Промовисани резултати Програма Омладинске
банке Мркоњић Град у 2015. години

У скупштинској сали општине Мркоњић Град организована је промоција
резултата пројеката Омладинске банке. Промоцији су поред представника
општине Мркоњић Град присуствовали и представници Фондације Мозаик,
чланови кредитног одбора Омладинске банке Мркоњић Град, те представници
неформалних група младих. Програм Омладинске банке подржала је и општина
Мркоњић Град која је била партнер Фондацији Мозаик приликом реализације.
У склопу пројекта Омладинска банка Мркоњић Град у 2015. години подржано је
седам пројеката младих који су успјешно реализовани у периоду од јула до октобра
мјесеца на подручја општине Мркоњић Град. Укупна вриједност пројеката износи
30.305 КМ, од чега је из фонда Омладинске банке Мркоњић Град обезбијеђено 12.920
КМ, које су заједнички обезбиједили општина Мркоњић Град (7.756 КМ) и Фондација
Мозаик (5.164 КМ), а неформалне групе младих су обезбиједиле укупно 17.385 КМ,
кроз мобилизацију локалних ресурса.
Промоцији резултата пројекта Омладинске банке присуствовала је и начелница
општине Мркоњић Град Дивна Аничић, која је упутила честитке на успјешној
реализацији пројеката, те истакла како је ријеч о врло битном пројекту у којем млади
реализују свије идеје.
Аничићева је истакла да Општина Мркоњић Град подржава рад младих на разне
начине, и да је ово један од видова помоћи, те да ће се та сарадња наставити и у
будуће.
Жељко Пауковић, директор програма Фондације Мозаик, казао је да су су ови
пројекти били добра прилика да се ријеши дио проблема који млади имају у Мркоњићу.
„Они кроз програм Омладинске банке доприносе и имплементацији општинске
стратегије за младе и доприносе омладинској политици РС чија је израда у току. Све је
ово реализовано у оквиру пројекта Омладинска банка коју Фондација Мозаик реализује
у партнерству са 28 општина у БиХ. Ове године смо подржали 165 пројеката младих'',
рекао је Пауковић . Додајући да Фондација Мозаик и општина Мркоњић Град на овом
програму сарађују већ десет година, те се захвалио општини на сарадњи.

Драгиња Кудра, члан Црквеног пјевачког друштва Николајевић, које постоји
годину и по дана , каже да су преко пројекта добили новац за куповину одјеће.
„Аплицирали смо пројекат како бисмо добили новац за шивење одјеће за наш црквени
хор. Представили смо се вечерас у тим ношњама са четири композиције“, рекла је
Кудра.
Програм Омладинске банке за циљ има да повећа учешће младих у развоју
локалних заједница кроз активну улогу у процесима доношења одлука те пружање
подршке активностима младих у њиховим заједницама кроз додјелу бесповратних
новчаних средстава пројектима неформалних група млади.
Реализовани пројекти у 2015. Години- Дјечије царство ''Штрумфоград'',
Адаптација спортског игралишта – фаза III, ''Малињак'', Мјешовита школа одбојке,
Разведеримо дјеци дјетињство, Набавка ношњи за црквени хор, Уређење спортско
рекреативне зоне Расадник.

