
    

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
 
KLASA : 004-01/15-01/05 
URBROJ : 2117/1-11-15-2 
Dubrovnik, 25. veljače 2015. godine. 
 
 

                  ŽUPAN 
                 - ovdje- 
 

 
PREDMET :  Prijedlog Izvješća o radu rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 
                         županije  za 2014. godinu 
 

 

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije za 2014. godinu. Molimo Vas da isti razmotrite, utvrdite prijedlog 
Zaključka i isti proslijedite Županijskoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. 

S poštovanjem, 

 

       Pročelnica   

                                                                                                       Nina Skurić 

 

 

Privitak: Kao u tekstu 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 13/13.), Župan Dubrovačko - 
neretvanske županije, donio je 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije za 2014. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu  i 
prihvaćanje. 

 

 

 

KLASA: 004-01/15-01/ 
URBROJ: 2117/1-01-15- 
Dubrovnik,          2015. godine     
 

 

           Župan 

                            Nikola Dobroslavić, prof 

 

 
Dostaviti: 
 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. Evidencija, ovdje 
3. Pismohrana 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 13/13.) Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na 9. sjednici, održanoj __________________ 2015. 
godine, donijela je 

 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih 
 Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu  

 

I. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. 
godinu. 

 

II. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije". 

 

Klasa: 004-01/15-01/05 
Urbroj: 2117/1- 
Dubrovnik,  
 

            
 Predsjednik 
    Županijske skupštine 
   Ivan Margaretić, prof. 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, ovdje 
2. Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost,  branitelje i obitelj, ovdje 
3. Pismohrana, ovdje 

 



IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE 
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

U 2014. godini Županijski Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, nastavio je pratiti 
svoj program rada za dvogodišnje razdoblje 2013.-2015. godine.  

Tijekom 2014. godine, programske aktivnosti Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 
županije uključivale su:  

1. Povezivanje Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije s ostalim Savjetima 
mladih s područja Republike Hrvatske.  

Navedena programska aktivnost važna je radi postizanja što bolje suradnje s ostalim 
Županijskim Savjetima mladih Republike Hrvatske. Kroz međusobnu suradnju omogućuje se 
razmjena i stjecanje novih znanja i te uočavaju  mogućnosti kojima Savjet mladih može 
doprinijeti poboljšanju života mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Suradnja Savjeta 
mladih Dubrovačko-neretvanske županije s drugim Savjetima mladih s područja Republike 
Hrvatske do sada je vrlo uspješna. Na temelju uspješne suradnje ostvarene u 2014. godini, 
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, planira održati dvije tribine za mlade 
tijekom 2015. godine.  

  

2. Druga važna programska aktivnost je sudjelovanje Savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije u Projektima za mlade (Youth in Action).  

Nakon uspješnog sudjelovanja na Projektu za mlade (YiA 4.3), „Be young, be citizen“ u 
organizaciji talijanske udruge za mlade „Sveglia Cittadina“, Savjet mladih Dubrovačko-
neretvanske županije aplicirao je na tri  projekta za mlade kroz program Projekt za mlade  
(Youth in Action), koji se održavaju pod pokroviteljstvom Europske Unije. Projekti za mlade, 
na koje je Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije aplicirao su : 

a) „Volunship: exchange of practices in European citizenship through volunteering“ – 
Projekt za mlade u organizaciji španjolske Udruge za mlade „Indicot“, s ciljem 
povezivanja ljudi koji rade s mladima i voditelja Udruga mladih, kako bi razmjenom 
svojih iskustava pomogli poboljšanju života mladih u svojim sredinama. 

b) „My project: start up“  – Projekt za mlade  u organizaciji turske Udruge mladih „Nuri 
Sen“.  Projekt ima edukativnu svrhu,  a cilj projektnih aktivnosti je naučiti mlade kako 
napisati projekt za započinjanje posla.  Sudjelovanje u ovom projektu, omogućava 
članovima Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije stjecanje potrebnih znanja i 
vještina u pisanju projekta o započinjanju vlastitoga posla.  Članovi Savjeta mladih 
Dubrovačko-neretvanske županije, kroz suradnju s Savjetima mladih u gradovima i 
općinama te  udrugama mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije prenose 
znanja i vještine mladima  s područja Dubrovačko-neretvanske županije održavanjem 
radionica, pa tako i planirane radionice na temu : „Kako mladi mogu napisati projekt za 
započinjanje posla?“ 



c) „Young people together against discrimination, domestic violence and human traffic“  – 
Projekt za mlade u organizaciji španjolske Udruge za mlade „Indicot“ na temu lokalnih 
politika za mlade te suzbijanja nasilja i kriminaliteta među mladima.  

Prijave za sva tri projekta su poslane, te se čekaju objave rezultata. 

 

3. Sukladno programskim aktivnostima, Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije 
radi na izradi  Programa djelovanja prema mladima u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji. Ovaj program je  od iznimne važnosti za mlade, a  sama izrada ovog 
Programa svrstala bi Dubrovačko-neretvansku županiju među prve županije u 
Republici Hrvatskoj koje počinju provoditi program djelovanja prema mladima. 
 

4. U listopadu 2014. u Zagrebu je, na inicijativu Hrvatske zajednice županija te petnaest 
županijskih Savjeta mladih iz Republike Hrvatske, oformljena Koordinacija 
županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske. 

 Koordinacija županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske, osmišljena je kao krovna 
organizacija svih Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Koordinacije jest 
umrežavanje svih Savjeta mladih s područja Republike Hrvatske, zbog što boljeg djelovanja 
na području djelovanja mladih, te uključenja mladih u aktivan život u sredinama u kojima 
žive.  Koordinacija županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske djeluje na način da 
Koordinacijom predsjedava svaki Savjet mladih u periodu od šest  mjeseci, izmjenjujući se 
abecednim redom, a po uzoru na predsjedavanje Europskom Unijom. Tako je na 
konstituirajućoj sjednici Koordinacije županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske, na 
kojoj su sudjelovali Grad Zagreb, Zadarska županija, Krapinsko-zagorska županija, 
Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko-podravska županija, Zagrebačka županija, 
Karlovačka županija, Međimurska županija, Sisačko-moslavačka županija, Varaždinska 
županija, Dubrovačko-neretvanska županija te Primorsko-goranska županija, odlučeno kako 
će prva predsjedavajuća županija biti Dubrovačko-neretvanska županija. Cilj Koordinacije u 
ovom mandatu jest postizanje pravne osobnosti za Savjete mladih, na način da Savjeti mladih, 
bez obzira na svoju savjetodavnu funkciju, steknu i mogućnosti organizacije događanja i 
mogućnosti sudjelovanja u svim projektima samostalno, bez posrednika. U travnju 2015. 
godine, u Dubrovniku, održat će se, na tu temu, prva sjednica Koordinacije županijskih 
Savjeta mladih Republike Hrvatske. 

 

5. Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, je u rujnu 2014. započeo proces 
ulaska u punopravno članstvo „Youth Regional Networka (AER YRN)“,  odnosno u 
Regionalnu mrežu mladih. 

„Youth Regional Networka (AER YRN)“  broji trideset i pet zemalja sudionica, među kojima 
je i Republika Hrvatska, a time i Dubrovačko-neretvanska županija. „Youth Regional 
Network“ sastoji se od četiri odbora: Odbor za kulturu i obrazovanje, Odbor za zdravlje, 



Odbor za edukacijske treninge i networking i Odbor za profesionalnu orijentaciju i 
poduzetništvo mladih.  Sukladno aktivnostima provedenim u 2014. godini, Savjet mladih 
Dubrovačko-neretvanske županije bi trebao postati punopravni član „Youth Regional 
Network-a“, u svibnju 2015. godine na sjednici „AER YRN-a“ u Portugalu.  Savjet mladih 
Dubrovačko-neretvanske županije je uspio u 2014. godini postići umrežavanje u regionalnu 
mrežu mladih koju čine organizacije mladih iz cijele Europe, što je izuzetno bitno zbog 
razmjene znanja i iskustava s drugim organizacijama mladih s područja Europe koja  Savjet 
mladih Dubrovačko-neretvanske županije može implementirati  u vlastitom djelovanju s 
ciljem aktivnijeg uključivanja mladih u život zajednice. 

 

6. U prosincu prošle godine (12., 13. i 14. prosinca 2014.) Savjet mladih Dubrovačko-
neretvanske županije sudjelovao je na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih 
Republike Hrvatske. 

Ispred Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, sudjelovali su Romano Radonić i 
Mateo Konsuo. Poziv na Konferenciju smo dobili drugu godinu u nizu, što nas veseli i daje 
priznanje našem dosadašnjem radu. Ove godine, tema Konferencije je bila „Savjeti za Centre 
za mlade“, gdje smo raspravljali o mogućnosti otvaranja Centara za mlade na područjima gdje 
isti još uvijek nisu otvoreni. 

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije je ispunio ciljeve postavljene za 2014. 
godinu - povezivanje Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije s drugim Savjetima 
mladih iz Republike Hrvatske i povezivanje Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 
s udrugama i organizacijama mladih s područja Europske unije, kao preduvjet za 
međunarodnu suradnju i razmjenu mladih.  

Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije u predstojećem razdoblju do kraja mandata, 
odnosno do kraja 2015. godine,   planira aktivnosti pokretanja Programa djelovanja prema 
mladima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, organizacija tribina i radionica za mlade: 
„Kako se uključiti u aktivan život društva?“, „Kako napisati projekt za započinjanje posla?“, 
organizacije humanitarnih aktivnosti, kao i druženja mladih s područja Dubrovačko-
neretvanske županije. 

 

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 

Mateo Konsuo 

 

 


	Pročelnica
	Z A K L J U Č A K


