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 14. sjednici, održanoj 10. ožujka 2016. godine,
donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu
I.

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2015.
godinu.

II.

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

Klasa: 004-01/16-01/04
Urbroj: 2117/1Dubrovnik, ____________2016. godine

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.

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

SAVJET MLADIH DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH DUBROVAČKO – NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14) Savjet
mladih Dubrovačko – neretvanske županije podnosi Županijskoj skupštini
Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije
za 2015. godinu
U 2015. godini Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije održao je ukupno pet
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 2015. 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.
U organizaciji Grada Ploča, Savjet mladih Dubrovačko – neretvanske županije sudjelovao je
na obilježavanju Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 2015. godine. Domaćin
obilježavanja bio je Grad Ploče, koji je u suradnji s Udrugom studenata grada Ploča pripremio
raznovrstan program. Na početku je održan okrugli stol o aktivnom sudjelovanju mladih, temi
prošlogodišnjeg Dana mladih. Predsjednik županijskog Savjeta mladih Romano Radonić
pozvao je mlade iz Ploča da se kandidiraju za članstvo u gradskom Savjetu mladih, za koji
gradske vlasti Ploča upravo pripremaju odluku o osnivanju. Iskorištena je prilika, te se
odradio neformalni sastanak s predstavnicima udruga iz Grada Ploča koje svoj program
usmjeravaju prema mladima na kojemu je približen rad Savjeta mladih i potaknuto aktivnije
uključivanje mladih u razvoj društva.
2. BORBA PROTIV OVISNOSTI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog
prometa drogama 26. lipnja 2015. godine Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske
županije u suradnji sa Savjetom mladih Dubrovačko-neretvanske županije održao je
javnozdravstvenu akciju informiranja i educiranja javnosti o sveprisutnom problemu ovisnosti
i njenom utjecaju na zdravlje pojedinca, njegovu obitelj i društvo općenito.

Dana 26. lipnja 2015. godine u Gružu ispred Robne kuće Srđ, građani su bili u mogućnosti
informirati se o problematici konzumacije psihoaktivnih tvari. Tom prigodom dijeljeni su im
promotivno-edukativni letci, brošure te testeri na prisustvo psihoaktivnih droga u urinu.
3. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI
HRVATSKOJ I U INOZEMSTVU
Prva sjednica Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske pod predsjedanjem
Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije i tadašnjeg predsjednika Matea Konsua
održana je 20. travnja 2015 godine u Dubrovniku. Tom prigodom sudionike Koordinacije
pozdravila je u ime župana Nikole Dobroslavića, pročelnica za međugeneracijsku solidarnost,
branitelje i obitelj Nina Skurić.
Sjednicu je vodio tadašnji predsjedavajući Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike
Hrvatske Mateo Konsuo (Dubrovačko-neretvanska županija). Predsjednici i predsjednice 10
županijskih Savjeta mladih te Savjeta mladih Grada Zagreba raspravili su tijekom sjednice
Koordinacije pitanja provedbe Zakona o Savjetima mladih te je dogovoreno potpisivanje
Sporazuma o suradnji Koordinacije s Regionalnom mrežom mladih (AER YRN).
Koordinacija je osmišljena kao platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te
zajedničku analizu opće prisutnih problema mladih. Glavna tema o kojoj su raspravljali
predstavnici savjeta mladih iz cijele Hrvatske bila je provedba Zakona o savjetima mladih iz
2014. godine te traženje rješenja za probleme u njegovoj primjeni. Koordinacija je na
zasjedanju donijela i odluku o početku pregovora za potpis Sporazuma o suradnji
Koordinacije i Youth Regional Networka, odnosno Regionalne mreže mladih koja okuplja
vijeća mladih, savjete mladih i organizacije mladih iz cijele Europe i dijela zapadne Azije s
ciljem razmjene iskustava i zajedničkog zagovaranja politika od interesa za mlade.
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 28. prosinca
2015 godine organizirao posjet domu za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI prilikom
kojeg su predsjednik Savjeta mladih Romano Radonić i član savjeta mladih Barbara Daničić
predstavili Savjet i u dijalogu sa starijim osobama došli do zaključaka o problemima koje
starije osobe smatraju da treba promjeniti.
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 će se kroz nekoliko kratkih pitanja doći do
zaključka o mišljenju mladih vezano za ponašanje u prometu.
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 1. prosinca 2015. godine odrađen je
sastanak sa predsjednikom Savjeta mladih općine Blato Mariom Telentom na kojem je
dogovorena međusobna suradnja između dva Savjeta, a sve s ciljem lakšeg ostvarivanja
zamišljenih akcija, kao i približavanje rada Savjeta mladima i aktivnog uključivanja što većeg
broja mladih u razvoj društva.

Predsjednik Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije
Romano Radonić

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj
KLASA : 004-01/16-01/04
URBROJ : 2117/1-11-16-01
Dubrovnik, 24. veljače 2016. godine.
URED ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
- ovdjePREDMET : Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske
županije za 2015. godinu,
- dostavlja se;

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačkoneretvanske županije za 2015. godinu. Molimo Vas 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 Dubrovačkoneretvanske županije za 2015. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
prihvaćanje.

KLASA: 004-01/16-01/04
URBROJ: 2117/1-01-16-2
Dubrovnik, 24. veljače 2015. godine

Župan
Nikola Dobroslavić, prof

Dostaviti:
1.
2.
3.

Županijska skupština, ovdje
Evidencija, ovdje
Pismohrana

