REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međugeneacijsku solidarnost, branitelje i obitelj
KLASA : 004-01/14-01/01
URBROJ : 2117/1-11-14-2
Dubrovnik, 10. veljače 2014. godine.

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE
n.p. Župana, Nikola Dobroslavić, prof.
- ovdje PREDMET : Prijedlog Izvješća o radu rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2013. godinu
U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačkoneretvanske županije za 2013. 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 izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za
2013. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje.
KLASA: 004-01/14-01/01
URBROJ: 2117/1-01-14-03
Dubrovnik, 11. veljače 2014. godine

Župan
Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Evidencija, ovdje
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 __sjednici, održanoj __________________ 2014.
godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2013.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

Klasa: 004-01/14-01/01
Urbroj: 2117/1Dubrovnik,

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Županijska skupština, ovdje
Upravni odjel za međugeneracijsku, solidarnost branitelje i obitelj, ovdje
Evidencija, ovdje
Pismohrana, ovdje

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2013. God.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije u drugom sazivu konstituiran je 24. travnja
2013. godine. U dosadašnjem radu organizirali smo 10-ak projekata i akcija kojima smo
pokušali osvijestiti mlade za aktivno uključenje u život društva.
Naš prvi organizirani projekt bila je tribina „Mogućnosti mladih Dubrovačko-neretvanske
županije povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju“. Na tribini smo imali dva
gosta predavača, gospođu Vedranu Biličić, predstavnicu InfoZone Split te Ana-Mariju Pilato,
predstavnicu Europskog doma Dubrovnik. Na tribini su kvalitetno prikazane mogućnosti
mladih u Europskoj uniji, te kako iskoristiti sve prilike koje EU pruža mladim osobama.
Mnogo mladih je sudjelovalo na tribini te su time pokazali zainteresiranost za njihove
mogućnosti u EU.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije bio je partner projekta talijanske Udruge
mladih Sveglia Cittadina, „BE YOUNG, BE CITIZEN“ iz podakcije 4.3 programa Mladi na
djelu (YiA, 4.3). Član Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Romano Radonić,
sudjelovao je u EU projektu „Partnership building activity - Be young, be citizen" čije su se
aktivnosti koncem listopada održavale pod pokroviteljstvom talijanske organizacije Sveglia
Cittadina u talijanskoj regiji Puglia, u mjestu San Cesario di Lecce. U projektu su uz Savjet
mladih Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale i organizacije iz Španjolske, Portugala,
Latvije, Italije, Bugarske, Mađarske i Turske. Cilj projekta je bio usvajanje znanja, razmjena
iskustva sudionika i smišljanje novih strategija kako potaknuti mlade na europski način
razmišljanja. U sklopu svakodnevnih aktivnosti član Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije, Romano Radonić, prezentirao je sudionicima potencijale Hrvatske i Dubrovačkoneretvanske županije s posebnim naglaskom na naše turističke mogućnosti i prirodne ljepote.
Sudjelovanje Savjeta mladih rezultat je suradnje s regionalnom razvojnom agencijom
DUNEA-om koja je sa hrvatske strane pripremila projekt.
Posjetili smo 6. Sajam poslova Dubrovačko-neretvanske županije, koji je održan na
Sveučilištu u Dubrovniku. Sajam je otvorio župan dubrovačko-neretvanski, gospodin Nikola
Dobroslavić, koji je tom prilikom napomenuo kako nema ništa važnije od stvaranja novih
radnih mjesta te novih prilika za mlade i nezaposlene. Brojni mladi ljudi su posjetili sajam te
pokušali pronaći djelatnost kojom se u budućnosti žele baviti. Na Sajmu se predstavilo 40-ak
poslodavaca iz cijele Hrvatske, BiH te Crne Gore, a u sklopu Sajma održan je i Okrugli stol
na temu „SAMOZAPOŠLJAVANJE KAO RJEŠENJE NEZAPOSLENOSTI U UVJETIMA
GOSPODARSKE RECESIJE" na kojem se raspravljalo o programima poticanja
samozapošljavanja.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije pokrenuo je i vlastitu web stranicu
www.dnz-mladi.com , na kojoj se objavljuju natječaji za mlade, kao i brojne druge vijesti koje
od važnosti za mlade osobe. Također, osnivanjem web stranice htjeli smo približiti rad
Savjeta široj javnosti, kako bi se javnost što bolje upoznala s Programom djelovanja Savjeta
mladih te kritikama i pohvalama koje može uputiti na mail adresu, sudjelovala u radu Savjeta.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je put u Vukovar, na obljetnicu
pada grada Vukovara. Na putovanju smo posjetili Osijek te Vukovar, sudjelovali u koloni
sjećanja te se na dostojan način poklonili žrtvama Domovinskog rata na Memorijalnom
groblju, Ovčari te drugim spomen mjestima.

Sudjelovali smo i na donatorskoj večeri Caritasa Dubrovačke biskupije za Udrugu slijepih
Dubrovačko-neretvanske županije. Licitacijama za slike i predmete poznatih dubrovačkih
umjetnika prikupljeno je 30. 000,00 kn za Udrugu slijepih. Prepoznali smo važnost ovog
događaja, te smo i sami donirali određenu svotu novca kako bismo barem malo pomogli
onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Savjet mladih
Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je interaktivnu tribinu na temu „Mogućnosti
mladih s invaliditetom“, koja je održana u zgradi Kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, na kojoj
je gost predavač bio proslavljeni hrvatski paraolimpijac, Mihovil Španja. Španja je tijekom
tribine govorio o svojem invaliditetu kao i o postignutim sportskim uspjesima. Mihovil
Španja je osvajač 4 paraolimpijske medalje, kao i višestruki svjetski rekorder u plivanju.
Govorio je i o temi prihvaćenosti osoba s invaliditetom u društvu, tom prilikom kazavši : „
Roditeljima koji se srame svoje djece s invaliditetom, poručujem da se srame sami sebe, jer
ipak su ta djeca dio njih, i oni su ih željeli, te bi od početka trebali imati normalan pristup
prema vlastitoj djeci“ , također napomenuo je mladima kako je bitno pogledati oko sebe, i ne
sramiti se svojih prijatelja s invaliditetom, rekavši: „Bio bih ponosan da sutra neki od vas kaže
kako im je najbolji prijatelj osoba s invaliditetom. To je na kraju i vaša obaveza jer ljude ne
čine ni noge ni ruke, već njihova djela!“ Dok je izvodio prezentaciju, Španja je mladim
srednjoškolcima prikazivao i video zapise sportaša i osoba s invaliditetom, što je itekako
zorno prikazalo koji su svakodnevni problemi osoba s invaliditetom. Naglasio je kako osobe s
invaliditetom ne treba smatrati osobama s hendikepom, niti osobama s posebnim potrebama,
jer oni to nisu, već se prema njima treba ponašati kao i prema svim drugim osobama. Na kraju
tribine, Španja je zamolio nekoliko dobrovoljaca iz publike prepunog velikog amfiteatra na
Sveučilištu, da se okušaju u vožnji u invalidskim kolicima, hodanju uz pomoć štaka te
hodanju povezanih očiju, kako bi mladi što bolje spoznali svakodnevne probleme osoba s
invaliditetom. Poruka koja je odaslana s tribine je jasna i ona je bila cilj ove tribine- ne treba
bježati od osoba s invaliditetom, već im treba pomoći.
Kao svake godine dosada, i ove godine smo organizirali humanitarnu akciju „Božićne
košarice". Humanitarnu akciju proveli smo u sklopu akcije Udruge DOBRA u suradnji s
Crvenim Križem Metković – „Uljepšaj BAKI Božić". Cilj ove akcije je bio prikupiti hranu
i/ili higijenske potrepštine za starije i nemoćne osobe, korisnike programa Ministarstva
socijalne politike i mladih „Pomoć u kući starijim osobama" kojeg provodi udruga DOBRA
na području naše županije, odnosno u općinama Kula Norinska, Pojezerje i Zažablje. U
našem naumu smo i uspjeli te smo po završetku akcije posjetili Udrugu DOBRA iz Metkovića
kako bi im uručili donaciju namirnica i sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji "Božićne
košarice". Cilj akcije smo ostvarili, te se zahvaljujući ljudskoj humanosti, uljepšao Božić
mnogim starim i nemoćnim osobama.
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije je po prvi puta sudjelovao na Konferenciji
Savjeta mladih Republike Hrvatske. 5. Konferenciji Savjeta mladih Republike Hrvatske se
održavala sredinom prosinca prošle godine u Gradskoj vijećnici Grada Zagreba. Na
konferenciji je sudjelovalo više od 50 predstavnika Savjeta mladih iz cijele Hrvatske, koji su
tijekom održavanja Konferencije raspravljali kroz 5 panela, na teme:
1. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
2. OBRAZOVANJE, INFORMATIZACIJA I OBRAZOVANJE MLADIH
3. SOCIJALNA POLITIKA
4. MOBILNOST I KULTURA MLADIH
5. PRAVNI OKVIR DJELOVANJA SAVJETA MLADIH

Naš predsjednik je sudjelovao na panelu broj 1, s obzirom da je naš Savjet bio partner u
projektu Mladi na djelu (podakcija 4.3), kojem je tema bila upravo aktivno sudjelovanje
mladih u društvu.Na samom završetku Konferencije svi sudionici su potpisali zajedničku
Povelju koja je sastavljena upravo iz zaključaka sa navedenih panel-diskusija.
Ovo je presjek našeg dosadašnjeg rada, no za nas je ključno ono što slijedi. Postoji još mnogo
projekata koje želimo i možemo provesti, a tu nam treba i Vaša pomoć, za koju smo uvjereni
da ćete je pružiti i na taj način podržati naš rad za mlade naše županije.

Predsjednik Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije
Mateo Konsuo

