Na temelju članka 13. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj: 41/14.) i 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 __________________ 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu
I.

Prihvaća se Program radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

II.

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

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

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj
KLASA : 004-01/15-01/05
URBROJ : 2117/1-11-16-20
Dubrovnik, 9. rujna 2016. godine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Ured za poslove župana i Županijske skupštine
-

Ovdje-

PREDMET : Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2017. godinu

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2017. 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 13. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj: 41/14.) i 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 Programa rada Savjeta mladih Dubrovačkoneretvanske županije za 2017. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
prihvaćanje.

KLASA: 004-01/15-01/05
URBROJ: 2117/1-01-16-21
Dubrovnik, 9. rujna 2016. godine

Župan
Nikola Dobroslavić, prof

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Evidencija, ovdje
Pismohrana

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

UVODNE NAPOMENE
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije (dalje u tekstu: Savjet mladih) je
savjetodavno tijelo Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske koje je osnovano radi
aktivnog uključivanja mladih u javni život Dubrovačko-neretvanske županije.
Program rada savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. (dalje u
tekstu: Program) sadrži sljedeće aktivnosti:
- aktivna promocija interesa mladih,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih i udrugama o temama bitnim za mlade,
podrška programima organizacija i udruga mladih koje se bave problematikom
mladih i temama bitnim za mlade
- promicanje bavljenja športom mladih osoba s invaliditetom
- ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih
- sport, zdravlje i slobodno vrijeme
- kultura mladih
- društvena isključenost, nezaposlenost mladih
- volonterstvo i međugeneracijska solidarnost u zajednici
- preventivno djelovanje kod mladih
Sastavni dio ovog programa je Plan izvršenja Programa u kojem su navedene
konkretne aktivnosti, nositelji, vrijeme realizacije i potrebna financijska sredstva.

AKTIVNOSTI
1. Aktivna promocija interesa mladih
Ova aktivnost Savjeta mladih je izdvojena jer Savjet smatra da je organizacija
ovakvog tipa manifestacije bitna za mlade na području Dubrovačko-neretvanske županije i
šire, te za isticanje rada Savjeta.
Planirani program obuhvaćao bi sljedeće aktivnosti:
- prilagođenim aktivnostima prema ciljanoj skupini želi se mlade sa prostora
županije upoznati s osnovnim pojmovima društvenog djelovanja, terminima
vezanim uz lokalnu politiku i mogućnostima aktivnog djelovanja;
- organizacija javnih okupljanja mladih koja će obuhvatiti sve skupine mladih kroz
sportske, kulturne, umjetničke, edukativne i druge sadržaje;
- omogućavanje mladima da izraze svoj kreativni stav o pitanjima vezanim uz
trenutnu i buduću situaciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
- upoznavanje mladih s radom Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije;

-2- dobivanje povratnih informacija i novih ideja direktnom i neposrednom
komunikacijom s mladima na prostoru županije;

2. Suradnja i razmjena iskustava s gradskim i županijskim savjetima mladih u
Republici Hrvatskoj i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
Neizostavan je dio djelovanja i rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
suradnja sa županijskim i gradskim savjetima mladih u Republici Hrvatskoj, ali istovremeno i
upoznavanje s radom sličnih odgovarajućih tijela u inozemstvu. Cilj je ovog oblika djelovanja
unaprijediti program Savjeta mladih po uzoru na dobru praksu i iskustva ostalih savjeta
mladih.
Suradnja i razmjena iskustava sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj
Suradnja i razmjena iskustava sa savjetima mladih u Republici Hrvatskoj zamišljena je
kroz međusobne posjete predstavnika savjeta mladih Osječko-baranjskoj, Splitskodalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji te gradovima: Splitu, Osijeku i Zagrebu. Neizostavna je
činjenica da velik broj mladih iz navedenih županija i gradova boravi, stalno ili povremeno, u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi školovanja, studiranja ili rada.
Smisao je ovih posjeta prikupiti informacije o njihovim dosadašnjim iskustvima u radu
savjeta mladih, razmijeniti mišljenja o određenim pitanjima i dogovoriti strategiju suradnje s
obzirom na to da mladi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imaju slične probleme kao i
mladi u tim gradovima i županijama. Također, susreti će se organizirati i u tijeku rada ako
primijetimo da je to potrebno ili bi bilo korisno za jednu od strana u suradnji. Programi
posjete bit će unaprijed dogovoreni i konkretizirani. Ovaj je oblik suradnje dvosmjeran i
obuhvaća odlazak predstavnika Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije u posjete,
ali jednako tako pozivanje i ugošćivanje predstavnika savjeta mladih županija i gradova u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Suradnja i razmjena iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
Suradnja i razmjena iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja obuhvaća
odlazak predstavnika Savjeta mladih (3 - 4 člana, izmjenično prema dogovoru članova) u
posjet savjetima mladih ili organizacijama sličnog ustrojstva u gradovima: Beču, Ljubljani i
Bruxellesu, ako obje strane budu zainteresirane i ako će biti moguće realizirati posjet.
Ocjenjuje se da bi se uspostavom suradnje s navedenim savjetima mladih ili sličnim
organizacijama koji djeluju niz godina, stekao uvid u način organiziranja mladih, njihovo
sudjelovanje u javnom životu i odnos prema tijelima vlasti u tim zajednica te dogovorili
budući oblici suradnje. Mladi bez obzira na mjesto boravka imaju uglavnom zajedničke
probleme kao što su nasilje, edukacija, zapošljavanje, itd., stoga je pomoć i savjet onih koji
imaju iskustva u djelovanju na tim područjima uvijek dobrodošla. Vrijeme posjeta bit će
naknadno dogovoreno.

3.
Konzultiranje s organizacijama i udrugama mladih o temama bitnim za mlade,
Podrška programima organizacija i udruga mladih koje se bave problematikom mladih
i temama bitnim za mlade

-3S predstavnicima zainteresiranih udruga održat će sastanci kako bi se prikupila njihova
mišljenja o osnovnim programskim ciljevima i prioritetima u svakomu području.
Savjet mladih nastojat će zastupati interese i potrebe svih skupina mladih u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog toga će, preko medija i na drugi način, izvješćivati
mlade i njihove udruge te druge registrirane oblike organiziranja mladih o aktivnostima.

4. Promicanje bavljenja sportom mladih osoba s invaliditetom
Osobe s invaliditetom čine našu svakodnevnicu i Savjet mladih će kroz svoje aktivnosti
identificirati potrebe i prioritete za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom,
pronalaziti načine praktičnog rješavanja problema osoba s invaliditetom organiziranjem
raznih oblika aktivnosti (dobrotvorne akcije, okrugli stolovi) koje će pridonijeti boljoj
kvaliteti života osoba s invaliditetom i promicanju istih mogućnosti i educirati mlade i
svekoliku javnost o načinu rješavanja problematike osoba s invaliditetom.

5. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Savjet mladih će raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na problematiku mladih
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Savjet mladih će nastojati informirati mlade u Dubrovačko-neretvanskoj županiji o
svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji, a jednako tako i o radu Savjeta mladih.
S odgovarajućim udrugama, Savjet mladih sudjelovat će u obilježavanju
Međunarodnog dana mladih koji se prema rezoluciji Opće skupštine Ujedinjenih naroda
obilježava svake godine 12. kolovoza. Način obilježavanja ovog dana utvrdit će se naknadno
jer je tema Međunarodnog dana mladih svake godine različita.
Savjet mladih redovno će se educirati o pitanjima važnim za njegov rad.

6. Sport, zdravlje i slobodno vrijeme
Cilj ove aktivnosti Savjeta mladih je promocija bavljenja fizičkim aktivnostima/sportom
među mladima odnosno promicanje zdravog načina života te uključivanje mladih u sportska
događanja. Nastojat će se podići razina svijesti o važnosti bavljenja sportom kao i
prikazivanje štetnih učinaka i posljedica na zdravlje fizički neaktivnog načina života.
7. Kultura mladih
Savjet mladih aktivno će promicati kulturna događanja u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji. Cilj je potaknuti mlade na sudjelovanje na kulturnim događanjima, podizanje svijesti
i edukacija o kulturnoj baštini Dubrovačko-neretvanske županije kao i educiranje o kulturnim
znamenitostima.
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8. Društvena isključenost, nezaposlenost mladih
Svjedoci smo sve većeg broja društveno isključenih, pasivnih mladih osoba na području
Dubrovačko-neretvanske županije. Kroz svoje djelovanje Savjet mladih Dubrovačkoneretvanske županije podizati će važnost uključivanja mladih u javni život te uspostaviti
dijalog sa udrugama koje svoj plan i program djelovanja temelje na mladima kako bi se lakše
približile informacije mladima.
Veliki broj nezaposlenih mladih osoba predstavlja problem i izazov za zajednicu. Savjet
mladih kroz svoje djelovanje će se veliku pozornost dati nezaposlenim mladim osobama te im
kroz aktivnosti omogućiti stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u suradnji s HZZ.
Promidžbenim aktivnostima i organizacijama tribina, u suradnji s relevantnim institucijama,
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije će aktivno doprinositi zaustavljanju odlaska
mladih iz Hrvatske
9.Volonterstvo i međugeneracijska solidarnost u zajednici
U okviru svog djelovanja Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije smatra da
pozornost treba dati međugeneracijskoj solidarnosti između osoba mlađe i starije životne
dobi.
Dobro je poznato da velika razlika u godinama između osoba mlađe i starije životne dobi
može biti svojevrsna prepreka za razumjevanje potreba između dvije skupine stoga će Savjet
mladih Dubrovačko-neretvanske županije kroz volontiranje, okrugle stolove i druge akcije
pokušat približit mladima način života starijih i nemoćnih osoba kao i veliku važnost u
uzajamnom pomaganju i volontiranju radi stjecanja znanja i vještina za buduća zaposlenja.
10. Preventivno djelovanje kod mladih
Porazne statistike pokazuju da sve više mladih konzumira alkohol, cigarete i opojne droge
nemajući pritom na umu štetni utjecaj na zdravlje koji ostavlja dugotrajne posljedice kako na
fizičko tako i na psihičko zdravlje. Porastom negativnog trenda, Savjet mladih Dubrovačkoneretvanske županije mišljenja je da veliku pozornost treba uložiti u prevenciju Kroz
komunikaciju s javnim zdravstvenim ustanovama nastojat će se ostvarit što bolji rezultat u
prevenciji i spriječavanju daljnjeg širenja negativnog trenda među mladima. U suradnji s
udrugama mladih i relevantnim institucijama. Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske
županije će promicati aktivnu ulogu mladih u budućem zasnnivanju obitelji i demografskoj
obnovi Hrvatske.
Također istraživanja pokazuju da sve više mladih osoba stradava na prometnicama kao i da
upravlja motornim vozilima u alkoholiziranom stanju. Od velike važnosti biti će educiranje
mladih o mogućim negativnim posljedicama vožnje u alkoholiziranom stanju stoga će se u
suradnji sa srednjim školama gdje je najveća koncentracija mladih osoba u procesu polaganja
vozačkog ispita provoditi ankete i educiranja mladih o negativnim posljedicama koje iza sebe
ostavlja neodgovorno ponašanje u prometu.

PLAN IZVRŠENJA
PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU
AKTIVNOSTI
1. Aktivna promocija interesa mladih

2. Suradnja i razmjena iskustava s gradskim i županijskim savjetima
mladih u Republici Hrvatskoj i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

3. Podrška programima organizacija i udruga mladih koje se bave
problematikom mladih i temama bitnim za mlade

OPIS
Orgainzacija javnih
okupljajnja,tribina,okrugli
h stolova/tijekom godine
troškovi službenog
putovanja predstavnika
Savjeta mladih (dnevnice,
noćenja i troškovi
prijevoza)/tijekom godine

FINANCIJSKA
SREDSTVA
3.000 kn

10.000 kn

Sastanci, razgovori,
potpore programima

10.000 kn

Troškovi organizacije
raznih vrsta promotivnih
akcija/tijekom godine

2.000 kn

4. Promicanje bavljenja športom mladih osoba s invaliditetom

5. Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja
mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

6. Sport,zdravlje i slobodno vrijeme

Obilježavanje
Međunarodnog dana
mladih/ suradnja sa
Savjetima mladih gradova
i općina u DNŽ tijekom
godine
Poticanje mladih na
aktivno bavljenje športom

10.000 kn

3.000 kn

AKTIVNOSTI

OPIS

FINANCIJSKA
SREDSTVA

radi psihičkog i fizičkog
zdravlja
mladih/promidžbene
aktivnosti, manifestacije
7. Kultura mladih

8.Društvena isključenost,nezaposlenost mladih

9.Volonterstvo i međugeneracijska solidarnost u zajednici

10.Preventivno djelovanje kod mladih

Poticanje mladih na
aktivno sudjelovanje u
kulturnim
manifestacijama/suradnja s
udrugama koje se bave
mladima, udrugama
mladih i obrazovnik
institucijama
U suradnji s HZZ
informirati mlade o
mogućnostima
zapošljavanja/radionice;
Promotivne aktivnosti i
tribine na temu
zaustavljanja odlaska
mladih iz Hrvatske
U suradnji s udrugama
mladih poticati
volonterstvo među
mladima/radionice,
promotivne aktivnosti
Prevencija stradavanja
mladih od alhohola, droge,
ostalih ovisnosti i

2.000 kn

3.000 kn

2.000 kn

5.000 kn

AKTIVNOSTI

OPIS

FINANCIJSKA
SREDSTVA

neprimjerenog i opasnog
ponašanja u prometu;
Promicanje aktivne uloge
mladih u budućem
zasnivanju obitelji i
demografskoj obnovi
Hrvatske/promidžbene
aktivnosti, okrugli stolovi,
tribine

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
Romano Radonić

