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Na temelju članka 13. stavka 1. alineje 6 i članka 19. stavka 1. Zakona o savjetima
mladih (NN 41/14), članka 7. stavka 1. alineje 6. i članka 12. stavka 1. Odluke o osnivanju
Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara ("Službeni glasnik Grada Daruvara", broj 08/18) i
članka 5. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog savjeta mladih Grada Daruvara ("Službeni
glasnik Grada Daruvara, broj 7/14), Gradski savjet mladih Grada Daruvara na svojoj 3.
sjednici održanoj 17. prosinca 2018. g. donio je

PROGRAM RADA
GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA DARUVARA
za 2019. godinu

I.

Uvodne napomene

Gradski savjet mladih Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) jest
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća grada Daruvara, koje je osnovano s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u javni život Grada Daruvara. Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je
člankom 13. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14).
Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih te članku 10. Odluke o osnivanju
Gradskog Savjeta mladih Grada Daruvara, Savjet mladih donosi Program rada za svaku
kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću. Gradski savjet mladih
Grada Daruvara (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća
Grada Daruvara. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za
rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za
mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od
osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih Grada Daruvara. Savjet mladih potiče
međusobnu suradnju i razmjenu iskustava savjeta mladih općina i gradova Bjelovarskobilogorske te okolnih županija, županijskih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj i

odgovarajućih tijela drugih zemalja te vrši konzultacije s organizacijama mladih i za mlade o
temama bitnim za mlade. Programom rada određuju se temeljna načela djelovanja i smjernice
budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje.
Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Gradskog Savjeta
mladih Grada Daruvara za 2019. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna
financijska sredstva za njihovu provedbu.

II.

Programi i aktivnosti

U 2019. godini Savjet mladih će nastojati realizirati sljedeće programe i aktivnosti:
1)

Rad na identitetu Savjeta mladih, ulozi i značaju u zajednici

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati javnost o svojim aktivnostima putem različitih
sredstava komunikacije.
a)
Savjet mladih izradit će logo, vizualni identitet, facebook stranicu koju će
kontinuirano voditi, održat će prezentacije putem medija o radu Savjeta mladih.
Savjet mladih će koristiti svaku prikladnu priliku i da mlade osobno upozna sa svojim
djelovanjem, održat će predstavljanje na društvenim događajima koje organiziraju mladi,
organizirat će predstavljanje u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Savjet mladih će
izvještavati javnost o aktivnostima, postavljati i odgovarati na pitanja putem stranice na
društvenim mrežama te raditi na svijesti mladih Grada Daruvara da su članovi Savjeta mladih
mladima na raspolaganju kao osobe koje zastupaju mlade grada Daruvara.
Savjet mladih će odrediti kriterije i raspisati javni natječaj za izradu loga Gradskog savjeta
mladih grada Daruvara čime će dodatno potaknuti svijesti kod mladih o postojanju Savjeta
mladih. Nakon završetka natječaja, Savjet mladih će na svojoj sjednici odabrati najbolji
logotip koji će koristiti u svojim istupanjima te organizirati svečanu dodjelu novčane nagrade
za dobitnika ili dobitnike.
Planirana suradnja s: organizacijama civilnog društva, odgojno- obrazovnim institucijama,
Gradskim vijećem
Rok provedbe: prosinac 2018./siječanj 2019. , a za održavanje stranice na društvenim
mrežama, prezentacije kontinuirano tijekom godine
Planirani iznos: 500,00 kn neto iznos ili poklon bon u istom iznosu kod nekog od partnera
b)

Izrada promotivnih materijala

Savjet mladih će izrađivati on-line ili tiskane promotivne materijale ili diseminirati postojeće
koji su u skladu s djelokrugom Savjeta mladih te će iste dijeliti mladima na raznim
društvenim događanjima, u cilju promocije vlastite aktivnosti, postojećih aktivnosti za mlade i

poticanja mladih na uključivanje u djelovanje Savjeta mladih. Brošure će sadržavati, osim
informacija o djelovanju Savjeta mladih, i informacije o udrugama za mlade i udrugama
mladih s područja grada Daruvara i njihovim aktivnostima, te o Centru za mlade Daruvar,
Info centru Mogućnosti, Eurodesk multiplikatoru i Volonterskom centru Mogućnosti na čije
aktivnosti treba privući što veći broj mladih.

2)

Mapiranje postojeće dobre prakse rada s mladima u Gradu Daruvaru

Savjet mladih te njihovi članovi će se informirati o postojećem trenutnom
organiziranom, sustavnom i održivom radu s mladima na području grada Daruvara kako bi se
znalo s kojim kapacitetima raspolaže, kako ojačati rad s mladima na području Grada
Daruvara. Informirat će se i o sustavnosti i edukacijama ljudskih resursa koji rade s mladima
(youthworkeri) te pratiti kvalitetu rada s mladima u već postojećim udrugama mladih i za
mlade te kroz postojeće projekte koji su vezani za mlade osobe gdje će se zalagati za
maksimalnu kvalitetu, educiranost osoba koje rade s mladima.
Sukladno mogućnostima, Savjet mladih će izraditi mapu dobre prakse na području
grada Daruvara i odrediti koje projekte će sustavno pratiti kao i njihove rezultate.
Savjet mladih će nastojati identificirati i postojeću problematiku na postojećim projektima,
tražiti način za jačanje resursa osoba koje rade s mladima te biti aktivni most između
donositelja odluka i osoba koje rade s mladima, udruga mladih i za mlade.
Suradnje: udruge mladih i za mlade, udruge koje imaju projekte koji se odnose na
mlade, odgojno-obrazovne ustanove, nadležna tijela i institucije, znanstvene institucije
Rok provedbe: prosinac 2019.

3)

Izvještavanje o radu Savjeta mladih i popularizacija rada putem medija

Članovi Savjeta mladih će aktivno raditi na predstavljanju svoje uloge, djelokruga i
ostalih aktivnosti te najavi projekata u odgojno-obrazovnim institucijama , udrugama te
ostalim organizacijama koje okupljaju mlade te poticati na suradnju i uzajamnu podršku.
Suradnja: tiskovni i elektronički mediji, radio, odgojno-obrazovne institucije i drugi
Metodologija: intervjui, predavanja, okrugli stolovi, panel rasprave, diskusije, rasprave
Rok provedbe: kontinuirano tijekom godine

4)

Suradnja na izradi Gradskog programa za mlade Grada Daruvara

Savjet mladih će surađivati na izradi Gradskog programa za mlade Grada Daruvara u
suradnji s Udrugom mladih Impress (sukladno propisima udruga koje su afirmirane u radu
prijaviti na financiranje na natječaj nadležnog Ministarstva, a s obzirom da udruga ima već
izrađen projekt, reference i s obzirom na nacionalnu i županijsku uključenost u izradu
županijskog i nacionalnog programa za mlade). U izradi gradskog programa, napravit će se

sveobuhvatno istraživanje potreba mladih na razini grada te donijeti mjere, kreirati validne
indikatore provedbe. Kroz mjere, bit će obuhvaćene sve potrebe mladih i definiran strateški
dokument i akcijski plan.
Suradnja Savjeta sa: udrugama mladih, odgojno-obrazovnim institucijama, lokalnim i
regionalnim donosiocima odluka, poduzetnicima
Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2019. godine
5)
Pratiti sektor formalnog i neformalnog obrazovanja mladih na području grada
Daruvara i davati prijedloge, smjernice vezano za isto
a) Surađivati s odgojno-obrazovnim ustanovama, Zajednicom informativnih centara za mlade
Republike Hrvatske, Info centrom Mogućnosti, vezano za daljnje formalno i neformalno
školovanje mladih
b) Potaknuti prenošenje znanja i iskustava o fakultetima studenata na srednjoškolce,
srednjoškolaca na buduće mlade odnosno učenike osnovnoškolskog obrazovanja kroz panel
rasprave, okrugle stolove, razgovore, info štandove i podržavati aktivnosti koje odgovaraju na
ovu potrebu
c) Nadzirati sustav pravovremenog informiranja i potpore mladima za nastavak školovanja te
davati savjete i prijedloge vezao za isto. Davati prijedloge vezano za NEET skupinu mladih.
d) Podržavati sustavan rad s mladima kao što je volontiranje i neformalno obrazovanje,
povezivati različite organizacije na neformalnom području i davati prijedloge za unapređenje
ovog područja
e) Davati savjete
f) Povezivati različite sektore u ovom području
g) Poticati promociju dostignuća mladih u STEM (znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i
matematici) području te u području umjetnosti te time potaknuti veći broj mladih na izvrsnost
h) Aktivno surađivati na projektu Zimska škola programiranja i projektu IT dani s
prijedlozima, preporukama te izradi web i mobilne aplikacije za građane u kojima će se Savjet
aktivno zalagati za zastupljenost mladih.
Metodologija: predavanja, kvizovi, okrugli stolovi, promotivni štandovi, promocije
Suradnja: organizacije civilnog društva, odgojno-obrazovne ustanove, nadležne institucije
Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2019. godine

6)

Posebno pratiti zapošljavanje i poticanje na poduzetništvo

a) Savjetima, suradnjama, pokroviteljstvom, gostovanjima i prijedlozima doprinijeti jačanju
kompetencija mladih na tržištu rada, te im olakšati pristup istome
b) Podržavati i promovirati projekte koji su usmjerene na razvoj poduzetničkih vještina kod
mladih
c) Poticati i lobirati osiguranje financijskih sredstava za provedbu natječaja za sufinanciranje
projekata mladih poduzetnika

7)
Povezivati različite sektore, ostvarivati suradnju s drugim savjetima mladih i
savjetima za mlade, odazvati se na konferencije i gostovanja na lokalnoj, regionalnoj i
nacionalnoj razini

8)

Poticati aktivnosti mladih i aktivnu participaciju mladih u društvu

a) Savjet mladih aktivno će poticati mlade na volonterske aktivnosti, svojim primjerom
poticati isto, uključivati mlade u djelovanje organizacija civilnog društva, poticat će i razvijati
jačanje kapaciteta udrugama mladih i za mlade te podupirati sufinanciranje projekata
b) Aktivno promovirati rad Info centra Mogućnosti i Centra za mlade Daruvar koji provode
projekte razmjene te provode programe mobilnosti mladih na HR i EU razini
c) Na stranicama Savjeta izvještavati i o drugim aktivnostima mladih, mogućnosti uključenja
mladih Daruvara u razmjene mladih sukladno informacijama koje dobije od nadležnog
EURODESK multiplikatora (informacijska mreža Europske komisije, Impress)
d) Ostvariti suradnju na provođenju nagrađivanih i tradicionalnih projekata mladih kao što su:
Međunarodni tjedan mladih, Tjedan zdravlja, Međunarodni dan srednjoškolaca, Virtualna
pozitiva, STEM - primjer dobre prakse
e) Povezati suradnje različitih društvenih aktera koji djeluju na području rada s mladima
f) U suradnji s Volonterskim centrom Mogućnosti povećati vidljivost i prepoznatljivost
volontiranja, povezati organizatore volontiranja s Volonterskim centrom Mogućnosti
9)

Pratiti razvoj mladih u kulturi i kulturnim sadržajima

a) Davati preporuke za lakšu dostupnost kulturnih sadržaja mladima
b) Pratiti omogućavanje korištenja gradskih prostora za kulturne sadržaje mladih te
umrežavati kreatore kulturnih sadržaja i poticati njihovu programsku suradnju
Planirana suradnja: udruge i organizacije u kulturi, udruge mladih, nadležne institucije
Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2019.

10)
Pratiti i savjetovati i ostale segmente i politike za mlade u skladu sa
djelokrugom rada Savjeta, reagirati na pojavnosti u Daruvaru od značaja za mlade

11)
Ostvarivati suradnju na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim
projektima mladih te ostvarivati suradnju na apliciranju projekata koji su od interesa
za mlade
12)

Konstantna obuka i edukacija članova Savjeta mladih

a) Tražiti mogućnosti za besplatne edukacije za članove Savjeta mladih te ojačati kapacitete
članova Savjeta kako bi bolje i reprezentativnije zastupali interese mladih
Suradnici: institucije, savjetodavna tijela, učenička vijeća, odgojno-obrazovne ustanove
Rok provedbe: kontinuirano tijekom 2019.

13)

Odazvati se gostovanjima

Ostalo sukladno Zakonu i djelokrugu rada Savjeta

III.

Financiranje programskih aktivnosti

Financiranje programskih aktivnosti provest će se u skladu sa stavkama Financijskog
plana, koji plan čini prilog odnosno sastavni dio ovog Programa..
Savjet mladih će u 2019. godini, sukladno ciljevima i programskim aktivnostima,
organizirati i provesti projekte koji su navedeni u ovom Programu rada. Projekti i programske
aktivnosti koje se ne realiziraju u 2019. godini mogu se prenijeti u Program rada za narednu
godinu.
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata/aktivnosti iz programa rada,
ukoliko će za to postojati opravdani razlozi.

Predsjednica
Gradskog savjeta mladih
Iva Sessa Štancl, mag. mus.

