PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU SAVJETA MLADIH GRADA ĐURĐEVCA
UVOD
Savjet mladih Grada ĐurĎevca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i
sudjelovanja u aktivnostima po pitanjima od interesa za mlade ĐurĎevca. Mladi, u smislu Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca su osobe sa prebivalištem ili boravištem na području
Grada ĐurĎevca u dobi od 15 do 30 godina života prema članku 3. Zakona o Savjetu mladih NN
41/14. (u daljnjem tekstu Zakon).
Prema Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada ĐurĎevca (u daljnjem tekstu: Odluka)
Savjet mladih ima 5 članova sukladno članku 5. Zakona, uključujući predsjednika i zamjenika
predsjednika, a u njega mogu biti izabrani mladi iz Odluke, i to na mandat od tri godine prema
članku 12. Zakona. Članove Savjeta mladih izabralo je Gradsko vijeće Grada ĐurĎevca, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabrali su članovi Savjeta mladih na
konstituirajućoj sjednici održanoj 3. studenoga 2014. godine.
-

Savjet mladih u okviru svoga djelokruga:
raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada
Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade
predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapreĎivanje položaja mladih na području Grada ĐurĎevca te daje mišljenje o navedenim
aktima kada Savjet mladih nije predlagač
sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade
izraĎuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih a po potrebi predlaže i donošenje
programa za rješavanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapreĎivanje položaja mladih
potiče suradnju i razmjenu iskustava sa savjetima mladih drugih županija, gradova i općina
te odgovarajućim tijelima drugih zemlja
predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa Savjeta mladih
podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Program rada Savjeta mladih
podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada ĐurĎevca
po potrebi poziva predstavnike Grada ĐurĎevca na sjednice Savjeta mladih
obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Aktivnosti sadržane u Nacrtu programa rada i financijskom planu Savjeta mladih Grada
ĐurĎevca za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program rada i financijski plan) proizlaze iz djelokruga
Savjeta mladih koji je utvrĎen Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine» broj 41/14.),
odnosno Odlukom.
Plan provedbe Programa rada i financijskog plana za 2015 godinu sadrži navedene konkretne
aktivnosti.

1. Izrada nacrta prijedloga Lokalnog programa za mlade (u daljnjem tekstu: LPM) prema
nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za mlade (u daljnjem tekstu: NPM), prilagođenog
potrebama lokalne zajednice te provedba aktivnosti vezanih za izradu LPM-a.
Budući da će Grad ĐurĎevca provoditi programe u koje ulazi i populacija graĎana izmeĎu
15 i 30 godina starosti, Savjet mladih će u skladu sa svojim djelokrugom, sudjelovati u izradi Nacrta
prijedloga LPM-a koji će predložiti Gradskom vijeću na usvajanje kao jedinstven program za
rješavanje problema i provoĎenja mjera u interesu spomenute dobne skupine graĎana. Time će se
dobiti na preglednosti i sustavnosti pa će biti olakšano praćenje i savjetovanje o provedbama mjera
po pitanju mladih. Ovaj Program postaje, osim na deklarativnoj razini, i praktična osnova budućeg
djelovanja gradskog društvenog i političkog sustava u odnosu prema mladima, kao neiscrpnom
resursu.
Rad na nacrtu prijedloga LPM temeljit će se na prijedloga NPM-a usvojenog 9. listopada 2014 od
strane Vlade RH, te na analizi stanja dosadašnjih programa i aktivnosti koji su provoĎeni u gradu, a
tiču se mladih. Analiza stanja podrazumijeva suradnju i kontakt sa tijelima, ustanovama i
organizacijama koje provode spomenute aktivnosti, kao i sa mladima, kroz ankete, susrete,
sakupljanje informacija pomoću internetske i facebook stranice. Da bi dobili jasniju sliku o
problemima mladih u ĐurĎevcu provest ćemo on line anketu kojom namjeravamo dobiti jasniju sliku
o potrebama i željama mladih ĎurĎevčana. Anketa bi trebala opipati puls mladih u gradu te
pridonijeti boljem razvoju programa za poticanje mladih te uključivanjem u društveni život grada.
Savjet mladih će nakon te analize na sastancima i sjednicama razraditi svoj nacrt prijedloga LPM-a
koji će predložiti javnosti i Gradskom vijeću.
2. Suradnja s nadležnim tijelima Grada Đurđevca u svim pitanjima mladih
Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu programa i
odluka Gradskog vijeća Grada ĐurĎevca. Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u
procese donošenja i praćenja programa Gradskog vijeća koji se odnose na mlade, posebice kada
se radi o temama kao što su kreditiranje studenata, stipendiranje učenika i studenata, prijevoz
učenika i studenata, financiranje udruga mladih i za mlade te provoĎenja projekata čija su ciljana
skupina ili krajnji korisnici mladi. Predstavnici Savjeta mladih po potrebi će prisustvovati sjednicama
Gradskog vijeća zbog uvida u funkcioniranje lokalne samouprave, ponajprije s aspekta
informiranosti mladih o temama koje su u njihovom interesu, kao ostvarenja jedne od preporuka
Nacionalnog programa djelovanja za mlade. TakoĎer, Savjet mladih će predlagati Gradskom vijeću
donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapjeĎivanje položaja mladih na
području Grada ĐurĎevca, raspravu o pojedinim pitanjima te će davati prijedloge za rješavanje
uočenih problema.
3. Suradnja s ustanovama, udrugama, organizacijama i tijelima mladih i za mlade u zemlji i
inozemstvu
Savjet mladih će kao jednu od propisanih aktivnosti svoga djelokruga provoditi suradnju sa
svim ustanovama, organizacijama i udrugama mladih ili onih koje provode bilo kakve mjere i
aktivnosti u interesu mladih, kao i sa ostalim Savjetima mladih u Republici Hrvatskoj. Stoga će, sa
svrhom razmjene iskustava Savjet mladih organizirati posjet u neke gradove u Republici Hrvatskoj
gdje će organizirati susrete sa članovima tamošnjih organizacija mladih, i prihvaćati posjete ostalih
Savjeta mladih koji najave svoj dolazak.

4. Provedba i promocija mjera prema tekućim potrebama mladih članova lokalne zajednice
Savjet mladih će pratiti potrebe mladih u Gradu ĐurĎevca i to kroz promociju, rad
internetske stranice u sklopu gradske službene web stranice, sve u svrhu pristupačnosti mladima i
njihovim interesima.
5. Organiziranje koncerata mladih neafirmiranih bendova
U Gradu ĐurĎevcu djeluje nekoliko aktivnih amaterskih bendova, čiji su članovi najčešće
mladi ljudi koji se sviranjem bave izričito zbog ljubavi prema glazbi. Organiziranjem koncerta mladih
(u koje bi bila uključena organizacija dočeka Nove godine na glavnom trgu), neafirmiranih bendova
za što će se Savjet mladih Grada ĐurĎevca zalagati potaknuo bi ih na još uporniji i kvalitetniji rad.
IzmeĎu ostalog, imali bi priliku pred svojim kolegama iz bendova i prijateljima, pokazati sve što su
naučili.
6. Organizacija sportskih aktivnosti
Cilj Savjeta je da sudjeluje što više mladih i djece, te poticanje organizacija sportskih
susreta mladih na gradskoj razini.
7. Organizacija humanitarnih akcija
Cilj Savjeta je da sudjeluje što više mladih i djece, kako bi pri tome uvidjeli koliko je važno
brinuti jedni o drugima. Koordinacija i plan održavanja humanitarnih akcija na kojima se okupljaju
mladi uz pomoć mladih volontera.
Financijska sredstva za ostvarenje navedenog Programa rada za 2015. godinu sveukupno
iznose 5,000,00 kuna a raspoređena su za potpore izvršiocima te materijalne troškove i naknade.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu
putnih troškova i troškova službenih putovanja vezanih za rad u Savjetu. Predviđena potrebna
sredstva Savjeta mladih planirana su u Proračunu Grada Đurđevca prema Odluci o osnivanju
Savjeta mladih koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Đurđevca te će biti utrošena samo za
obavljene aktivnosti ili će rebalansom biti usmjerena u druge aktivnosti.
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