Na temelju odredbe članka 13. stavka 1. podtočke 6. i članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima
mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 34. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik
Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18pročišćeni tekst), članka 11. stavka 1. i članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/14), i članka 26. Poslovnika o
radu Savjeta mladih Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/15), Savjet
mladih Zagrebačke županije na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 3. listopada 2019. godine,
od ukupno nazočnih deset (10) članova/ica Savjeta, sa deset (10) glasova „za“ d o n i o j e
PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

UVOD

Savjet mladih Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Zagrebačke županije s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na
području Zagrebačke županije.
Ovaj Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije određuje glavne smjernice djelovanja i
aktivnosti Savjeta mladih na području Zagrebačke županije, te propisuje i određuje temeljna
načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se njime utvrđuju programske i druge
aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.
II.

PODRUČJA RADA KOJE KONKRETIZIRAJU PLANIRANE AKTIVNOSTI
ZA 2020. GODINU, A ODRAŽAVAJU KOMPETENCIJU, AUTONOMIJU I
ODGOVORNOST SAVJETA MLADIH:
1. Suradnja i razmjena iskustava s lokalnim i regionalnim savjetima mladih Republike
Hrvatske
2. Suradnja s agencijama i uredima koji su upoznati sa problematikom iskorištenja
sredstava iz fondova EU
3. Suradnja sa udrugama koje apliciraju projekte na fondove EU te mogućnost
priključenja savjeta mladih
4. Mobilnost i informiranje mladih
5. Mladi i šport
6. Zapošljavanje i poduzetništvo
7. Humanitarno djelovanje
8. Edukacije
9. Infrastrukturni projekti
10. Podupiranje projekata s ciljem poboljšanja komunikacije mladih kroz kulturne i
društvene aktivnosti

AKTIVNOSTI:
1. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM
TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI HRVATSKOJ
I INOZEMSTVU
I. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTVA S GRADSKIM I
OPĆINSKIM SAVJETIMA MLADIH ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE
Savjet mladih nastojat će ostvarene kontakte pretvoriti u kvalitetnu i kontinuiranu suradnju te
će i dalje na svoje sjednice redovito pozivati predstavnike formiranih općinskih i gradskih
savjeta mladih. Kontinuirano će se poticati osnivanje savjeta mladih u sredinama u kojima to
još nije ostvareno. Kroz inicijativu Savjeta mladih ukazat će se na sve pozitivne posljedice
osnivanja savjeta mladih na njihovim područjima budući smatramo da mladi najbolje znaju
kakve su potrebe mladih u njihovom gradu/općini te će na taj način olakšati rad
predstavničkog tijela grada/općine po pitanju mladih.
II. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTAVA SA
ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet mladih sustavno će usmjeravati svoje djelovanje na suradnju s drugim županijskim
savjetima mladih koji djeluju na području Republike Hrvatske te će na zajedničkim
sjednicama raspravljati o zajedničkim problemima mladih.
III. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTAVA S
NACIONALNIM (VLADINIM) POVJERENSTVOM
ZA MLADE
Članovi Savjeta mladih redovito će pratiti rad Nacionalnog Savjeta mladih, te će se
uključivati na sve nacionalne projekte.
2. SURADNJA S TIJELIMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
U POLITICI PREMA MLADIMA
Suradnja s tijelima Zagrebačke županije proizlazi iz djelokruga Savjeta mladih. Savjet mladih
surađivat će sa Županijskom skupštinom Zagrebačke županije, Županom Zagrebačke
županije, Odborom za mladež Županijske skupštine Zagrebačke županije, i drugim upravnim
tijelima županije. Suradnja s navedenim tijelima bit će svakodnevna i od velikog je značaja za
ostvarenje gotovo zajedničkog cilja.
U sklopu suradnje s tijelima Zagrebačke županije organizirat će aktivan politički sat s
predsjednikom Županijske skupštine i županom Zagrebačke županije o relevantnim temama
koje se tiču mladih.

3. OSTALE AKTIVNOST I VAŽNE ZA RAD SAVJETA
MLADIH I POBOLJŠANJE POLOŽAJA MLADIH
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Savjet mladih će nastojati informirati mlade u Zagrebačkoj Županiji o svim pitanjima
značajnim za bolji položaj mladih u županiji i o radu Savjeta mladih. Na svojim Internet
stranicama intenzivno će izvješćivati mlade o Programu, njegovoj provedbi te svim
informacijama i podacima s kojima će raspolagati, a bit će vezane uz mlade.
4. SURADNJA S LOKALNOM
SAMOUPRAVOM
Savjet mladih će redovito kontaktirati općine i gradove te ih savjetovati i slati apele na koji
način bi mogli poboljšati život mladih u njihovim sredinama. Organizirat će posjete općinama
i gradovima Zagrebačke županije pomoću kojih će se saznati potrebe mladih i posljedično u
suradnji s općinama i gradovima potaknuti neke akcije koje će uključivati poboljšanje
položaja mladih.
5. ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH
PROJEKATA
Savjet mladih će aktivno sudjelovati u organizaciji humanitarnih akcija s ciljem pomoći i
ostvarenju boljih životnih uvjeta najkritičnijim skupinama mladih, te će svojim radom poticati
druge Savjete mladih Zagrebačke županije, kao i udruge koje se bave problematikom mladih
u pokretanju humanitarnih akcija.
6. EDUKACIJSKI PROJEKTI
Savjet mladih organizira i potiče edukativne radionice i tribine, te tako omogućuje razvoj
kompetencija, znanja i vještina mladih u Zagrebačkoj županiji.
7. POTICANJE SPORTSKIH PROJEKATA I ULAGANJA U SPORTSKU
INFRASTRUKTURU
Ciljevi su poticanje mladih na aktivno bavljenje sportom, podrška organizaciji sportskih
događaja, poticanje izgradnje i obnove sportskih igrališta i sportskih parkova, te nabava
sportske opreme. Sve aktivnosti Savjet mladih će raditi u suradnji s lokalnim Savjetima
mladih i udrugama koje promoviraju politiku mladih.
8. SURADNJA SA RAZVOJNOM AGENCIJOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Savjet mladih će redovito komunicirati sa zaposlenicima Razvojne agencije Zagrebačke
županije s ciljem da pravovremeno reagira na nadolazeće fondove te sudjelovati na
edukacijama prilikom kojih će članovi Savjeta mladih steći kompetencije

9. DRUŠTVENI I KULTURNI PROJEKTI
Cilj je poticanje projekata koji se baziraju na društvenim aktivnostima mladih. Sudjelovanje u
kulturnim manifestacijama i događajima kolji svojim sadržajima uključuju mlade u
društvene aktivnosti, promiču socijalizaciju mladih i sl.
III.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Program rada Savjeta mladih Zagrebačke županije za 2020. godinu stupa na snagu 1.
siječnja 2020. godine, a objavit će se na Internet stranici Zagrebačke županije i Internet
stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije.
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