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Програм под називом Youth Leadership се већ седму годину под покровитељством америчке владе, а 
у организацији америчке амбасаде у БиХ, проводи у градовима Босне и Херцеговине. Ове године 
је омогућио да се 15 ученика из наше земље, током боравка у Сједињеним Америчким Државама, 

упознају са начелима демократије, америчком културом и начином живота, али и да унаприједе своје 
лидерске способности. Од преко 300 пријављених ученика само из Бање Луке, прошле године се међу 
финалистима нашла и ученица тадашњег II4 разреда наше школе, Тања Шљивар. Она је тада добила прилику 
да са укупно по 5 ученика из Зенице, Мостара и нашег града, проведе незаборавне три седмице у САД.
 Ево како она види свој боравак у овој далекој земљи. 
Тања: „Жељела бих да истакнем да ово није било туристичко путовање, већ програм обуке будућих лидера 
који је имао више циљева: развијање лидерских способности и националне толеранције младих у БиХ, 
упознавање са демократским системом САД, представљање БиХ у САД, разбијање различитих предрасуда, 
и као крајњи циљ друштвено корисни пројекат који су ученици дужни да остваре након повратка из САД. 
Прве седмице боравили смо у породицама у Вирџинији и имали смо прилику да упознамо амерички 
систем школовања, гдје су ученици обавезни да слушају само шест предмета, од којих су три изборна. У 
оквиру једночасовних предавања имали смо задатак да Американцима приближимо нашу државу. Већина 
није имала појма гдје се налазимо, а током предавања постављали су крајње банална питања типа: ,,Да 
ли поштујемо краве као свете животиње”. Другу недељу провели смо у хотелу у Вашингтону, гдје смо 
уживали обилазећи Капитол Хил, Бијелу кућу, бројне музеје, споменике, амбасаду БиХ, шопинг центре, 
ресторане. Конзумирајући разне специјалитете, сви смо се кући вратили са неколико килограма више. 
Посјетили смо такође и UNHCR и бројне невладине организације које рјешавају различите социјалне 
проблеме. Посљедњу седмицу, која је била посвећена планирању пројекта за наш град, провели смо 
такође у Вирџинији, и тада смо волонтирали у јавној кухињи за сиромашне. За пројекат смо одабрали 
волонтирање у дјечијој болници ,,Др Мирослав Зотовић” и то је било веома корисно и за дјецу, али и за 
развој нас петоро као личности. Крај путовања обиљежиле су сузе, албуми испуњени са 300 фотографија 
и успомене које су се тако јасно утиснуле у главе шеснаестогодишњака којима се остварио животни сан. 
Најврeднији аспект овог путовања за мене су пријатељства која сам склопила, а програме сличне овоме 
препоручила бих свим својим вршњацима.”
 Ове године се за програм у нашем граду пријавило преко 400 кандидата, а само петоро најбољих 
је одабрано. Финалисти су и ове године бирани на основу њихових активности, заинтересованости за 
рад и идеја за промјену суморног стања у нашој средини. Најбитније је било добро се представити пред 
комисијом која је бирала финалисте. Међу овогодишњих петоро финалиста су чак два ученика Гимназије, 
то су Нина Вурдеља, III3 и Игор Гаврић, III10. Ево шта они очекују од путовања које им предстоји у априлу.
 Нина: „Заиста се нисам надала, али сам врло сретна што сам изабрана. Нарочито ме радује посјета 
Њујорку. Обиласци зграде Уједињених нација, гледање представе на Бродвеју већ ме држе у ишчекивању.  
Мислим да се оваква прилика пружа само једном у животу и могу рећи да ћу максимално искористити 
сваки секунд свог боравка у САД на најбољи могући начин.”
 Игор: „Могу рећи да сам након интервјуа био врло сигуран да ћу бити финалиста, с обзиром да сам 
крајње опуштено и самоувјерено износио своје ставове. То је очигледно уродило плодом, и ето, идем 
и ја! Од овог путовања очекујем доста тога. Да упознам амерички начин живота, стекнем нека корисна 
познанства и наравно, да се добро забавим! Мене нарочито радује што је ове године џепарац повећан 
са 10 на 25 долара дневно, тако да ћу, ваљда, моћи покуповати све оно што сам наумио! Свакако, крећем 
са великим очекивањима, а надам се да ћу се вратити са још бољим искуствима!”
 И шта још рећи? Они који се усуде, ти и добијају. А ово троје ученика су свакако добили шансе које 
ријетко ко добије. И они вам за крај поручују да будете самоувјерени, спремни да браните своје ставове. 
Трудите се што више можете јер ће се ваш труд на крају исплатити, и никада, никада не губите наду!
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