
Улагања у младе –Општина Мркоњић Град

Мркоњић Град....2017. години - Улагања у младе кадрове са подручја општине Мркоњић
Град су веома значајна и корисна. Општина је током 2017. године финансирала и уложила
значајна средства за пројекте и активности младих, кроз различите области образовања,
културе, спорта, и удружења младих.

Локална заједница схвата значај и подржава учешће младих, њихових активности кроз
пружање могућности за напредак и развој. Јасно је да  учешће оснажује младе људе у контексту
демократизације друштва  и доприноси развоју заједнице. Млади људи тиме постају вриједан
извор и капацитет који  касније  може да преузме  добар дио друштвене одговорности  те
самим тим доприносе друштвеном  развоју.

Програмом Омладинска банка уназад 10 година финансирани су значајни пројекти за младе,
који прате различите активности. Овај пројекат омогућује  младима да препознају
проблем у својој локалној заједници, и да га покушају ријешити  кроз друштвено
иновативни пројекат и на тај начин покрену властити друштвени бизнис.

Поред капиталних  улагања у категорији образовања, Општина Мркоњић Град сваке
године улаже финансијска средства за стипендирање студената и ученика . По овој
основи финансирају се редовни студенти и дјеца ППБ од прве до четврте категорије и
студенти дефицитарних занимања и за ту намјену се издвајају значајна финансијска
средства. Кроз ову компоненту финансирају се одласци на екскурзије, семинаре,
сајмове који су такође значајни за младе и ученике, као и новчане награде за
најуспјешније ученике на подручју општине, те поклон пакетићи за првачиће.



Пројектом стицања  радног искуства младих са ВСС у статусу приправника у 2017.
години. ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске заједно са локалном заједницом
реализује „Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години. Овим пројектом у
Мркоњић Граду посао је добило 9 приправника, старосне доби до 35. година.

Чињеница је да локална заједница подржава и прати рад омладинских организација и да
подржава неке омладинске активности.

Допринос према младима видљив је  свакако и од стране ЈУ Културно- спортски
центар „Петар Кочић“, своје просторије уступа удружењима  из области културе и
образовања у циљу реализације различитих манифестација и пружа подршку ОО
„Центар„ Градском  позоришту, Културно умјетничким друштвима, Градском дјечијем
хору, и  другим  неформалним  групама младих који спроводе своје активности и
пројекте, као и појединцима.


