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Plan i program rada Udruge mladih u EU „Naprije Daruvar“ za mandatno razdoblje od 

01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine, utvrđen i usvojen na redovnoj godišnjoj Skupštini 

Udruge mladih u EU „Naprije Daruvar“ dana 21. siječnja 2022. godine, te obuhvaća:   

1. Redovnu djelatnost udruge 

2. Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta udruge  

3. Razvijanje suradnje sa srodnim udrugama  

4. Izrada i provedba razvojnih projekata   

  

  
I – REDOVNA DJELATNOST UDRUGE  

   

Ovi poslovi odnose se na omogućavanje redovnog funkcioniranja 

Udruge. Aktivnosti:   

- administrativno-blagajnički poslovi;   

- ažuriranje evidencije članstva i prikupljanje dodatnih podataka;   

- financijsko praćenje aktivnosti (knjigovodstveno-računovodstveni poslovi),   

- pripreme sjednica i sastanaka Predsjedništva; Izbornih i redovnih Skupština, te 

vođenje zapisnika  

- financijsko izvještavanje donatora.  

  

Rezultati:  omogućen rad Udruge u skladu sa zakonom i propisima. 

  

Nositelji: Predsjedništvo Udruge mladih u EU „Naprijed Daruvar“. 

  

  
II – JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE  

  

Planom i programom predlaže se sudjelovanje na edukativnim seminarima i 

radionicama potrebnim za rad stručnih kadrova u Udruzi i vodstva Udruge: iz 

područja financijskog poslovanja, javne nabave, razvoja socijalnih usluga, te ostalih 

poslovnih vještina.   

  

Ciljevi: povećanje razine znanja i informiranosti članova Udruge, poglavito vodstva 

Udruge; podizanje razine ljudskih kapaciteta udruge.   



  

Aktivnosti i način provođenja:   

-organizacija edukacijskih seminara (interne edukacije)  

- odlasci na seminare, radionice i razne druge edukacije  - izrada plana 

volonterskih mjesta, te registracija u sustav  

- nabava namještaja i opreme za rad.  

  

Očekivani rezultati: povećanje razine znanja i sposobnosti članova tijela Udruge i 

zaposlenika Udruge.  

  

Nositelji: Predsjedništvo Udruge mladih u EU „Naprijed Daruvar“, svi članovi.  

  
III – RAZVIJANJE SURADNJE SA SRODNIM UDRUGAMA  

  

Planom i programom predviđa se razvijanje jače suradnje sa srodnim udrugama u svrhu 

poboljšanja kvalitete života mlade populacije na području Grada Daruvara i okolice.  

Ciljevi: razvijanje suradnje sa srodnim udrugama u svrhu poboljšanja kvalitete života 

mlade populacije na području Grada Daruvara i okolice, razvijanje partnerstava sa 

srodnim udrugama na EU projektima,  organiziranje zajedničkih edukativnih tribina i 

okruglih stolova, podizanje razine kvalitete života mladih na području Grada 

Daruvara i okolice, edukacije i informiranosti, druženja i športsko-natjecateljskih 

sposobnosti, obilježavanje obljetnica, te razvijanje suradnje na svim područjima 

temeljem provođenja ciljeva općih akata i odluka tijela Udruge.  

  

Aktivnosti:  

-organizacija edukativnih tribina i okruglih stolova   

-razmjena iskustava u radu srodnih udruga i pravima 

njihovih članova - razvijanje partnerstava na EU 

projektima i zajednička provedba istih.  

  

Očekivani rezultati:Veća razina povezanosti i suradnja udruga koje imaju u fokusu 

mlađu populaciju na području Grada Daruvara i okolice, povećan broj educiranih, 

informiranih, psihološko i socijalno osnaženih mladih. 

  

Nositelji: Predsjedništvo Udruge mladih u EU „Naprijed Daruvar“ i predsjedništva srodnih 

udruga. 

  

  
  



IV – IZRADA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROJEKATA   

  

Planom i programom Udruge mladih u EU „Naprijed Daruvar“ planira se stalno 

praćenje natječaja i javnih poziva za EU projekte, te apliciranje na iste. Tijekom  

2022.g. planiraju se prijave slijedećih projekata na fondove Europske unije:  

- projekt vezan za razvoj  kvalitete života mladih;  

- prijava na sve ostale javne pozive gdje bude Udruga prihvatljiv prijavitelj.  

  

Ciljevi: razvoj novih socijalnih usluga (vaninstitucionalnih) za članove, koje će nuditi udruga, 

osiguranje sredstava za proširenje rada udruge.   

  

Aktivnosti:  

- praćenje natječaja  na lokalnoj, regionalnoj, državnoj razini  i EU natječaja te natječaja 

poslovnih subjekata  

- priprema i prijava projekata  

- izrada izvještaja i sl.  

  

Očekivani rezultati: razvijanje novih aktivnosti Udruge.  

  

Nositelji: Predsjedništvo Udruge mladih u EU „Naprijed Daruvar“, voditeljica razvoja udruge.  

  

  

Ovaj Operativni plan predstavlja temelj rada Udruge u 2022.godini.  

Financijska sredstva za realizaciju istog planirana su u Financijskom planu Udruge za 

2022.godinu.  

  

Ovisno o potrebama, te ukazanim mogućnostima, Operativni plan može se izmijeniti, o 

čemu će odluku donijeti Predsjedništvo Udruge  i o tome obavijestiti Skupštinu na prvoj 

narednoj sjednici.   

  

 

U Daruvaru, 21. siječnja 2022. 

 Predsjednik Udruge mladih „NADA“ 

Filip Medak 


