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УВОД 

Омладински центари у БиХ 

Иако не постоји тачан регистар Омладинских центара у БиХ, процјењује се да их 
је око 30 на цијeloj територији. Сви се они сусрећу са сличним, али јединственим 
изазовима. С обзиром на то да су центри финансијски подржани од стране 
различитих организација и донатора, уочавају се различити стандарди рада, почев 
од величине простора у којем се одвијају активности до дјелатности и квалитета 
услуга које се пружају младим корисницима. Донатори и организације које су 
подржавале рад су се смањивале и одлазиле, а неким омладинским центрима у 
којима је опадала подршка у финансирању, ова ситуација је дијелом ријешена 
подршком општинским средставима. Локалне власти не праве разлику у подршци 
омладинским невладиним организацијама које су мање активне и омладинским 
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центрима који су свакодневно отворени и доступнији младима људима. 
Маргинализоване групе, младе жене, млади с инвалидитетом, млади Роми и млади 
из руралних средина, поред осталих, су групе које највише могу имати користи од 
посјета омладинским центрима. Сарадња са омладинским центрима у 
иностранству се спроводи од случаја до случаја, спорадична је и не пружа 
стабилне услове за организовану примјену добрих пракси за повећање квалитета 
рада с младима. Омладински центри немају системски приступ и заједничке 
стандарде квалитета који ће обезбиједити да пружање услуга задовољава потребе 
младих људи за повећање учешћа у друштву, одрживог развоја и конкурентности 
на тржишту рада. Пракса је показала да омладински центри треба да раде на 
доношењу стандарда квалитета за рад са омладином и да подигну ниво свијести 
владиним институцијама о важности рада за активно учешће у демократском 
друштву. Доношењем стандарда за рад омладинских центара утврдиће се стваран 
број омладинских центара. Такође, успостављањем стандарда подстаћи ће се 
развој постојећих омладинских центара, те унаприједити програмска дјеловања, 
технички, кадровски и етички стандарди. 

Омладински центри у законима 

У првом закону такве врсте на територији БиХ1, Закону о омладинском 
организовању у Републици Српској из октобра 2004. године, а који је доживио и 
измјене и допуне Закона у 2008. години, нису били посебно дефинисани 
„омадински центри“ него се спомињу у члану 2. као један од облика удруживања: 
"Омладинске организације" су различити облици удруживања младих (клубови, 
центри, савези, уније и друго) који се оснивају на различитим принципима као што 
су територијални, струковни, интересни и слично.  

6 

                                                            
1  До 2004. године нису постојали Закони који су регулисали омладински рад и омладинско 

организовање у БиХ 
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Остали чланови Закона су се могли односити и на рад омладинских центара.  

Иако постоји Закон о младима ФБиХ2, у њему недостају прецизне одреднице, а 
отежавајућа околност је и непостојање закона на нивоу БиХ, те у Брчко дистрикту 
БиХ. 

У Закону о младима Федерације БиХ из 2010. године омладински центри нису 
посебно дефинисани, мада члан 14. Став 1 каже да су власти дужне осигурати 
минимум мјера, између осталог и „осигурање прикладног простора за младе, рад 
са младима и омладинске активности као и осигурање плаћања трошкова његовог 
одржавања;“ Ово се може протумачити да је у блиској вези са радом омладинских 
центара. 

Остали чланови Закона се могу односити и на рад омладинских центара. 

Због потребе дјеловања и рада омладинских центара, увидјела се потреба да се у 
закону јасно одвоје и дефинишу омладински центри и омладинске организације. 
То би помогло у регулисању статуса омладинских центара приликом аплицирања 
на конкурсе како домаћих, тако и међународних фондова. 

Покретањем иницијативе измјене и допуне Закона о омладинском организовању 
2011. године створили су се услови да се учини искорак и дефинишу омладински 
центри. Организација Perpetuum mobile – Центар за развој младих и заједнице 
Бања Лука је током 2011. године, спровела низ акција и активности како би 
приближила вриједности и важност постојања омладинских центара и заговарала 
њихову законску одеђеност. Низом састанака са радним групама, представницима 
Министарства породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске, те 
представљањем иницијативе Одбору за питања дјеце, младих и спорта Народне 

7 7 

                                                            
2  Закон о младима је израђен и усвојен 2010.године. 
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скупштине Републике Српске, отпочео је процес, по први пут, законског 
дефинисања омладинских центара.  

Напокон, Службеним гласником 1/12 од 5. јануара 2012. ступа на снагу измијењен 
и допуњен Закон о омладинском организовању који дефинише омладинске 
центре: 

„Приступачан и проилагођен простор за младе у којем се младима у континуитету 
пружају активности и програми засновани на методама и принципима 
неформалног образовања са циљем развоја младих у свјесне, одговорне чланове 
заједнице и стварања услова за остваривање њихових пуних потенцијала.” 

Поред овога, измијењен и допуњен Закон, између осталог, дефинише и 
омладински рад, неформално образовање младих те међународну сарадњу што су 
значајни кораци у развоју ове категорије становништва! 

Закон о омладиском организовању Републике Српске није прецизно дефинисао 
рад и дјеловање омладинских центара. Имајући у виду да се иницијативи 
дефинисања омладинских центара у Закону приступило у периоду завршетка рада 
радних група за измјену и допуну Закона, сматрамо да је неопходно у наредном 
периоду приступити изради и усвајању подзаконских аката, у првом реду, 
Правилника о раду омладинских центара који ће се темељити на развијеним 
стандардима и утврђеним вриједностима рада омладинских центара, а 
дефинисаних и предложених током процеса развоја стандарда и вриједности од 
стране самих омладинских центара. 
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Значај омладинских центара 

У Закону о омладинском организовању РС дефинсано је сљедеће „Омладину и 
младе чине лица од 15 до навршених 30 година“3, као и према Закону о младима 
Федерације БИХ. Млади, из обје горе наведене дефиницје, у Босни и Херцеговини 
сусрећу се са заједничким општим проблемима. Њихово вријеме је подијељено 
између школских задатака и слободног времена. Нажалост, друштво није развило 
довољно адекватне програме који ће осигурати да млади слободно вријеме 
спроводе на организован и квалитетан начин што отвара простора за 
потенцијалне малољетничке делинквенције. Формално образовање не нуди 
ученицима довољно знања о инструментима демократије нити искуство за улазак 
на тржиште рада, а истовремено је присутан и недостатак програма неформалног 
образовања који помажу младима да стекну вјештине како би били што 
конкурентнији на тржишту рада. Заједничка карактеристика горе поменутих 
младих је пасивност и недовољна укљученост у јавном и политичком животу.  

Омладински центри су препознати као мјеста која могу окупити највећи број 
младих људи, гдје млади могу да развију своје пуне потенцијале кроз друштвено 
оријентисане, образовне и рекреацијске програме, паралелно повећавајући своју 
способност за активно укључивање у друштво. 

9 9 

                                                            
3  Закон о измјенама и допунама Закона о омладинском организовању, Сл Гласник 1/12, члан 1 

став 2 
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ОСНОВНИ СТАНДАРДИ У РАДУ 
ОМЛАДИНСКИХ ЦЕНТАРА  

Процес успостављања основних стандарда у раду омладинских центара у БиХ се 
развијао током неколико протеклих година када је група омладинских радника 
увидјела да је неопходно издвојити омладинске центре унутар омладинског 
сектора као важан фактор у пружању континуираних и одрживих услуга младима. 
Основа за успостављање стандарда је иницијатива омладинских центара из 
Републике Српске из 2008. године која је захтијевала наглашену подршку раду 
центара у процесима дистрибуције грантова за младе. Такође, успостављању 
стандарда допринио је и едукатвни семинар одржан на Илиџи у јуну 2010. године 
за менаџере из 14 омладинских центара у БиХ укључених у омладински 
здравствени пројекат Њемачког друштва за техничку сарадњу (ГТЗ) гдје је коначно 

10 
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артикулисана потреба за одржавањем посебног сусрета на којем би се дефинисали 
конкретни стандарди квалитета рада омладинских центара у БиХ. Тај сусрет се 
одржао у Власеници у септембру 2010. Процес успостављања стандарда није 
завршен на поменутом сусрету него се наставља кроз контакте са другим 
омладинским центрима који нису учествовали у дефинисању стандарда те кроз 
праћење степена уврштавања стандарда у рад центара на локалном нивоу. Уз то, 
развила се иницијатива за заговарачку акцију према институцијама власти да се 
стандарди прихвате и поштују у процесима који подржавају рад омладинских 
центара. 

Принципи и вриједности на којима почива рад омладинских центара 

Омладински центар је простор гдје млади људи могу на квалитетан, програмски 
дефинисан и користан начин проводити своје слободно вријеме, развијајући своје 
компетенције и капацитете, ширећи знања, стицати вјештине и искуства, те својим 
залагањем допринијети развоју локалне заједнице и друштва. Рад омладинксог 
центра почива на принципима континуираног, дугогодишњег спровођења соција-
лно оријентисаних програмских и пројектних активности у склопу одређених об-
ласти дјеловања центра у циљу промовисања позитивних вриједности, поштовању 
људских права, а који су базирани на омладинском активизму и волонтеризму, као 
и на међусекторалном приступу и сарадњи. Такође, у раду омладинког центара се 
води рачуна о заштити животне средине, промоцији здравих стилова живота, те 
подршци и промоцији домаћим производима и услугама. Омладински центар има 
јасно дефинасане интерне правилнике и процедуре:  

 О раду са волонтерима/кама, 
 О приступу корисницима/цама, 
 О сарадњи са родитељима, 
 О раду (персонал; рачуноводство; вођење финансија; набавка; архивирање и др. 
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 О једнаким могућностима и правима свих циљних група (пол и род, рањиве 
групе, мањине...). 

Стандарди у раду омладинских центара су подијељени у четири основне групе:  

1. Стандарди у програмском дјеловању,  
2. Технички стандарди  
3. Стандарди људских ресурса 
4. Етички стандарди 

1/ ПРОГРАМСКО ДЈЕЛОВАЊЕ 

Кроз различите програмске области ОЦ пружа могућности за развијање 
различитих социјалних и личних вјештина код младих, са циљем развоја 
заједнице 

Програмске области: 

▎ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:  

Неформално образовање је ванинституционално образовање, са сљедећим 
карактеристикама: 

 стицање различитих вјештина и знања 
 развој ставова и вриједности 
 надоградња формалног образовања 
 добровољност учествовања 
 осмишљеност и имплементираност од стране обучених и компетентних 
едукатора 
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▎ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ: 

РАДИОНИЦА - Радионица је једнократна активност за младе. Траје од једног до 
два сата, и изводе је омладински радници/це, волонтери/ке и лидери/ке. 
Радионица може бити едукативна, креативна или рекареативна.  

КУРС/ТЕЧАЈ - Курс/течај се састоји из низа едукативних, креативних или 
рекреативних радионица које се одвијају у континуитету, а трају минимално 3 
мјесеца и удружење по завршетку курса/течаја издаје цертификат или увјерење о 
успјешно завршеном курсу/течају. 

ТРЕНИНГ - Тренинг подразумијева активност од намјање 3 до 5 радних дана и 
усмјерен је на стицање различитих вјештина (интеркултурални, организацијски, 
управљање пројектима, комуникација, итд.) младих у циљу побољшања и развоја 
њихових капацитета. Радне методе које се користе током тренинг обуке су 
интерактивне (кориштење симулација, вјежбе, групни рад,...) и укључују и властито 
искуство учесника. 

СЕМИНАР - Сакупља учеснике у групу око одређене теме и пружа платформу за 
расправу и размјену добре праксе. Главне разлике у односу на тренинг су краће 
трајање (мање од 5 радних дана), а понекад више теоријски приступ (мање 
“learning by doing ”).  

▎ КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМ: 

СЕКЦИЈЕ - Већи број радионица један пут седмично чини секцију у омладинском 
центру, али је сама за себе појединачна цјелина. Радионице које чине секцију се 
понављају према устаљеном редослиједу. Учесници/це секције не морају добити 
потврду или увјерење за учешће у секцији/седмичним радионицама. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ - Манифестације подразумијевају догађаје у организацији 
омладинског центра/организације попут фестивала, поетских вечери, музичких 
вечери, интеркултуралних вечери, приредби и сл. Одржавају се периодично. 

▎ МОБИЛНОСТ (кампови, размјене, студијске посјете, сарадња и умрежавање 
омладинских центара и организација): 

Мобилност подразумијева кампове за младе, размјене за младе, студијске посјете 
других удружења, студената, те удруживање и умрежавање омладинских центара. 
Свака од наведених активности може имати посебну тематику, али и бити 
слободног карактера у циљу размјене искустава омладинских центара. 

▎ ИНФОРМИРАНОСТ И ИНДВИДУАЛНА ПОДШКА (Инфо тачка, wеb site, mailing 
листе, билтен, инфо центар, савјетодавне услуге у домену омладинског 
радника, упућивање у надлежне институције/организације у складу са 
потребама.) 

Како би пружили информације младима, омладинским центрима се препоручује да 
посједују властиту wеb страницу/портал, mailing листу чланова, инфо тачку, те 
повремено индивидулано или групно савјтовалиште за младе. Сваки центар је 
дужан и развити односе са различитим институцијама и организацијама како би 
могао пружити и индивидуалну подршку младима. 

▎ ВОЛОНТЕРИЗАМ И ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Континуирано организовање волонтерских акција од локалног значаја, увезивање 
и сарадња са осталим локалним НВО и институцијама (школе, локална управа...), 
формирање и вођење локалног волонтерског сервиса (база података и 
волонтерске књижице/дневници ради праћења рада волонтера), годишње 
награђивање: одабир волонтера/ке године, одабир најбоље волонтерске 
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акције/организације, додјела плакета за бизнис сектор (подршка волонтерским 
акцијама). 

Препоручене активности: 

а. Дневни садржај 

 Инфо тачка (wеb, панои, инфо пулт, информисање о понудама, кутија за 
питања, стипендије, права, промоција, ново чланство) 

 Дневни боравак (библиотека, друштвене игрице, чајна кухиња, стони тенис, 
пикадо, дружење) 

 Подршка при учењу (помоћ при писању домаћих задатака по принципу да 
одлични ученици помажу лошим ученицима) 

б. Седмични садржаји 

 Неформално образовање (страни језици, ИТ) 
 Креативни програми (цртање, сликање, фото, hand made, графити, музички 
курсеви) 

 Рекреативни програми (пилатес, плес, аеробик, спорт) 

ц. Мјесечни садржаји 

 Едукативни/образовни програми (сексуално и репродуктивно здравље, јачање 
омладинских лидера/ки, омладинска политика (једном мјесечно по једна 
тема), волонтеризам, тимски рад, здравље младих, писање CVa, бизнис 
планови) 

 Културно-забавни садржаји (журке, тематске вечери, музичке, књижевне и 
позоришне вечери, изложбе, пројекције филмова) 

д. Годишњи садржаји 

 Локалне манифестације  
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 Волонтерске акције (кооперација са другим субјектима, нпр. Старачки дом) 
 Хуманитарне акције 
 Професионална оријентација 
 Кампови, семинари, тренинизи и сл. 

2/ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ 

 приступ за лица са инвалидитетом  
 обезбјеђен простор са основним условима за рад 
 дневни боравак у којем су доступне друштвене игре 
 обезбјеђен простор за едукативне и друге активности 
 канцеларија са опремом (компјутер, телефон, факс, штампач...) 
 тоалет са основним хигијенским условима 
 опрема за манифестације (опрема за активности ван центра као што су 
озвучење и слично) и едукацију; обезбјеђен приступ интернету 

 јасно истакнуто радно вријеме са распоредом активности– центар мора да 
ради минимално 40h седмично  

 јасно истакнут кућни ред (мора јасно да садржи шта није дозвољено и ко је 
контакт особа из омладинског центра) 

 видно изложени и доступни противпожарни апарат и прва помоћ 
 могућност припреме и конзумирања безалкохолних освјежавајућих напитака 
 обезбјеђено мјесто за чување опреме која се користи за реализацију 
активности 

3/ КАДРОВСКИ СТАНДАРДИ  

Кадровски стандарди обухватају јасну подјелу радних задужења и опис послова у 
складу са задужењима. 
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1.  Менаџер/ица је одговорна особа која заступа интересе Омладинског центра и 
која посједује знање и искуство у омладинском раду, верификује и брине о за-
конитости рада, стандардима, финанисијама и људским ресурсима - стално 
запослен/а. 

2.  Пројектни координатор/ица је задужен/а за имплементацију пројектних 
активности и заступање интереса пројекта и омладинског центра – 
Одговоран/а менаџеру/ици - пројектно запослен/а. 

3.  Омладински радник/ца је квалификован/а за рад са младима кроз формално и 
неформалано образовање, фокусирајући се на лични и друштвени развој 
младих. Омладински радник ради са младима „један на један“ или кроз групни 
рад, те проводи друге активности унутар плана активност центра. Одговоран/а 
менаџеру/ици - стално запослен/а. 

4.  Администратор/ка је особа задужена за административно-финанисијске 
послове у омладинском центру и свих пројектних активности - стално 
запослен/а. Мишљење групе је да је ово непотребна ставка за испуњавање 
минималних стандарда. 

5.  Омладински лидер/ка је особа из омладинског центра које је прошла додатну 
едукацију и оспособљена је за самостално дјеловање у оквиру програмских 
активности центра и пројекта – ангажован/а на активностима. Омладински 
лидер/ка континуирано стиче знање и вјештине кроз ангажман у омладинском 
центру, те својим примјером подстиче младе да сами постану омладинки 
лидери/ке.  

6.  Волонтер/ка - добровољно ради на одређеним активностима са циљем личног 
развоја и развоја шире друштвене заједнице – ангажован/а на аkтивностима 

7.  Активиста/киња - повремено учествује у активностима омладинског центра  
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8. Члан/ица - дефинисан/а статутом омладинског центра (омладинске организа-
ције) - чланска карта 

▎ ПОДРШКА И УСАВРШАВАЊЕ 

У циљу обезбјеђивања што квалитетнијих услуга у Омладинским центрима као и 
повећања квалитете односа унутар тима у Омладинским центрима, те повећаној 
квалитети односа ка крајњим корисницима потребно је да сви они који раде у 
Омладинском центру, а посебно Омладински радници и Менаџери ОЦ, задовоље 
минималне професионалне критерије: 

 Препознају границу између личног и професионалног живота и да буду 
свјесни потребе да балансирају однос бриге и подршке младима са 
одговарајућом професионалном дистанцом.  

 Препознају потребу да буду одговорни према младима, њиховим родитељима 
и старатељима, колегама, финансијерима, ширем друштву и свим осталима.  

 Развијају потребне вјештине и компетенције потребне за овај посао.  
 Раде са службама и институцијама гдје су ови принципи разматрани, 
процијењени и подржани.  

4/ ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ 

Омладински радници/це у ОЦ имају обавезу да: 

 Третирају младе људе са поштовањем, цијенећи сваку особу и избјегавајући 
било какав облик дискриминације.  

 Поштују и промовишу права младих да доносе своје одлуке и изборе, осим у 
случајевима када је добробит или легитимни интерес њих самих, или неког 
другог, озбиљно угрожен. 

 Промовишу и осигуравају добробит и сигурност младих, дозвољавајући им да 
уче кроз преузимање изазова у образовним активностима, јасно истичу да је 
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ОЦ мјесто без алкохола, цигарета, наркотика и других супстанци и предмета 
који угрожавају здравље и сигурност младе особе. 

 Доприносе промовисању друштвене правде за младе људе, као и у друштву 
генерално, путем охрабривања поштовања разлика и различитости, 
организовање активности усмјерених ка поштовању других, упућивање младих 
на семинаре и друге активности са овом тематиком, истицање промотивних 
материјала који промовишу друштвену правду и једнакост. 
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ИСТРАЖИВАЊЕ О НИВОУ ДОСТИГНУТИХ 
СТАНДАРДА У РАДУ ОМЛАДИНСКИХ ЦЕНТАРА 

 

Прва процјена стања омладинских центара у БиХ је обављена у периоду од 1. до 
30. априла 2011. године. Циљ ове процјене био је првенствено да се сагледа и 
процијени тренутна ситуација у омладинским центрима на подручју програмског 
дјеловања, те техничких и кадровских области. Битно је истаћи да је ово прва 
процјена која је спроведена у омладинским центрима на подручју БиХ. 
Истраживање је обављено у 27 омладинских центара у 26 општина у БиХ: Након 
спроведене прве процјене приступило се представљању резултата процјене 
менаџерима омладинских центара, финализацији дефинисања стандарда рада 
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омладинских центара, те креирању и оспособљавању тима који ће утврдити ниво 
достигнутих стандарда у раду омладинских центара.  

Логичан слијед догађаја задао је темпо, али и задатак да се сагледа стање 
омладинских центара у односу према дефинисаним стандардима. 

У саставу пројекта „Стандардизација рада омладинских центара у БиХ“, а који 
имплементира Perpetuum Mobile – Центар за развој младих и заједнице, 
спроведено је истраживање о нивоу достигнутих стандарда у раду омладинских 
центара у БиХ у периоду од 1. oктобра до 30. новембра 2011. године. Ово 
истраживање обављено је у складу са успостављеним стандардима рада 
омладинских центара.  

Циљеви уврштавања и примјене стандарда у рад омладинских центара су: 

 развити квалитет услуга постојећих омладинских центара 
 унаприједити програмска дјеловања, техничке, кадровске и етичке стандарде  
 регулисање статуса омладинских центара приликом аплицирања на конкурсе 
како домаћих, тако и међународних фондова  

 повећање учешћа младих у друштву  
 

 OМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР OПШТИНА 
1. Демократска организација младих Велика Кладуша Велика Кладуша 
2. Нови пут Бихаћ 
3. Омладински центар „Петар Кочић“ Романовци 
4. Омладински центар „Здраво да сте“ Бања Лука 
5. Омладински центар Лакташи Лакташи 
6. Омладински центар Уна Козарска Дубица 
7. Омладинска организација „Центар“ М.Град Мркоњић Град 
8. Омладински центар Челинац Челинац 
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9. Омладински центар Јајце Јајце 
10. Омладински центар Србац Србац 
11. КУЛТ Грдачац Градачац 
12. Омладинска организација АНЕА Грачаница 
13. Омладински центар “Carpe Diem“ Добој 
14. Омладински центар Бијељина Бијељина 
15. Омладински ромски културни центар Отахарин Бијељина 
16. ИПАК Тузла 
17. Дом омладине Зворник Зворник 
18. Савјет младих Сребреница Сребреница 
19. Омладински клуб CORNO Маглај 
20. Омладински савјет младих Милићи Милићи 
21. Савјет младих Вишеград Вишеград 
22. Друштвени центар „Hermann Gmeniner“ Нови Град Сарајево 
23. КУЛТ Сарајево 
24. FUTURE Вогошћа 
25. ПРОНИ Брчко 
26. Под истим сунцем Јабланица 
27. Омладински савјет Власеница Власеница 

Истраживање су спровели чланови истраживачког тима: 

1. Данка Божић (Perpetuum Mobile – Центар за развој младих и заједнице), 
координатор пројекта 

2. Драгана Шешлија (Омладински савјет Милићи) 
3. Валентина Вујинић (Омладински центар Лакташи) 
4. Сандра Липовац (Омладиснки савјет Власеница) 
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5. Душица Лукић (Омладиснки савјет Власеница) 
6. Катарина Вучковић (ПРОНИ, Брчко) 
7. Валентина Вујинић (Омладински центар Лакташи) 
8. Милена Николић (Савјет младих Сребреница) 

Истраживање је спроведено уз претходно припремљену методологију и јасно 
дефинисане инструменте уз помоћ, подршку и модерацију Јасмина Јашаревића и 
Илије Трнинића, те комплетну пројектну и техничку координацију Данке Божић.  

Битно је нагласити да смо приликом овог истраживања сакупили и тренутно 
располажемо веома релевантним подацима о раду, проблемима и изазовима 
омладинских центара у БиХ. С обзиром да је ово прво истраживање које је 
спроведено на подручју БиХ о омладинским центрима, подаци о квалитету рада 
омладинских центара, у претходном периоду нису постојали нити били доступни.  
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ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА 
ИСТРАЖИВАЊА У СКЛАДУ 
СА ДЕФИНИСАНИМ И 
РАЗВИЈЕНИМ 
СТАНДАРДИМА 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

▎ ДА ЛИ СЕ РАДИ У СКЛАДУ СА ОМЛАДИНСКОМ ПОЛИТИКОМ? 

 

70% испитаних омладински 
центара свој рад усклађује 
са локалном омладнском 
политиком, а 30% то не 

ради. 

 

 

▎ ДА ЛИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ИМА СТРАТЕШКИ ПЛАН РАДА? 

 

 

48% испитаних омладински 
центара има развијен и 
усвојен стратешки план 

рада, омладинског центра а 
52% то нема 
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▎ ДА ЛИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ИМА УСПОСТАВЉЕНУ СТРУКТУРУ/УПРАВНЕ 
ОРГАНЕ? 

 

 

81% омладински центара 
има успостављену структуру 
или управне органе, а 19% то 

нема. 

 

 

 

▎ ДА ЛИ ПОСТОЈИ САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ ОЦ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА? 

 

 

Сви центри су одговорили 
да постоји сарадња и 
умрежавање са другим 

организацијама. 
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▎ ДА ЛИ ЈЕ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР СИГУРНО И ЗДРАВО МЈЕСТО ЗА МЛАДЕ? 

 

 

81% центара је изјавило да је 
омладински центар сигурно 
и здраво мјесто за младе. 

 

 

 

 

▎ УРЕДНО ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА 

 

 

89% центара уредно води 
пословне књиге, а 11% не 

води. 
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▎ УЧЕШЋЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ У ФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ ЦЕНТАРА 

 

 

Локална управа у 85% 
омладинских центара 

учествује у финансирању 
омладинских центара. 

 

 

 

▎ УРЕДНО ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНАТА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА РАД ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА 

 

 

85% омладинских центара 
уредно води документе који 

су релевантни за рад 
омладинских центара. 
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ПРОГРАМСКО ДЈЕЛОВАЊЕ 

▎ ОРГАНИЗОВАЊЕ КУРСЕВА 

                           

У омладинским центрима који организују курсеве најзаступљенији су курсеви 
језика – 40%, информатички курс - 23% и курс гитаре – 8%. Курсеви наведени под 
„остало“ – 29% подразумијевају сљедеће курсеве које омладински центри нуде: 
новинарство, математика, цртање и сликање, креативни рад, основе омладинског 
рада, плес, аграр, дрвомоделарство...  
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▎ КУРСЕВИ ЈЕЗКА КУРСЕВИ ЈЕЗКА 

 

▎ СЕМИНАРИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ 

 

 

20 ОЦ у БиХ само учествују 
на семинарима које 
организују друге 

организације 

 

 

Омладински центри организују семинаре за младе у просјеку 2-3 пута годишње 
или по потреби. Најзаступљенији и најчешће огранизовани су семинари из области 
сексуалног и репродуктивног здравља младих, волонтеризма и омладинског 
активизма, писања омладинских пројеката и биографија, те из области превенције 
малољетничке деликвенције, насиља у породици и ненасилне комуникације.  
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▎ ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДИОНИЦА 

 

Омладински центри организују радионице за младе. Најчешће се организију 
радионице које обрађују теме: 

 сексуалног и репродуктивног здравља – 40%,  
 радионице из области ненасилне комуникације те превенције насиља – 17%.  
 Од креативних радионица најзаступљеније су:  
 музичке – 20% и  
 сликарске радионице – 10%.  

Остале радионице – 13%, које омладински центри органузују обухватају теме као 
што су дјечија права, предузетништво, самооснаживање жена и gender радионице, 
писање биографија и сл.  

Што се тиче учесталости организовања радионица, једна трећина центара 
организује радионице на годишњем нивоу (у просјеку 3-4 пута годишње). Остали 
омладински центри организује радионице на мјесечном нивоу (у просјеку 3-4 пута 
мјесечно), а мањи број их организује на седмичном нивоу односно једном 
седмично. Два омладинска центра организују свакодневно радионице.  
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▎ ТРЕНИНЗИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ 

 

Омладински центри организују тренинге за младе најчешће на теме из сљедећих 
области: сексуално и репродуктивно здравље, писање пројеката, равноправност 
полова, самозапошљавање, обука за омладинске лидере. Учесталост организовања 
тренинга је на годишњем нивоу односно у просјеку 1-2 пута годишње.  

НАПОМЕНА: Менаџери омладинских центара тешко праве или уопште не праве 
разлику између семинара и тренинга. Овај проблем је установљен приликом 
мониторинга 
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▎ КАМПОВИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ КАМПОВИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕСТВОВАЊЕ 

  

17 ОЦ у БиХ испуњава 
стандард, односно једном 

годишње или организују или 
учествују на неком кампу, 

док 10 ОЦ не испуњава овај 
стандард тј. нити организују 

кампове, нити учествују.  

17 ОЦ у БиХ испуњава 
стандард, односно једном 

годишње или организују или 
учествују на неком кампу, 

док 10 ОЦ не испуњава овај 
стандард тј. нити организују 

кампове, нити учествују.  

  

КАМПОВИ БР. ОМЛ. ЦЕНТАРА 

ОЦ који задовољавају стандард (једном годишње или 
учествују или организују камп) 

17 

ОЦ који нити организују нити учествују на камповима 10 

Укупно 27 

КАМПОВИ БР. ОМЛ. ЦЕНТАРА 

ОЦ који и организују и учествују на камповима 5 

ОЦ који организују кампове 6 

ОЦ који учествују на камповима 16 

Укупно 27 
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Највише се организује учешће на камповима у Њемачкој, Француској и Италији, а 
од регионалних кампова најпосјећенији је камп који организује ОСРС.  

▎ РАЗМЈЕНЕ – ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЛИ УЧЕСТВОВАЊЕ 

 

10 омладинских центара 
задовољава стандард, 

односно једном годишње 
или организују или учествују 
на некој размјени, док 17 не 
испуњава овај стандард тј. 
нити организују размјене, 

нити учествују.  

 

 

РАЗМЈЕНЕ БР. ОМЛ. ЦЕНТАРА 

ОЦ који задовољавају стандард (једном годишње или 
учествују или организују размјену) 

10 

ОЦ који нити организују нити учествују на камповима 17 

ОЦ који и организују и учествују на размјенама 5 

ОЦ који организују размјене 5 

ОЦ који учествују на размјенама 10 
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▎ СТУДИЈСКЕ ПОСЈЕТЕ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЛИ УЧЕСТВОВАЊЕ СТУДИЈСКЕ ПОСЈЕТЕ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЛИ УЧЕСТВОВАЊЕ 

  

18 центара задовољава 
стандард, односно једном 

годишње или организују или 
учествују на некој студијској 

посјети, док 9 њих не 
испуњава овај стандард тј. 
нити организују студијске 
посјете, нити учествују.  

18 центара задовољава 
стандард, односно једном 

годишње или организују или 
учествују на некој студијској 

посјети, док 9 њих не 
испуњава овај стандард тј. 
нити организују студијске 
посјете, нити учествују.  

  

СТУДИЈСКЕ ПОСЈЕТЕ БР. ОМЛ. ЦЕНТАРА 

ОЦ који задовољавају стандард (једном годишње или 
учествују или организују студијску посјету) 

18 

ОЦ који нити организују нити учествују на студијским 
посјетама 

9 

ОЦ који и организују и учествују на студијским 
посјетама 

5 

ОЦ који организују размјене 3 

ОЦ који учествују на размјенама 10 

 

Омладински центри турнире организују на годишњем новоу односно, у просјкеу 2 
пута годишње. Најчешће се организују турнири у стоном тенису, фудбалу, 
кошарци и одбојци. Од 30 омладиснких центара, 15 омладинских центара не 
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организује никакве турнире, који би у склопу креативног и рекреативног програма 
требало да промовишу здраве стилове живота. 

Омладински центри организују манифестације и културно забавне активности 
углавном приликом обиљежавања важнијих датума као што су Дан младих, или 
Дан волонтера. Већина омладинских центара обиљежава како међународне тако и 
локалне значајне датуме. Ови датуми се обиљежавају најчешће у виду музичких 
манифестација или у виду креативних и едукативних радионица. 

Волонтерске акције се организују по потреби, гдје омладински центри ангажују 
своје волонтере да учествују у активностима које су од користи за цјелокупну 
заједницу као што су акције чишћења, акције давања крви, волонтирње у Народној 
кухињи и сл.  

Такође, организују хуманитарне акције у својим заједницама по потреби. 
Хуманитарне акције углавном обухватају помоћ социјално угроженим групама гдје 
им се прикупља одјећа, лијекови, књиге и сл., те донације пакетића и школског 
прибора.  

37% омалдинских центара се бави неким видом професионалне оријентације 
основаца и средњошколаца. 
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ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПНА ПОДРШКА МЛАДИМА 

▎ ПРУЖАЊЕ САВЈЕТОДАВНИХ УСЛУГА У ДОМЕНУ ОМЛАДИНСКОГ РАДНИКА 

 

У омладинским центрима је 
присутна и савјетодавна 
подршка младима које 
пружају омладински 

радници који су углавном 
млади људи. 48% 

омладинсих центара пружа 
савјете младима док 52% не 

пружа. 
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▎ УПУЋИВАЊЕ МЛАДИХ У НАДЈЕЖНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА 

 

 

Уколико се јави потреба за 
упућивањем младих у 

надлежне институције - 59% 
омладинских центара то 

чини. 

 

 

 

▎ ПОДРШКА ПРИ УЧЕЊУ 

 

Подршку при учењу 
омладински центри 

организују углавном у складу 
по потребама тако што 
старији ученици помажу 
млађима при рјешавању 

домаћих задатака.  
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ИНФОРМИСАЊЕ: 

▎ ИНФО ТАЧКА 

 

 

У 18 омладинских центара 
постоји инфо тачка за младе. 

 

 

 

▎ ВЕБ САЈТ 

 

19 омладинских центара 
посједује властити веб сајт, 

остали ОЦ се углавном 
ослањају на информације са 
друштвене мреже Фејсбук. 
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▎ МЕЈЛИНГ ЛИСТЕ 

 

 

81% омладинских цетара је 
укључено у процесе 

информисања коришћењем 
мејлинг листа. 

 

 

 

▎ БИЛТЕН – ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПИСАЊЕ ЗА ДРУГЕ 

 

 

52% омладинских центара не 
издаје и не пише билтене за 
друге организација, а код 

48% се то дешава.  
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▎ ПОЈАВЉИВАЊЕ У МЕДИЈИМА 

 

 

 

Медији прате рад свих 
омладинских ценатара који 

су учествовали у 
истраживању. 
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ВОЛОНТЕРИЗАМ И ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ: 

▎ ВОЛОНТЕРИ 

 

2 омладинска центра (7%) 
немају волонтере а 93% их 

укључују у свој рад. 

 

 

▎ ВОЛОНТЕРСКЕ АКЦИЈЕ 

 

22% омладинских центара не 
спроводи волонтерске 

акције. Волонтерске акције 
се углавном организују 
приликом обиљежавања 
важнијих датума (Дан 
волонтера, Дан борбе 
против сиде...) потом 

еколошке акције и помоћ 
старијима.  
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▎ ДА ЛИ СЕ О ВОЛОНТЕРИМА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА 

 

 

Само 33% омладинских 
центара води евиденцију о 

волонтерима. 
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КРЕАТИВНИ И РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМ: 

▎ МАНИФЕСТАЦИЈЕ/КУЛТУРНО ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

81% омладинских центара 
има у свом раду 

манифестације и културно 
забавне активности. 

 

 

▎ ТУРНИРИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЛИ УЧЕСТВОВАЊЕ 

 

 

12 омладинских центара не 
задовољава стандард да 

једном годишње организује 
и учествује на неком 

турниру. 
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САРАДЊА СА ЗАЈЕДНИЦОМ И У ЗАЈЕДНИЦИ: 

▎ МЕЂУСЕКТОРСКА САРАДЊА 

 

 

Велики број центара (81%) је 
укључено у међусекторску 

сарадњу. 

 

 

▎ САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА И ОСТАЛИМ ГРАЂАНИМА 

 

Иако 52% омладинских 
центара сарађује са 

родитељима и старатељима 
и осталим грађанима, не 

води се ажурна евиденција 
сарадње. 
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▎ САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ 

 

 

78% омладинских центара 
сарађује са локалном 

управом тј. са јединицама 
локалне управе. 
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ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ: 

▎ ОБЕЗБИЈЕЂЕН ПРОСТОР СА ОСНОВНИМ УСЛОВИМА ЗА РАД НА ЦИЈЕЛОМ 
ОБЈЕКТУ 

 

81% омладинских центара 
ради у простору са основним 
услoвима за рад у цијелом 
објекту (струја, топла вода, 
гријање, сигурна и изолова-

на електрификација...) 

 

▎ ДНЕВНИ БОРАВАК СА НАМЈЕШТАЈЕМ У КОМЕ СУ ДОСТУПНЕ ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ 

 

 

 

67% центара има услован 
дневни боравак са 

намјештајем и доступним 
друштвеним играма. 
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▎ ОБЕЗБИЈЕЂЕН ПРОСТОР ЗА ЕДУКАТИВНЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

93% центара има простор за 
едукативне и друге 

активности. 

 

 

 

 

▎ КАНЦЕЛАРИЈА СА АДЕКВАТНОМ ОПРЕМОМ 

 

 

 

 

Сви омладински центри 
имају канцеларију са 
адекватном опремом. 
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▎ ТОАЛЕТ СА ОСНОВНИМ ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 

 

 

81% центара има тоалет са 
основним хигијенским и 

техничким условима, а скоро 
једна петина то нема. 

 

 

 

▎ ПРИСТУП ЗА ЛИЦА СА ИНВЕЛИДИТЕТОМ 

 

 

Само у 37% ОЦ лица са 
инвалидитетом могу 

приступити јер за то имају 
техничке услове (несметан 

приступ лицима у 
инвалидским колицима). 
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▎ ОБЕЗБИЈЕЂЕН ПРИСТУО ИНТЕРНЕТУ 

 

 

 

Сви омладински центри 
имају приступ интернету. 

 

 

 

▎ ОПРЕМА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЗВАН ГРАДА 

 

Сви центри посједују ситнији 
материјал (маркере, 

флипчарт, папир, стикери...), 
али већини ОЦ недостаје 

разглас, видео бим, 
расвјета... 
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▎ ОБЕЗБИЈЕЂЕНО МЈЕСТО ЗА ЧУВАЊЕ ОПРЕМЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
АКТОВНОСТИ 

 

 

 

81% центара има 
обезбјеђено мјесто за чување 

опреме и материјала. 

 

 

 

▎ ИНФО ТАЧКА ВИДНО ИЗЛОЖЕНА 

 

 

70% омладинских центара 
имају видно изложену инфо 

тачку која служи за 
информисање младих. 
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▎ ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА СА ЈАСНО 
ИСТАКНУТИМ КУЋНИМ РЕДОМ И РАСПОРЕДОМ АКТИВНОСТИ 

 

 

63% центара има постављену 
огласну таблу за активности 
са јасно истакнутим кућним 

редом и распоредом. 

 

 

 

▎ ДОСТУПНИ ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТ И ПРВА ПОМОЋ 

 

 

Нешто мало више од 
половине омладинских 
центара (56%) посједује 
противпожарни апарат и 

прву помоћ. 

 

 

 

 

52 
 PERPETUUM MOBILE    I    ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ – НОСИОЦИ ОМЛАДИНСКОГ РАДА  

OC Perpetuum mobile PRINT.pdf   52 4/5/2012   10:21:48 PM



 

▎ НАТПИС ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА ЈАСНО ИСТАКНУТ НА УЛАЗУ 

 

 

Двије трећине омладинских 
центара има јасно истакнут 

натпис на улазу да је то 
омладински центар. 

 

 

 

▎ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ПОСЈЕДУЈЕ СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО ОДВАЈАЊЕ ОТПАДА 

 

 

Само 1/5 омладинских 
центара посједује систем за 
селективно одвајање отпада. 
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КАДРОВСКИ СТАНДАРДИ: 

▎ МЕНАЏЕР/ИЦА 

 

85% Омладинских центара 
има менаџера или 

менаџерицу који/а је стално 
запослен, док 15% то нема. 

 

 

▎ ПРОЈКЕТНИ КООРДИНАОТР/ИЦА 

 

 

74% омладинских центара 
има пројект 

координатора/ицу која је 
пројектно акнгажована/а, а 

26% нема ту позицију. 
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▎ ОМЛАДИНСКИ РАДНИК/ИЦА 

 

 

У 52% омладинских центара 
раде омладински радници 

који су стално запослени, а у 
48% та позиција не постоји. 

 

 

  

▎ ОМЛАДИНСКИ ЛИДЕР/КА 

 

 

67% омладинских центара 
има омладинског 

лидера/ицу, а 33% нема. 
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▎ ВОЛОНТЕРИ/КЕ  

 

 

78% омладинских центара у 
свој рад укључује волонтере, 

док 22% то не чини. 

 

 

 

▎ АКТИВИСТИ/КИЊЕ 

 

 

70% има активисте/иње, а 
30% омладинских центара 

нема. 
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▎ ЧЛАНОВИ/ИЦЕ 

 

67% омладинских 
организација свој 
рад базирају на 
чланству koje је 

регулисано статутом и 
посједују чланску 

карту, а 33% не ради на том 
принципу 
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ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ: 

▎ ОМЛАДИНСКИ РАДНИЦИ/ОСОБЉЕ ТРЕТИРАЈУ МЛАДЕ СА ПОШТОВАЊЕМ 

 

85% омладинских радника 
третирају младе с 

поштовањем а 15% не. 

 

 

 

▎ ОМЛАДИНСКИ РАДНИЦИ/ОСОБЉЕ ПОШТУЈУ И ПРОМОВИШУ ПРАВА МЛАДИХ 
ДА ДОНОСЕ СВОЈЕ ОДЛУКЕ И ИЗБОРЕ 

 

 

85% омладинских 
радника/ица поштују и 

промовишу права младих да 
доносе своје одлуке и 

изборе, а 15% то не чини. 
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▎ ОМЛАДИНСКИ РАДНИЦИ/ОСОБЉЕ ПОШТУЈУ И  ОСИГУРАВАЈУ ДОБРОБИТ И 
СИГУРНОСТ МЛАДИХ 

 

 

85% омладинских радника 
поштују и осигуравају 
добробит и сигурност 

младих а 15% то не чини. 
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Дискусија 

Омладински центри у већини случајева рад усклађују са локалном омладинском 
политиком. Важно је напоменути да они који су се изјаснили да им рад није 
усклађен са овим документом или нису упознати са тим документом или локална 
заједница у којој се налази омладински центар није израдила и усвојила овај 
документ. Иако се ради у складу са омладинском политиком, мањи број центара 
нема стратешки план рада и развоја, а петина нема успостављену структуру тј. 
управне органе. Десетина центара уредно не води пословне књиге. То нас води у 
правцу потребе за сталним оснаживањем и стратешким приступом јачању 
капацитета омладинских центара. 

У великом броју случајева, локална управа финансијски учествује и подржава 
омладинске центре. У свим тим случајевима ради се о дјелимичној партиципацији, 
већој или мањој а нити у једном случају нема пуне финансијске подршке. Ово је 
велики изазов за рад омладинских центара. С једне стране, омладински центри 
задржавају независност у пословању и реализацији програма, а са друге стране, 
перспектива рада омладинских центара је неизвјесна, посебно у овом периоду 
када је подршка међународних донатора и програма знатно смањена, а земља 
нема могућост аплицирања на фондове који су намијењени земљама ЕУ или онима 
са статусом кандидата.  

Запажено је да се сарадња и умрежавање омладинских центара са другим 
организацијама остварује у максималној мјери. Такође, 100% тј. сви укључени у 
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истраживање су се изјаснили да се појављују у медијима и да медији прате њихов 
рад. 

Више од 80% центара препознаје центар као сигурно и здраво мјесто за младе. 
Иако је то мишљење велике већине испитаних, само нешто више од половине 
центара (56%) посједује противпожарни апарат и прву помоћ, а 1/5 не посједује 
тоалет са хигијенским и техничким условима. Само петина испитаних 
омладинских центара посједује систем за селективно одвајање отпада. Потребно 
је фокусирати се, не само да се створи клима сигурног и здравог мјеста за младе, 
те да се организују радионице о здравим стиловима живота, него и да се 
обезбиједе технички услови и сигурносне претпоставке за безбједност и здравље 
дјеце и младих у омладинским центрима.  

Омладински центри углавном пружају своје услуге темељене на организовању 
курсева од којих су највише заступљени курсеви страних језика. Знатан број 
центара учествује у семинарима које организују друге организације, а велики број, 
чак 80%, организују радионице које се углавном односе на теме о здравим 
стиловима живота, те умјетност. Учесталост организовања зависи од центра до 
центра, а најчешћа појава је организовање активности барем једном седмично. 
Нешто рјеђе се организују тренинзи и кампови, али ова појава је присутна код 
скоро половине омладинских центара. Што се кампова тиче, најприсутније је 
учествовање младих на међународним камповима (Њемачка, Италија...). Иако је 
евидентно ово присуство, само 37% од испитаних омладинских центара једном 
годишње или организују или учествују на некој размјени што је недовољно да би 
се достигао оптималан ниво мобилности младих.  

Велики број омладинских центара организују манифестације и културно забавне 
активности и турнире. 

Један број центара се бави неким видом професионалне оријентације основаца и 
средњошколаца. 
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Нити један омладински центар није изјавио да се ови програми реализују према 
структурисаном приступу или широј стратегији него на основу потребе 
артикулисане у локалној заједници у којој омладински центар дјелује. Евидентна 
је улога омладинских центара у доприносу цјеложивотном учењу и оспособљавању 
младих да постану активнији и конкурентнији на тржишту рада мада би требало 
да постоји структурисан приступ у подршци организовању ових програма. Такође, 
потребно је подржати програме мобилности младих. 

У омладинским центрима је присутна и савјетодавна, индивидуална и групна, 
подршка и то у нешто више од 50% случајева. Уколико се јави потреба, млади се 
упућују у неку од надлежних институција да ријеше свој проблем. Примјетна је и 
подршка при учењу не само од стране омладинских радника него и вршњака.  

У 67% испитаних омладинских центара постоји инфо тачка за младе али је у 2/3 
случајева она јасно истакнута да је сви могу видјети. Млади долазе до 
информација о раду и дјеловаљу омладинских центара и преко веб страница 
омладинских центара, преко фејсбука, те укључивањем у мејлинг листе. Нешто 
мањи проценат омладинских центара издаје или пише билтене. Медији прате рад 
свих омладинских ценатара који су учествовали у истраживању, а сви имају 
обезбјеђен приступ интернету. 

Омладински центри све више постају мјеста у којима не само да се омогућава 
организован приступ у провођењу слободног времена него и мјесто у којем се даје 
и добија лична и групна подршка те добијају квалитетне и актуелне информације. 
Омладински центри свој рад представљају на транспарентан начин мада је 
потребно да се тај начин још унаприједи, посебно у смјеру боље и сталне 
информисаности о могућностима и активностима које нуде омладински центри. 

Волонтерске акције се организују по потреби, гдје омладински центри ангажују 
своје волонтере да учествују у активностима које су од користи за цјелокупну 
заједницу као што су акције чишћења, акције давања крви, волонтирање у 
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Народној кухињи и сл. 93% омладинских центара укључују волонтере у свој рад. 
Волонтерске акције се углавном организују и приликом обиљежавања важнијих 
датума (Дан волонтера, Дан борбе против сиде...) потом еколошке акције и помоћ 
старијима. Иако су омладински центри промотори волонтеризма и друштвено 
корисног рада, само 33% центара уредно води евиденцију о волонтерима. Будући 
да омладински центри укључују велики број волонтера, организују бројне 
волонтерске акције, потребно је дати значајнију подршку омладинским центрима 
као промоторима волонтеризма те помоћ у развијању капацитета да се 
волонтеризам и волонтерски сервиси структуирају и стандардизују. 

Омладински центри знатно бољу сарадњу остварују са локалном управом него са 
родитељима корисника услуга и чланова омладинских центара. Сарадња се 
темељи на међусекторском приступу у коју је уључено преко 80% центара. 
Потребно је повећати ниво сарадње са родитељима и старатељима корисника 
услуга и чланова омладинских центара. 

Простор у којима раде омладински центри су углавном обезбјеђени са основним 
условима за рад у цијелом објекту (струја, топла вода, гријање, сигурна и 
изолована електрификација...). Иако је један од основних предуслова да 
омладински центри имају дневни боравак са намјештајем и доступним 
друштвеним играма 33% центара то још увијек нема. Скоро сви, 93% омладинских 
центара, располажу простором за едукативне и друге активности а сви имају 
адекватно опремљену канцеларију и приступ интернету. Неким омладинским 
центрима (једној петини) недостаје обезбјеђено мјесто за чување опреме и 
материјала. Могућност да се организују манифестације и презентације изван 
центара имају сви испитани омладински центри.  

Омладински центри имају адекватне техничке услове за реализацију активности, а 
посебно за тернски рад и достизање до теже доступнијих група младих на шта би 
требало више фокусирати рад те укључивати младе из предграђа и руралних 
средина. 
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37% центара нема постављену огласну таблу за активности са јасно истакнутим 
кућним редом и распоредом. 

Иако би кључну улогу у раду и организовању активности за младе требао да има 
омладински радник/ца тај профил је најмање заступљен у омладинским центрима. 
Више су заступљени менаџер/ица, пројект координатор/ица, омладински 
лидер/ица, волонтери, активисти/це, чланови/ице. 15% омладинских 
радника/особља не третирају младе с поштовањем и не промовишу права младих 
да доносе своје одлуке, не поштују и осигуравају добробит и сигурност младих. 
Иако је ово изражено у малом проценту, ово представља велики ризик и опасност 
за кориснике услуга омладинских центара и изазов за будући рад. Још увијек не 
постоји разумијевање профила и важности омладинског радника, а то је нарочито 
изражено код структура који не припадају невладином омладинском сектору. 

Не постоји изражена разлика у раду омладинских центара у Републици Српској и 
Федерацији БиХ. 
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Закључци и препоруке 

 Омладински центри представљају мултифункционалне носиоце омладинских 
активности и омладинског рада у локалним заједницама те промоторе 
позитивних животних стилова младих. 

 Потребно је стално оснаживање, праћење и процјена рада омладинских 
центара те стратешки приступити јачању капацитета омладинскох центара.  

 Омладински центари доприносе цјеложивотном учењу и оспособљавању 
младих да постану активнији и конкурентнији на тржишту рада мада би 
требало да постоји структурисан приступ у подршци организовању ових 
програма. Такође, потребно је више подржати програме мобилности младих. 

 Центри су мјесто у којем се даје и добија лична и групна подршка те добијају 
квалитетне и актуелне информације. Омладински центри свој рад 
представљају на транспарентан начин мада је потребно да се тај начин још 
унаприједи посебно у смјеру боље и сталне информисаности о могућностима и 
активностима које нуде омладински центри. 

 Инсистирати на обезбјеђивању техничких услова и сигурносних претпоставки 
за безбједност и здравље дјеце и младих у омладинским центрима.  

 Потребно је дати значајнију подршку омладинским центрима као 
промоторима волонтеризма те помоћ у развијању капацитета да се 
волонтеризам и волонтерски сервиси структуирају и стандардизују. 
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 Потребно је повећати ниво сарадње омладинских центара са родитељима и 
старатељима корисника услуга и чланова омладинских центара. 

 Омладински центри имају адекватне техничке услове за реализацију 
активности, а посебно за теренски рад и достизање до теже доступнијих група 
младих на шта би требало више фокусирати рад те укључивати младе из 
предграђа и руралних средина. 

 Усвојити правилнике о раду омладинских центара чији основ ће да буду 
успостављени стандарди о раду омладинских центара 

 Периодично подржати и организовати праћење рада омладинских центара, те 
извјештавање о примјени стандарда у раду омладинских центра 

 Организовати активности јачања капацитета омладинских центара како би се 
обезбиједила континуирана примјена стандарда и оснивање нових центара 
заснивано на примјенама стандарда. 

 Утврдити позицију и подржати професију омладинског радника. 
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▎ ПРИЛОГ: МОНИТОРИНГ ТАБЕЛА 

Стандарди рада омладинских центара у БиХ – мониторинг табела 

Назив центра: ______________________________________________________ 

Датум оснивања: ___________________________________________________ 

Датум мониторинга: ________________________________________________ 

Особе које су радиле мониторинг __________________________________ 

Особе које су учествовале у мониторингу ___________________________ 

 

 СТАНДАРД/КРИТЕРИЈУМ Минимум активности у 
току 1 године 

НАПОМЕНА/ОПИС Кориштени докази Бод. Препоруке 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1. Да ли се ради у складу са 
документом Омладинске 
политике уколико постоји? 

 Омл. политика и активности у 
ОЦ 

Извјештаји, 
пројектна 
документација, 
Стратегија 

  

2. Да ли имате стратешки 
план рада? 

     

3. Структура ОЦ-а/управни 
органи? 

  Записник са 
Скупштине, управног 
и надзорног одбора 
уколико има, 
органиграм. 

  

4. Сарадња и умрежавање 
Омладинских центара и 
других организација 

 Да ли сте дио формалних и 
неформалних мрежа и ако да, 
којих?  

   

5. Омладински центар је 
сигурно и здраво мјесто за 
младе 

     

6. Уредно вођење пословних 
књига 

Сертификовани 
књиговођа 

 Овјерен Билан стања 
и Биланс успијеха на 
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увид 

7. Финансирање ОЦ Учешће локалне управе  ДА/НЕ Рјешење о 
финансирању 

  

8. Документи   Статут, Правилници о раду, 
Политике, Кућни ред, Рјешење о 
регистрацији  

   

1. ПРОГРАМСКО ДЈЕЛОВАЊЕ 
   

Неформално образовање: 

9 Организовање курсева 
(страни језици, ПЦ, 
кеативни и рекреативни... 
у трајању од најмање 3 
мјесеца) 

 2 годишње Врсте (Које курсеве спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго  

Најава (промоција), 
припрема, извјештај, 
евиденционе 
листе/база 
корисника, чланова, 
учесника, 
фотографије, 
евалуација 

  

10. Семинари – организовање 
и учествовање 

1 организовање + 1 
учествовање годишње 

Врсте (Које семинаре 
спроводите?): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго  

Најава (промоција), 
припрема, извјештај, 
евиденционе листе/ 
база корисника, 
чланова, учесника,, 
фотографије, 
евалуација 

  

11. Радионице/секције 
различитог садржајаили 
различите циљне групе – 
организовање радионица 

3 радионице седмично Врсте (Које радионице 
спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост (Колико често у 
просјеку? Нпр: 2-3 пута 
седмично, сваки дан, 2-3 пута 
мјесечно...) 
 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 

Најава (промоција), 
припрема, извјештај, 
евиденционе листе/ 
база корисника, 
чланова, учесника,, 
фотографије, 
евалуација 
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3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго  

12. Тренинзи - организовање 
и учествовање 

1 организовање + 1 
учествовање годишње 

Врсте (Које тренинге 
спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго  

Најава (промоција), 
припрема, извјештај, 
евиденционе листе/ 
база корисника, 
чланова, учесника,, 
фотографије, 
евалуација 

  

Мобилност: 
13. Кампови – организовање и 

учествовање 
1 или организовање или 
учествовање 

Врсте (Које кампове спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго  

Најава (промоција), 
припрема, критерији 
одабира 
учесника/ца, 
извјештај, 
евиденционе 
листе/база, 
фотографије, 
евалуација 

  

14. Размјене - организовање и 
учествовање 

1 или организовање или 
учествовање 

Врсте (Које размјене 
спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 
4. Друго (на позив орг)  

Најава (промоција), 
припрема, критерији 
одабира 
учесника/ца, 
извјештај, 
евиденционе 
листе/база, 
фотографије, 
евалуација 

  

15. Студијске посјете - 
организовање и 
учествовање 

1 или организовање или 
учествовање 

Врсте (Које студијске посјете 
спроводите): 
 
Број учесника/ца: 
Учесталост: 
Начин покретања активности: 
1. Истраживање потреба 
2. На иницијативу чланова 
3. Индивидуална иницијатива 

Најава (промоција), 
критерији одабира 
учесника/ца, 
припрема, извјештај, 
евиденционе 
листе/база, 
фотографије, 
евалуација 
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4. Друго  

Ииндивидуална и групна подршка младих 

16. Савјетодавне услуге у 
домену омладинског 
радника 

     

17. Упућивање у надлежне 
институције/организације 
у складу са потребама 

     

18. Подршка при учењу      

Информисање: 

19. Инфо тачка (постојање)   
 

   

20. Wеб сите (посједовање 
властитог) 

  
 

   

21. Маилинг листе 
(посједовање властите) 

  Учесталост: 
База података: 

   

22. Билтен (издавање и 
писање за друге) 

 Учесталост: 
База података: 

   

23. Појављивање у медијима  Учесталост: 
База података медија: 

   

Волонтеризам и грађански активизам:    
24. Број волонтера, активиста, 

чланова 
 Волонтери: 

Активисти:  
Чланови: 

Спискови, Гендер 
баланс 

  

25. Које волонтерске 
акције/активности 
проводите? 

5 годишње Врсте: 
 
Учесталост: 

Извјештаји   

26. 
 
 

Да ли се о волонтерима 
води евиденција о сваком 
волонтирању у 
волонтерској књижици 
или неком другом облику? 

  Списак волонтера, 
волонтерска 
књижица или неки 
други начин 

  

Креативни и рекреативни програм: 

27. Манифестације/културно-
забавне активности 

1 Врсте: 
Учесталост: 

   

28. Турнири организовање и 
учествовање 

1 годишње Врсте: 
Учесталост: 

   

Сарадња са заједницом и у заједници: 

29. Међусекторске сарадње 3 успостављене сарадње  Меморандуми о   
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(сарадња са јавним, 
приватним и НВО 
сектором) 

сарадњи, Уговори и 
слично 

30. Сарадња са родитељима, 
старатељима и осталим 
градјанима 

1 
манифестација/састанак 
годишње 

 Састанци, 
Записници, Слике, 
Сагласности 
родитеља за учешће 
на активностима, 
Захвалнице, и 
слично 

  

31. Сарадња са локалном 
управом 

2 активности годишње Да ли се достављају извјештаји о 
раду локалној управи? Да ли се 
одржавају састанци? 

Извјештаји, Писмо 
подршке и слично 

  

2. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ 

32. Обезбијеђен простор са 
основним условима за рад 
у цијелом објекту  

Струја, топла вода, 
гријање,  
сигурна и изолована 
eлектрификација 

 
 

Уговор о закупу 
простора, Слика 

  

33. Дневни боравак са 
адекватним намјештајем у 
ком су доступне 
друштвене игре 

1 просторија  Слика   

34. Обезбијеђен простор за 
едукативне и друге 
активности 

1 просторија  Слика   

35. Канцеларија са 
адекватном опремом (ПЦ, 
телефон, факс, штампач, 
ЛАН, нет, скенер, копир 
апарат) 

1 просторија  Слика   

36. Тоалет са осовним 
хјигијенским и техничким 
условима (тоалет папир, 
сапун, канта за смеће, 
заштићене утичнице, 
убрус или пешкир...) 

1 тоалет   Слика   

37. Приступ за лица са 
инвалидитетом  

Улаз, дневни боравак и 
простор за едукативне и 
друге активности 

 Слика   
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38. Обезбјеђен приступ 
интернету  

Канцеларија, простор за 
едукативне и друге 
активности 
 
 

 
 

Провјера интернет 
конекције на лицу 
мјеста у свима 
наведеним 
просторијама 

  

39. Опрема за манифестације 
ван центра (разглас, 
расвјета, видео бим и 
слично) и едукацију 
(флипчарт табла, маркери, 
стикери, папир и слично) 

Флипчарт табла, ситни 
канцеларијски материјал 

 Попис ивентара, 
Слика 

  

40. Обезбијеђено мјесто за 
чување опреме која се 
користи за реализацију 
активности 

Остава или ормар  Слика    

41. Инфо тачка (видно 
изложена) 

Кутија за питања, 
промотивни материјали, 
информације за младе 
(путовања, стипендије, 
запошљавање, културне 
манифестације) 

 Слика и копије 
доступних 
материјала 

  

42. Огласна табла за 
актвности омладнског 
центра са јасно 
истакнутим кућним редом 
и распоредом активности 

1 табла са 
информацијама 

 Слика    

43. Доступни противпожарни 
апарат и прва помоћ 

1 прва помоћ и 1 ПП 
апарат на 75м2 

 Слика   

44- Натпис омладинског 
центра јасно истакнут на 
улазу 

     

45. Омладински центар 
посједује систем за 
селективно одвајање 
отпада 

 
 

    

3. КАДРОВСКИ СТАНДАРДИ 

46. Менаџер/ица   редовни састанци са 
сарадницима и 
волонтерима 

 Колико често се врше 
састанци? 

 Колико често и како се врши 

 валидни 
сертификати 
(увјерења или 
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 праћење и провођење 
активност 

 супервизија 
 организовање 
цјелокупног рада ОЦа 

 управљање људским 
ресурсима 

 стручно усавршавање 
 сарађује са актерима 
локалне заједнице и 
НВО сектором 

 опис посла 
 подстиче тимски рад и 
залагање 

 представља ОЦа 
 редовно усмено и 
писмено извјештава о 
раду ОЦа 

 прати и проводи 
законе о раду ОЦа 

 доношење интерних 
политика и поштовање 
истих 

евалуација и мониторинг? 
 Колико често се врши 
извјештавање? 

 На који начин је изабран на 
позицију менаџера/ице? 

 
 

дипломе) 
 диплома о 
завршеном 
школовању 

 Уговор о раду 
 Записници са 
састанака 

 Извјештај о 
евалуацији и 
мониторингу 

 Квалификације и 
претходна 
искуства 

 План и програм 
пројектних 
активност 

 ЦВ 
 Доказ о сарадњи 
са другим 
актерима 

 Персонлни досије 
запослених и 
волонтера 

47. Пројектни 
координатор/ица 

 Израђује и спроводи 
пројект планове рада и 
ревидира их, као И 
уноси одговарајуће 
промјене у складу са 
потребама и захтјевима 

 Стручно усавршавање 
 Опис посла 
 Поштовање политика 
рада ОЦа 

 Како се врши евалуација и 
мониторинг рада? 

 Колико често се врши стручно 
усавршавање? 

 Уговор о раду 
 Диплома и 
сертификати 

 Квалификације и 
претходна 
искуства 

 План и програм 
пројектних 
активности 

 ЦВ 

  

48. Омладински радник/ца  Провођење и 
планирања активности 

 Извјештавање 
 Стручно усавршавање 
 Испитује потребе 
корисничке групе 

 Креира план 
активности 

 Колико често се врши стручо 
усавршавање? 

 Како се врши евалуација плана 
рада? 

 Колико често се креира план 
активности? 

 

 Сертификати 
 Извјештаји 
 Извори 
верификације 

 ЦВ 
 План активности 
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 Поштовање политика 
рада ОЦа 

49. Омладински лидер/ка  Стално или повремено 
ангажован 

 Укључен у активности 
 Извјештава 
 Усавршавање 

 Како и колико често врши 
извјештавање и процјену 
рада? 

 Колико често се врши стручно 
усавршавање? 

 уговор 
 ЦВ 
 Извјештаји 

  

50.  Волонтер/ка  Ангажовани по 
пројекту 

 Извјештава 
 У сарадњи са 
омладинским 
радником испитује 
потребе корисничке 
групе и учествује у 
креирању плана 
активности 

 Усавршавање 

 Како се врши процјена рада? 
 

 Уговор о 
волонтирању 

 Извјештаји 
 ЦВ 
 Волонтерска 
политика 

 Волонтерска 
књижица/евиденц
ија 

  

51. Активиста/киња  Повремено 
ангажован/а у центру 

 На који начин учествује у 
активностима ОЦа? 

 Листе учесника 
 Слике са 
активности 

  

52. Члан/ица  Поштује кућни ред 
 Повремено учествује у 
активностима 

 Посједује чланску карту 

 Како се врши регрутација 
нових чланова? 

 

 Списак чланова 
(регистар са 
основним 
подацима) 

 Примјер чланске 
карте 

  

4. ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ 

53. Омладински 
радници/особље 
третирају младе људе са 
поштовањем 

- ДА/НЕ Разговор са два-три 
волонтера/ке 

  

54. Омладински 
радници/особље поштују 
и промовишу права 
младих да доносе своје 
одлуке и изборе 

- ДА/НЕ Разговор са два-три 
волонтера/ке 

  

55. Омладински 
радници/особље 

- ДА/НЕ Разговор са два-три 
волонтера/ке 
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промовишу и осигуравају 
добробит и сигурност 
младих 

56. Омладински 
радници/особље 
доприносе промовисању 
друштвене правде 

- ДА/НЕ Разговор са два-три 
волонтера/ке и 
постојање плаката и 
постера који 
промовишу људска 
права и демократске 
процесе 
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НВО „PERPETUUM MOBILE - Центар за развој младих и заједнице“ 
NGO „PERPETUUM MOBILE - Center for youth and community development“ 
Петра Кочића 3, 78000 Бања Лука, Република Српска-БиХ,  
тел: +387 51 30 33 10,  
faks: +387 51 30 32 90  
e-mail: perpetuum-mobile@blic.net  
www.pm.rs.ba 
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