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         GRAD VODICE 
                      SAVJET MLADIH 
 

PROGRAM RADA 

 SAVJETA MLADIH GRADA VODICA ZA 2018. GODINU 

 

 UVOD 

Programom rada Savjeta mladih, mladih Grada Vodica  (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) 

određuju se  glavne smjernice djelovanja i aktivnosti  Savjeta mladih na području  Grada Vodica 

u 2018. godini. Program rada Savjeta mladih usmjeren je na  činjenicu da su mladi važan dio 

društva,  da njihov glas vrijedi,  da su odgovorni i autonomni,  te će integrirati znanja kako bi 

svojim potencijalom i kreativnošću  uz stručnu pomoć  ostvarili projekte.      

              Savjet  mladih će se baviti s  organiziranjem  edukativnih  tribina i radionica o temama 

bitnim za mlade, a izdvojili bi zapošljavanje mladih, obrazovanje, zdravstveni  problemi, moral 

mladih te sportske aktivnosti mladih. U cilju približavanja mladih, inicirati ćemo i  organiziranje 

humanitarnih akcije na koje bi pozvali mlade umjetnike te bi na taj način potakli i daljnje 

humanitarno djelovanje mladih.                                                                                                                                                           

             Savjet mladih će u okviru svog djelokruga i ovlasti raspravljati, predlagati, davati 

mišljenja i preporuke lokalnoj samoupravi grada Vodica kod rješavanja problema i pitanja koja 

su obuhvaćena ovim Programom, s naglaskom na što kvalitetniju  cjelokupnu politiku lokalne 

vlasti prema mladima, ali isto tako radi razvoja globalne slike potreba mladih na području grada 

Vodica. Savjet mladih će aktivno sudjelovati u iniciranju, izradi i praćenju provedbe lokalnog 

programa djelovanja za mlade, te skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima bitnim za 

unapređenje položaja mladih. Kao jednu od najvažnijih djelatnosti, Savjet mladih potiče 

međusobnu suradnju i razmjenu iskustava savjeta mladih općina i gradova Šibensko-kninske 

županije, 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. 
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PROGRAMSKE AKTIVNOSTI: 

1. SUDJELOVANJE U KREIRANJU I PRAĆENJU PROVEDBE LOKALNOG PROGRAMA 
DJELOVANJA ZA MLADE NA PODRUČJU GRADA VODICA : 

Program djelovanja za mlade na području grada Vodica (u daljnjem tekstu Program 
djelovanja) proizlazi iz Nacionalnog programa djelovanja za mlade, te kao takav predstavlja 
nadogradnju potonjeg prema specifičnostima užeg područja na koje se odnosi.   

  

 

 

2.  OBRAZOVANJE  I  ZAPOŠLJAVANJE I MLADIH 

 

Obrazovanje je jedan od najvažnijih čimbenika stvaranja zemlje znanja, a obrazovani 

mladi ljudi su najvažniji resurs svake lokalne zajednice koji je potreban za razvoj i napredak. 

Sukladno tome Savjet mladih će se zalagati za obvezatno srednjoškolsko obrazovanje, te 

povećanje broja visoko obrazovanih mladih ljudi, zalažući se za ideju da svi imaju pravo na 

visoko obrazovanje bez obzira na svoj socijalni status. Sukladno tome je potrebno potaknuti 

pojačano stipendiranje iz gradskog proracuna za sve vidove visokog obrazovanja, te pozvati i 

potaknuti poslovni sektor na stipendiranje istih, pošto je i njima u interesu jačanje ljudskih 

resursa. Kreditiranje onih koji nemaju dovoljno financijskih sredstava za ulaganje u svoj razvoj, 

bilo za stjecanje visokog obrazovanja, znanstvenih titula, neformalnih znanja, prekvalifikacije, 

još je jedan vid pomoći mladim ljudima, budućim nositeljima zemlje znanja. 

                Zapošljavanje i poduzetništvo će biti, kao jedna od najvažnijih pitanja za mlade, a i za 

sami razvoj zemlje, dakako, predmet interesa Savjeta mladih grada Vodica. Savjet mladih grada 

Vodica će svojim idejama i potporom idejama drugih organizacija, vladinih i nevladinih, nastojati 

pomoći mladom poduzetniku, inovatoru i drugim talentiranim mladim osobama. Za sve, a 

posebice za mlade poduzetnike je najteži početak, a Savjet mladih kao jedno od mogućih rješenja 

vidi osiguranje adekvatnih infrastrukturnih i materijalnih potpora za početnike i stvaranje 

savjetodavnog tijela, koje bi svojim stručnim znanjem potpomagalo mlade poduzetnike.  

 

 

 

 



3 

 

 

3. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I  INOZEMSTVU 

I. SURADNJA I RAZMJENA ISKUSTVA S GRADSKIM I OPĆINSKIM SAVJETIMA MLADIH 
ŠIBENSKO-KNINSKE  ŽUPANIJE 

Uspostavit ćemo kontakt s predstavnicima općinskih i gradskih savjeta mladih na 
području Šibensko-kninske županije, Savjet mladih nastojati 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.      
 Suočeni s činjenicom da u većini gradova i općina na području Šibensko-kninske županije  
nije osnovan savjet mladih, nastaviti ćemo s inicijativom prema predstavničkim tijelima gradova 
i općina da osnivaju savjete mladih. U našoj inicijativi ukazati ćemo im na sve pozitivne 
posljedice osnivanja savjeta mladih na svom području 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 ODGOVARAJUĆIM TIJELIMA DRUGIH 
ZEMALJA  

Članovi Savjeta mladih sudjelovati će na  međunarodnim konferencijama i/ili 
seminarima  za mlade  s ciljem međusobnog upoznavanja, umrežavanja, povezivanja, razmjene 
iskustava, zajedničke suradnje te pribavljanja informacija.                                                                      
 Smatramo da je važno učiti strani jezik, kulturu, naučiti drugačiji način rada za isti posao 
te  stečeno iskustvo podijeliti s  mladima u našem gradu ali i  Županiji. 

 

4. KONZULTIRANJE S ORGANIZACIJAMA MLADIH O TEMAMA BITNIM ZA MLADE 

              Kako na području Šibensko-kninske županije djeluje veliki broj organizacija i udruga 
mladih, te ćemo s predstavnicima mladih održati zajedničku sjednicu te dogovoriti kako ostvariti 
suradnju Savjeta mladih s organizacijama/udrugama, a i kako poboljšati suradnju među srodnim 
organizacijama i udrugama koje djeluju na različitim dijelovima Šibensko-kninske županije. 

              Savjet mladih grada Vodica nastojati će zastupati potrebe i interese svih organizacija 
mladih u gradu Vodicama putem medija i na drugi adekvatan način, izvještavati će mlade i 
njihove organizacije o izradi i provedbi Programa  za mlade te ih pozvati na aktivno sudjelovanje 
u izradi navedenog Programa. 
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       4.  SURADNJA S TIJELIMA GRADA VODICA U POLITICI PREMA MLADIMA   

Suradnja s tijelima grada Vodica proizlazi iz djelokruga Savjeta mladih. Savjet mladih 
surađivati će sa lokalnom samoupravom, te ostalim  upravnim tijelima grada Vodica. 

  

5. OSTALE AKTIVNOSTI VAŽNE ZA RAD SAVJETA MLADIH I POBOLJŠANJE POLOŽAJA 
MLADIH  U  GRADU VODICE 

Savjet mladih će nastojati informirati mlade u gradu Vodice o svim pitanjima značajnim 
za  bolji  položaj mladih u gradu  i o radu Savjeta mladih. Nakon izrade Internet stranice Savjeta 
mladi, intenzivno ćemo izvješćivati  mlade o Programu, njegovoj provedbi te svim informacijama 
i podacima s kojima ćemo raspolagati, a biti će vezane uz mlade.    
    

              Savjet mladih ostvariti će intenzivnije kontakte s mladima putem brošura i plakata, a u 
cilju približavanja Savjeta mladih mladima. 

 

Provedba programskih aktivnosti 

              Savjet mladih  uputiti poziv za suradnju svim udrugama mladih i za mlade kao i Savjetima 

mladih u Šibensko-kninskoj županiji, radi moguće suradnje na ostvarivanju određenih 

zajedničkih  projekta i programa u 2018. godini.  

              Ovakav Program rada bi omogućio jednu od najvažnijih stavki u okviru općih 

programskih aktivnosti, a to je suradnja Savjeta mladih sa drugim udrugama mladih i savjetima 

mladih u našoj županiji. 

             Ovakvim Programom bi se također omogućilo udrugama mladih i za mlade da kroz 

suradnju sa Savjetom mladih grada Vodica  realiziraju određene projekte i aktivnosti. 

Osim otvorenosti za suradnju s udrugama mladih i za mlade Savjet mladih će nastaviti s 
organiziranjem javnih tribina i okruglih stolova na kojima će se raspravljati o temama koje se 
tiču mlade populacije. 
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PLAN RADA I FINANCIJSKA SREDSTVA 

Plan se sastoji od  nekoliko  točaka koje konkretiziraju planirane aktivnosti za 2018. 
godinu,  a odražavaju kompetenciju,  autonomiju  i  odgovornost  Savjeta mladih. 

1. Suradnja  i razmjena iskustava s lokalnim i regionalnim savjetima mladih Republike 
Hrvatske, također suradnja sa udrugama za područja koja se tiču mladih, 

2. Mobilnost i informiranje mladih, 
3. Mladi i šport, 
4. Zapošljavanje i poduzetništvo, 
5. Humanitarno djelovanje , 
6. Projekt Igre Udruga 
7. Inicijativa izgradnje zoga za balote 
8. Inicijativa izgradnju dječjeg  igrališta 
9. Suradnja s udrugama na području grada Vodica 
10.  Obilježavanje svjetski dana glazbe 

1.   Igre udruga 
 

Potrebna financijska sredstva...................................................................20000.00 Kn     

 

2.  Zapošljavanje i poduzetništvo 

Potrebna financijska sredstva...................................................................1000.00 Kn   

3. Turnir u Basketu 

Potrebna financijska sredstva...................................................................2000.00 Kn  

4. Promotivni materiljali 

   Potrebna financijska sredstva...................................................................1000.00 Kn   

 

UKUPNO PREDVIĐENA FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU  

PLANA  KOJI JE SASTAVNI DIO PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA VODICA 

ZA 2018. GODINU IZNOSI 24 000.00 kn 

U Vodicama 18.09.2017                                                  PREDSJEDNIK  SAVJETA  MLADIH                                        

 

 


