Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09 i 10/10 i 13/13) Županijska skupština
Dubrovačko - neretvanske županije, na __sjednici, održanoj __________________ 2017.
godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
za 2016. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za
2016. godinu
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

Klasa: 562-01/17-01/05
Urbroj: 2117/1
Dubrovnik,
2017. godine
Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, Prof.
Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

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

Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije
za 2016. godinu
U 2016. godini Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije održao je ukupno pet
radnih sjednica. Osim sjednica, a s ciljem ostvarivanja Programa rada Savjeta mladih, članovi
Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije po potrebi su sudjelovali na
konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima savjeta mladih
drugih gradova i općina.
Sukladno Programu rada Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije za 2016. godinu,
Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije provodio je slijedeće aktivnosti:
1. KONZULTIRANJE S ORGANIZACIJAMA MLADIH O TEMAMA BITNIM ZA
MLADE
Neizostavan dio djelovanja i rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije je
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.
Dana 19. i 20. ožujka 2016. godine u organizaciji Savjeta mladih Grada Trogira i
Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske u prostorijama Hotela Medene u
Trogiru održala se Konferencija „Mladi i EU“. Cilj ove konferencije bio je okupiti
predstavnike svih Savjeta mladih sa prostora Republike Hrvatske u svrhu educiranja i
razmjene iskustava. Konferenciju su vodili stručnjaci u području rada s mladima, a koji su
upoznali mlade s prilikama unutar Europske unije. Sukladno primljenom pozivu, članovi
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na navedenoj konferenciji u
svrhu razmjene iskustava sa ostalim savjetima i educiranja koja će u daljnjem radu prenijeti
na mlade u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Dana 10. i 11. lipnja 2016. godine u Karlovcu u Hotelu Carlstadt održana je 3. sjednica
Koordinacije županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske pod predsjedanjem Savjeta
mladih Karlovačke županije. Na sjednici se raspravljalo o pitanjima provedbe Zakona o
Savjetima mladih te je dogovorena zajednička izrada strategije Koordinacije županijskih
Savjeta mladih s ciljem ostvarivanja lakše komunikacije i suradnje između županijskih
Savjeta na prostoru Republike Hrvatske. Tijekom sjednice raspravljalo se o objavi natječaja
za izradu logotipa Koordinacije kao i stvaranje nove baze kontakata gradskih i općinskih
Savjeta mladih za što je dogovoreno da tu obavezu preuzmu županijski Savjeti. Savjet mladih
Dubrovačko-neretvanske županije je na Koordinaciji predstavio pozitivne trendove i projekte
koji su uspješno provedeni te pozvao ostale županijske Savjete da slijede trend
2.
AKTIVNO
SUDJELOVANJE
U
RIJEŠAVANJU
DEMOGRAFSKE
PROBLEMATIKE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, na poziv Župana Nikole Dobroslavića,
aktivno je sudjelovao u radu Vijeća za demografski razvitak Dubrovačko-neretvanske
županije na kojem je Stjepan Šterc, Stjepan Šterc, profesor Geografskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavio Strategiju
demografskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije. Zaključak Savjeta mladih je da je
demografska slika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, unatoč demografskom padu, i dalje
pozitivna jer je najmanja na prostoru Republike Hrvatske.

3. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI
HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU
Dana 2., 3. i 4. prosinca 2016. godine u organizaciji Savjeta mladih Grada Karlovca, Savjeta
mladih Karlovačke županije, Grada Karlovca i karlovačke županije, Udruge gradova
Republike Hrvatske u partnerstvu s Mrežom mladih Hrvatske, Veleposlanstvom Republike
Francuske, Institutom za politike mladih Vlade Republike Slovenije te udrugom Izvan fokusa,
u Karlovcu se održala Nacionalna konferencija Savjeta mladih Republike Hrvatske.
Konferencija, po uzoru na onu koja se nekoliko godina zaredom održavala u Zagrebu, za cilj
je imala jačanje uloge Savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih
politika te izgradnju kapaciteta samih članova Savjeta mladih. U tri dana trajanja konferencije
stručnjaci iz područja rada s mladima, iz zemlje i inozemstva, doprinijeli su kvaliteti
programa i rasprava na Konferenciji. Konferenciju je otvorila ministrica demografije, obitelji,
mladih i socijalne politike Nada Murganić prilikom čega je istaknula važnost uključivanja što
većeg broja mladih mladih u javni život i procese odlučivanja, a kao veliku obavezu svih
Savjeta sa prostora RH. Na konferenciji se raspravljalo o pitanjima provedbe Zakona o
Savjetima mladih te je dogovorena zajednička izrada strategije djelovanja prema ministarstvu
kako bi se interesi mladih lakše ostvarili. Tijekom konfrencije, radne skupine raspravljale su o
prijedlogu izrade certifikata koji bi se dodjelio lokalnim jedinicama samouprave za koje se
procijeni da potiču rad i djelovanje mladih, kao i podizanje njihove kvalitete života. Na
zahtjev Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije u prijedlog izrade uneseno je da se
certifikat dodijeli i onim lokalnim jedinicama samouprave koje stipendiraju učenike i
studente, te potiču mlade poduzetnike i poljoprivrednike. Savjet mladih Dubrovačkoneretvanske županije je na Konferenciji predstavio primjere dobre prakse, pozitivne trendove
i projekte koji su uspješno provedeni, aktivnu uključenost u riješavanje demografske
problematike na prostoru županije te pozvao ostale županijske, gradske i općinske Savjete da
slijede trendove.
4. MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST U ZAJEDNICI
Dobro je poznato da velika razlika u godinama između osoba mlađe i starije životne dobi
može biti svojevrsna prepreka za razumijevanje potreba između dvije skupine stoga će Savjet
mladih Dubrovačko-neretvanske županije kroz svoje akcije pokušat približit mladima način
života starijih i nemoćnih osoba kao i veliku važnost u uzajamnom pomaganju.
U okviru svog djelovanja Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije je 20. prosinca
2016. godine organizirao je blagdanski posjet domu za starije i nemoćne osobe DOMUS
CHRISTI.
5. 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 navedenog
kao i upoznavanje mladih s opasnostima koje nosi neodgovorno ponašanje u prometu.
Potaknuti ovom problematikom, Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije u suradnji
sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije potaknuo je provođenje
ankete pod nazivom „Mladi i promet“ u kojoj se kroz nekoliko kratkih pitanja doći do
zaključka o mišljenju mladih vezano za ponašanje u prometu. U sklopu istraživanja rizičnih
ponašanja učenika srednjih škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji učenicima su
postavljena koja se odnose na njihove stavove o sigurnosti u prometu i njihova iskustva s
kršenjem prometnih propisa. Ispitivanje je provedeno koncem veljače i početkom ožujka

2016. godine u organizaciji Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za
javno zdravstvo Dubrovačko-Neretvanske županije i Savjeta mladih Općine Blato.
Upitnik je primijenjen na reprezentativnom uzorku učenika svih srednjih škola u Županiji.
Slučajnim je izborom obuhvaćeno po 20% učenika svih razrednih odjela u svakoj školi. U
ispitivanju je sudjelovalo 487 djevojaka i 500 mladića.
6. SURADNJA SA SAVJETIMA MLADIH NA PROSTORU DUBROVAČKO –
NERETVANSKE ŽUPANIJE
Sa željom za što boljom suradnjom i uzajamnim pomaganjem, u protekloj godini velika
pozornost posvećena je povezivanju općinskih i gradskih Savjeta mladih sa Savjetom mladih
Dubrovačko – neretvanske županije. Ovom prigodom Savjet mladih općine Blato sa
predsjednikom Mariom Telentom aktivno je uključen u provođenje ankete „Mladi i promet“
što je uvelike doprinijelo lakšoj tehničkoj izvedivosti samog projekta.

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije
Romano Radonić

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj

KLASA : 562-01/17-01/05
URBROJ : 2117/1-11-17-01
Dubrovnik, 1. ožujka 2017. godine

URED ZA POSLOVE ŽUPANA I
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2016. godinu
U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. 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, 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 Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2016. godinui prosljeđije Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje.

KLASA: 562-01/17-01/05
URBROJ: 2117/1-01-17-02
Dubrovnik, 1. ožujka 2017. godine

Župan
Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Evidencija, ovdje
Pismohrana.

