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 __________________ 2017. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu
I.

Prihvaća se Program radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu.

II.

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

Klasa: 004-01/17-01/03
Urbroj: 2117/1Dubrovnik,

Predsjednica
Županijske skupštine
Dr.sc. Vilma Kosović, dr. med.

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 : 004-01/17-01/03
URBROJ : 2117/1-11-17-1
Dubrovnik, 7. rujna 2017. godine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Ured za poslove župana i Županijske skupštine
-

Ovdje-

PREDMET : Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2018. godinu

U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2018. 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 2018. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
prihvaćanje.

KLASA: 004-01/17-01/03
URBROJ: 2117/1-01-17-2
Dubrovnik, 7. rujna 2017. godine

Župan
Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje;
Evidencija, ovdje;
Pismohrana, ovdje.

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. 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 2018. (dalje u
tekstu: Program) sadrži sljedeće aktivnosti:
-

aktivna promocija interesa mladih,
suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu,
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,
podrška kulturnim aktivnostima mladih,
promocija poduzetništva mladih,
volonterstvo i međugeneracijska solidarnost u zajednici,
prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja mladih.

Sastavni dio ovog Programa je provedbeni plan s konkretnim aktivnostima,
nositeljima, rokovima realizacije i potrebnim financijskim sredstvima.
AKTIVNOSTI
1. Aktivna promocija interesa mladih:
- upoznavanje mladih s radom Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije;
- promicanje društvenog angažmana mladih;
- promicanje djelovanja mladih u športskim, kulturnim, umjetničkim i ostalim
udrugama koje se bave mladima;
- poticanje sudjelovanja mladih u rješavanju pitanja vezanih za razvoj Dubrovačkoneretvanske županije;
- ispitivanje prijedloga mladih u odnosu na unaprjeđenje socijalnih i ekonomskih
prilika u Županiji.
2. Suradnja i razmjena iskustava s gradskim i županijskim savjetima mladih u
Republici Hrvatskoj i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
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 te razmijeniti iskustva u radu s ostalim Savjetima na prostoru Republike
Hrvatske.

- 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 drugim županijama i gradovima kao i
dolazak ostalih Savjeta u Dubrovačko-neretvansku županiju. Svrha ove suradnje razmjeniti
mišljenja o ključnim pitanjima za mlade u Hrvatskoj radi pronalaska što kvalitetnijih rješenja
određenih problema, koji najviše tište mlade.
- Suradnja i razmjena iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
Razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim
skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih
zemalja, te međunarodnim organizacijama.
3.
Podrška programima organizacija i udruga mladih koje se bave problematikom
mladih i temama bitnim za mlade
Inicirati razgovore s prestavnicima jedinica lokalne samouprave s ciljem prezentiranja
rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije radi osnivanja savjeta mladih u
pojedinim lokalnim jedinicama na području Županije.
S udrugama mladih s područja Dubrovačko-neretvanske županije, Savjet mladih
sudjelovati će u obilježavanju Međunarodnog dana mladih koji se prema rezoluciji Opće
skupštine Ujedinjenih naroda obilježava svake godine 12. kolovoza. Način obilježavanja
ovoga dana utvrditi će se naknadno jer je tema Međunarodnog dana mladih svake godine
različita.
4.

Šport, zdravlje i slobodno vrijeme
Putem promidžbe te organiziranja okruglih stolova, Savjet mladih Dubrovačkoneretvanske županije će promicati potrebu i mogućnosti bavljenja športom mladih osoba
radi osvješćivanja mladih te doprinosa unaprjeđenju kvalitete života mladih osoba, a
osobito mladih osoba s invaliditetom s ciljem njihovog uključivanja u društvo.
Promicanje aktivnog uključivanja mladih u kulturne manifestacije u svojim sredinama.
Poticanje mladih na upoznavanje s prirodnom i kulturnom baštinom Dubrovačkoneretvanske županije.

5.

Poticanje poduzetništva mladih

U suradnji s RRA DUNEA i Centrom za poduzetništvo informirati mlade o
mogućnostima uključivanja u poduzetničke aktivnosti kao i mogućnostima pokretanja novih
poslova radi unaprijeđenja zapošljavanja mladih.
6.

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 razumijevanje potreba između dvije skupine stoga
će Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije kroz volontiranje i druge akcije
pokušati 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.

7.

Suzbijanje nezdravih navika mladih

U suradnji s relevantnim institucijama upozoravati na štetne posljedice
konzumiranja alkohola, cigareta i opojnih droga, kockanja i prebrze vožnje radi zaštite života
mladih osoba.
8.
Ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja 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.
PLAN IZVRŠENJA
PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKA
AKTIVNOSTI

OPIS
SREDSTVA

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

Orgainzacija javnih okupljajnja,tribina,okruglih
stolova/tijekom godine

1.000 kn

Troškovi službenog putovanja predstavnika
Savjeta mladih (dnevnice, noćenja i troškovi
prijevoza)/tijekom godine
9.000 kn

Sastanci, razgovori, potpore programima
Obilježavanje Međunarodnog dana mladih/
suradnja sa Savjetima mladih gradova i općina u
DNŽ tijekom godine

5.000 kn

FINANCIJSKA
AKTIVNOSTI

OPIS
SREDSTVA

Poticanje mladih na aktivno bavljenje športom
radi psihičkog i fizičkog zdravlja
mladih/promidžbene aktivnosti, manifestacije

4. Šport, zdravlje i slobodno
vrijeme

Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u
kulturnim manifestacijama/suradnja s udrugama
koje se bave mladima, udrugama mladih i
obrazovnim institucijama

5.

1.500 kn

U suradnji s relevantnim institucijama informirati
mlade o mogućnostima zapošljavanja/radionice;
Promotivne aktivnosti na temu zaustavljanja
odlaska mladih iz Hrvatske

Poticanje poduzetništva mladih

6. Volonterstvo i međugeneracijska
solidarnost u zajednici

U suradnji s udrugama mladih poticati
volonterstvo među mladima/radionice,
promotivne aktivnosti

1.500 kn

Suzbijanje nezdravih navika
mladih

Prevencija stradavanja mladih od alhohola, droge,
ostalih ovisnosti i neprimjerenog i opasnog
ponašanja u prometu

8
Ostale aktivnosti važne za rad
Savjeta mladih i poboljšanje položaja
mladih u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji

Informirati mlade u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji o svim pitanjima značajnim za
unapređivanje položaja mladih

7.

4.000 kn

2.000 kn

1.000 kn

Navedene aktivnosti Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, provode se u okviru
proračunske stavke Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj ( A102607 –
Udruge mladih i savjet mladih ), te će se prilagođavati mogućnostima Proračuna Dubrovačkoneretvanske županije za 2018. godinu.
Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
Romano Radonić

