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Поље дјеловања

Подручје дјеловања

Адреса

Мрежа младих Цивитас-а БиХ (ММЦ), локални тим Приједор

Невладина, нестраначка,
омладинска организација.

мултикултурална

Локални тим Мреже младих Цивитас-а БиХ првенствено дјелује
на подручју општине Приједор, а Мрежа младих Цивитас-а БиХ је
иначе организација која дјелује на подручју оба ентитета државе
БиХ, односно читаве БиХ.

Николе Пашића бр.4 и Гаврила Принципа бр.2а
Приједор, 79 101

Телефон

+387 (0)65 793 143;

Е-маил

и

Волонтеризам младих, анимирање активизма код младих људи,
запошљавењ младих, едукација младих на разним пољима,
предлагање закона властима, интеркултуризам, толеранција и
млади, социјална политика према младима, здравствена
политика, образовање, оријентација младих, спорт, размјене
ученика/студената унутар и ван БиХ, екологија.

Град, Општина, поштански број

Фаx

непрофитна

+387 (0) 52 233 349;
+387 (0) 33 619 858;
mmc_prijedor@yahoo.com; v.ninic@yahoo.com

Wеб

www.civitas.ba; http://mmc-prijedor.blogspot.com;
www.civitasbook.com

Датум, број и мјесто регистрације

17.02.2005.год., рег.број: РУ-248/05, Сарајево

Визија

Све заједнице у нашој држави функционишу по демократским
принципима толеранције, одговорности и једнакости, а млади
људи унутар њих су информирани и активно укључени у
друштвени и политички живот земље, те служе као примјер
другима у региону.

Мисија

Мрежа младих Цивитаса је мултикултурална, нестраначка,
невладина, непрофитна мрежа младих људи из цијеле државе
који дјелују на побољшању положаја младих, стварајући
толерантније и одговорније средине; подстичући повезивање и
веће учешће младих у друштвеном и политичком животу земље.

Циљне групе

Вриједности рада Удружења





Дјеца;
Млади људи;
Читава заједница.

Мрежа младих Цивитас-а БиХ, локални тим Приједор је својим
хуманитарним и волонтерским акцијама показао да су наши
волонтери заиста заинтересовани да некоме помогну и изађу у
сусрет.
Поред тога волонтери се баве и другим активностима нашег

тима, као што је предлагање закона властима, затим помоћ
младима при одабиру будућих занимања. Такође урадили смо
бројне еколошке акције, од којих издвајамо и размјене волонтера,
који су учествовали у еколошким акцијама широм БиХ.
Активно учествујемо у креирању програма едукације младих из
разних области, кроз видове неформалног образовања.

Актуелно

Тренутно нашим властима презентујемо приједлог документа
„Стратегија за борбу против корупције“, чији је предлагач Мрежа
младих Цивитас-а БиХ.
Заједнички циљ нас и наших локалних власти је да се овај
документ усвоји, јер се њиме обухватају све области гдје је
корупција јавља и омогућава да радимо на превентивним
корацима заштите од корупције.
Поред рога припремамо волонтерске акције обиласка и помоћи
социјално угроженој дјеци на подручју општине Приједор, уз
сарадњу са Центром за социјални рад.
Учешће у пројекту „ Празници са Цивитас-ом“, организовање
хуманитарне акције.
Планови су нам да и организујемо едукацију наших чланова из
подручја писања пројеката. Мислимо да је то од пресудног
значаја да чланови једне организације знају, јер тако увелико
могу помоћи при писању значајних пројектата за локални тим.
Учешће у пројекту „Младе снаге“ (Таск форцес), циљеви овога
пројекта су рад на питањима од велике важности за младе, а то
су: запосленост, образовање и информатизација, здравствена
заштита и социјална политика према младима.
Поред тога активно учештвујемо и сарађујемо са осталим
невладиним организацијама са подручја наше општине, а од тога
је тренутно најважније учшће на округлим столовима који се тичу
“Програмирања активности и рада Љетне басте”, гдје
предлажемо како наша организација може учесвовати по овом
питању.

