvoje Magdić, prof. 
 
 


