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Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14) i članka 12. 
Poslovnika o radu Savjeta mladih grada Karlovca, Savjet mladih Grada Karlovca na __. sjednici 
____________ godine predložio je  

 

 

Program rada  
Savjeta mladih Grada Karlovca za 2020. godinu  

 

  1.  UVOD 

Savjet mladih Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 
Gradskog vijeća Grada Karlovca osnovano temeljem Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) s 
ulogom promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) razini. Kako bi se osigurao što kvalitetniji i organiziraniji rad Savjeta, donosi se 
ovaj Program rada koji definira ciljeve i aktivnosti koji će se provoditi. 

 

 

  2.  DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 

U okviru svog djelokruga, Savjet mladih Grada Karlovca: 

• zagovara i zalaže se za interese mladih  
• inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja 

mladih 
• sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe programa za mlade 
• potiče informiranje mladih o pitanjima od interesa za mlade 
• potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade 
• potiče razvoj organizacija mladih i za mlade 
• organizira događanja s ciljem povezivanja s drugim savjetima mladih i razmjene 

iskustava 
• surađuje s organizacijama mladih i za mlade 
• uključuje se u rad tijela koja su direktno vezana za aktivnosti mladih 
• organizira forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste 

problema mladih 
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 3.  PLAN AKTIVNOSTI U 2020. GODINI 

Savjet  mladih  će  u  2020.  godini  u  suradnji  s  relevantnim  partnerima  nastojati  realizirati  
aktivnosti  utvrđene  ovim  Program  rada  Savjeta  mladih  Grada  Karlovca  za  2020.  godinu,  
a  s  konačnim  ciljem  poboljšanja  kvalitete  života  mladih  osoba  na  području  Grada  
Karlovca. 

 

 

3.1. SURADNJA S TIJELIMA GRADA KARLOVCA 

3.1.1. Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu programa i 
odluka Gradskog vijeća Grada Karlovca 

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s 
održanih sjednica i na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim 
aktivnostima. Gradonačelnik Grada Karlovca i Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a 
najmanje svaka tri mjeseca, održavaju zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po 
potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća ili Upravnih odjela, a na kojem raspravljaju o 
svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća sa Savjetom mladih. Savjet 
mladih će redovito pregledavati, prethodno sjednicama, dobivene materijale i ukoliko ima 
prijedlog izmjene ili smatra od važnosti intervenirati, o tome će obavijestiti predstavnike 
Gradskog vijeća na vrijeme. 

Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u procese donošenja odluka i praćenja 
programa Gradskog vijeća koji se odnose na mlade a posebno o: 

• stipendiranju učenika i studenata; 
• subvencioniranju prijevoza; 
• donošenja odluka o financiranju udruga mladih i za mlade; 
• provedbi Gradskog programa za mlade; 
• svim ostalim pitanjima od interesa za mlade. 

Također, Savjet mladih će predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih 
akata od značaja za unaprijeđivanje položaja mladih na području Grada Karlovca te će davati 
prijedloge za rješavanje problema uočenih u lokalnoj zajednici.  

 

3.1.2. Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća 

Predstavnici Savjeta mladih prisustvovat će sjednicama Gradskog vijeća zbog uvida u 
funkcioniranje lokalne samouprave, ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama koje 
su u njihovom interesu, te stjecanju iskustava u radu gradskih tijela. 

 



 
 

 
4 

3.1.3. Suradnja s drugim gradskim tijelima 

Savjet  mladih  će  sukladno  svojim  prije  navedenim  aktivnostima  po  potrebi  surađivati  i  
s  upravnim odjelima gradske  uprave,  a  u  cilju  što  efikasnije  realizacije  predviđenih  
aktivnosti  i  projekata te ih savjetovati o pitanjima vezanih za mlade.   

 

3.2. SURADNJA S INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 

Razvoj partnerstva i suradnje s udrugama mladih i za mlade te institucijama jedan je od 
prioriteta Savjeta mladih u 2020. godini. Svrha je postizanje kvalitetnog umreženog rada 
Savjeta mladih i udruga mladih i za mlade te institucija kako bi zajedničkim programima 
zadovoljili potrebe ciljane skupine.  

 

3.2.1. Savjet mladih će poticati i promovirati projekte koji : 

• uključuju mlade u volonterske aktivnosti; 
• potiču aktivno sudjelovanje u zajednici; 
• omogućuju mobilnost mladih; 
• provode strukturirani dijalog mladih s donositeljima odluka; 
• razvijaju ekonomsku i financijsku pismenost mladih; 
• razvijaju političku pismenost i građanski odgoj mladih; 
• doprinose razvoju kompetencija mladih za tržište rada; 
• promiču zdrave načine života i rekreacijske aktivnosti mladih; 
• za cilj imaju informiranje i neformalno obrazovanje mladih; 
• potiču provedbu izvannastavnih aktivnosti; 
• razvijaju područje nezavisne kulture i kulture mladih; 
• podupiru nenasilje i ravnopravnost 
• potiču razvoj mogućnosti za mlade u ruralnim područjima. 

 

3.2.2. Održavati redovitu komunikaciju i razmjenu informacija s udrugama mladih i za mlade 
te institucijama s područja lokalne zajednice 

Navedeno će se ostvariti putem : 

• sazivanja redovitih sastanaka na polugodišnjoj razini; 
• oglašavanjem aktivnosti putem društvenih mreža i medija; 
• podržavanjem međusektorske suradnje sudjelovanjem na aktivnostima i događajima 

od važnosti za mlade; 
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3.3. SURADNJA S DRUGIM SAVJETODAVNIM TIJELIMA MLADIH U ŽUPANIJI, REPUBLICI 
HRVATSKOJ I INOZEMSTVU 

Savjet mladih sudjelovat će u projektima mladih i za mlade na razini Republike Hrvatske i 
Europske unije. Savjet mladih Grada Karlovca će posebnu pozornost pridodati suradnji sa 
Savjetom mladih Karlovačke županije, a s ciljem zajedničkog djelovanja u pogledu poboljšanja 
života mladih.  

 

3.3.1. Umrežavanje sa savjetima mladih s područja Karlovačke županije 

Suradnja i umrežavanje sa savjetima mladih s područja Karlovačke županije ostvarivat će se: 

• poticanjem na zajedničke sastanke i sjednice; 
• aktivnim sudjelovanjem i praćenjem rada drugih savjeta mladih; 
• poticanjem osnivanja savjeta mladih u općinama i gradovima u kojima savjeti još nisu 

osnovani. 
 

3.3.2. Sudjelovanje na konferencijama i seminarima 

Savjet mladih sudjelovat će na konferencijama, seminarima i zajedničkim sjednicama drugih 
savjeta mladih s područja RH te će se odazivati na pozive za sudjelovanjem u projektima 
udruga mladih i za mlade. Savjet mladih pružit će i podršku pri organizaciji konferencija i 
sjednica savjeta mladih Karlovačke županije.  

 

3.3.3. Poticati uključivanje članova Savjeta mladih i mladih općenito u međunarodne 
aktivnosti 

Savjet mladih će, u suradnji s Gradom Karlovcem, intenzivirati svoje aktivnosti na kreiranju i 
implementaciji Erasmus+ projekata za mlade i osobe koje rade s mladima, kao pozitivnog 
primjera interkulturalne razmjene i poticanja europske mobilnosti mladih.  

 

3.4. OBRAZOVANJE I INFORMIRANJE MLADIH 

Savjet mladih će nastojati informirati i educirati mlade u gradu Karlovcu o svim pitanjima 
značajnima za bolji položaj mladih te o radu Savjeta mladih.  

 

3.4.1. Osposobljavanje i educiranje članova savjeta mladih  

Savjet mladih će kontinuirano nastaviti usavršavati svoj rad putem radionica, seminara i 
edukacija na gradskoj razini ali i na specifičnim edukacijama izvan Karlovca koje će, prema 
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potrebi i organizirati Savjet mladih za svoje članove ali i druge mlade grada Karlovca i 
Karlovačke županije.  

 

3.4.2. Prezentiranje rada savjeta mladih  

Kako bi se što veći broj mladih upoznao s radom Savjeta mladih te mogućnostima uključivanja 
u rad, održat će se niz interaktivnih prezentacija o funkcijama i rezultatima Savjeta mladih. 
Prezentacije će se održavati u suradnji s obrazovnim institucijama, udrugama i drugim 
organizacijama s urbanog i ruralnog područja grada Karlovca koje okupljaju mlade. Na taj način 
želi se maksimalno obuhvatiti ciljana skupina mladih sa svrhom pružanja svih potrebnih 
informacija o njihovim pravima, mogućnostima i prilikama koje im se pružaju te 
mogućnostima uključivanja u rad lokalne zajednice, a samim time i rad Savjeta mladih. 

 

3.4.3. Komuniciranje rada u medijima   

Kako bismo popularizirali rad Savjeta mladih nastavit će se kampanja kojom se mlade upoznaje 
sa radom Savjeta mladih. Kampanja sadržava istupe u medijima, održavanje intervjua i najave 
projekata te komuniciranje rada Savjeta mladih putem društvenih mreža.   

Cilj ovakvog načina komunikacije je prikazati članove Savjeta mladih kao osobe koje zastupaju 
sve mlade grada Karlovca.   

 

3.4.4. Uređivanje i redovito ažuriranje stranica Savjeta mladih na društvenim mrežama  

Promocija aktivnosti, sastanaka, sjednica i drugih događanja vršit će se i putem društvenih 
mreža, a tim kanalom težit će se uključivanju mladih i u sam rad savjeta mladih. Službene 
stranice na društvenim mrežama sustavno će se voditi, kao što je slučaj još od 2015. godine, a 
s ciljem osvještavanja mladih o lokacijama na kojima se mogu saznati potrebne informacije o 
radu Savjeta mladih.   

 

3.4.5. Provedba preventivnog programa Grada Karlovca  

Savjet mladih grada Karlovca pratiti će provedbu Preventivnog programa u 2020. godini te se 
ovisno o mogućnostima  uključiti u seminare i radionice iz Programa kao i u širenje informacija 
o preventivnom programu prema mladima i javnosti, putem aktivnosti u vlastitoj organizaciji. 
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3.5. PODRŽAVANJE I NADZOR PROVEDBE GRADSKOG PROGRAMA ZA MLADE 2020. – 2023. 

Savjet mladih grada Karlovca aktivno će djelovati na implementaciji smjernica Gradskog 
programa za mlade u praksi putem javnog djelovanja to jest zagovaranjem njegove provedbe.  

Savjet mladih lobirat će za provedbu aktivnosti i mjera Gradskog programa za mlade koje su 
usmjerene na: 

• obrazovanje i informiranje mladih; 
• aktivno sudjelovanje mladih, izgradnja civilnog društva i mobilnost; 
• zapošljavanje i stambeno ostamostaljivanje; 
• socijalnu politika i zdravlje mladih; 
• kulturu mladih, slobodno vrijeme i sport. 

Savjet mladih zadržava pravo na izmjenu i prilagodbu ove točke Programa rada, budući da u 
trenutku usvajanja istog nije izrađen novi Gradski program za mlade za razdoblje 2020. – 2023. 

 

3.6. OSTALE AKTIVNOSTI 

Osim navedenih aktivnosti Savjet mladih obilježavat će značajne datume za mlade, a po 
potrebi organizirati razne radionice, predavanja, okrugle stolove te tribine, a koje će voditi 
poboljšanju života mladih u Karlovcu.  

Savjet mladih posebnu će pažnju pridodati i promociji mobilnosti i inicijativa mladih te 
sudjelovati u provedbi natječaja za udruge, odnosno u evaluaciji projekata kandidiranih za 
potporu mladima.   

Savjet mladih aktivno će poticati i zagovarati profesionalizaciju rada s mladima (Youth Work) 
s ciljem povećavanja razine znanja i informacija o dostupnosti i razvijenosti rada s mladima, 
podizanjem svijesti o važnosti rada s mladima te naglašavanjem kako se kroz kvalitetan rad s 
mladima, zajedno s odgojem unutar obitelji i obrazovanjem koje pružaju ustanove, može 
utjecati na smanjivanje nezaposlenosti, neuspjeha u školi, socijalne isključenosti te pružiti 
kvalitetne načine provođenja slobodnog vremena. 

Savjet mladih također će promicati kulturu nenasilja među mladima i približiti im demokratske 
instrumente kojima mogu ojačati svoj položaj u društvu.  

Savjet mladih u 2020. godini fokus svoje redovne djelatnosti usmjerit će na poboljšanje 
kvalitete života mladih u ruralnim područjima, poticanje poduzetništva mladih, promociju te 
edukaciju i osposobljavanje mladih za poduzetništvo i razvoj kompetencija mladih za tržište 
rada, a po mjerama predviđenima u Gradskom programu za mlade.  
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Osim Programom za mlade i politikama za mlade na razini Republike Hrvatske, Savjet mladih 
u svojem djelovanju vodit će se sljedećim propisanim ciljevima za mlade Europske Unije: 

• povezivanje Europske Unije s mladima; 
• ravnopravnost svih rodova; 
• inkluzivna društva; 
• informacije i konstruktivni dijalog; 
• mentalno zdravlje i dobrobit mladih; 
• poticaj mladima iz ruralnih sredina; 
• kvalitetni poslovi za sve; 
• kvalitetno učenje; 
• prostor i sudjelovanje za sve; 
• održiva zelena Europa; 
• organizacije mladih i Europski programi. 

 

 4.  PRORAČUN PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH U 2019. GODINI   

Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u Proračunu Grada Karlovca za 2020. 
godinu te iznose 25 000 kuna. 

R.BR. OPIS TROŠKA IZNOS 

1 
Izrada promotivnih materijala 
Savjeta mladih 

4.000,00 kn 

2 

Putni troškovi putovanja na 
seminare, radionice i 
konferencije  

1.500,00 kn 

3 
Troškovi izrade, tiska i promocije 
Gradskog programa za mlade 
2020.-2023. 

8.000,00 kn 

4 
Naknade voditeljima edukacija i 
radionica 

7.000,00 kn 

5 
Drugi troškovi organizacije 
projekata 4.500,00 kn 

  UKUPNO 25.000,00 kn 
 

 

 5.  ZAKLJUČAK 

Savjet mladih Grada Karlovca ostavlja mogućnost izmjene, odnosno dopune Programa rada, 
prema novonastalim potrebama ili mogućnostima. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Karlovca za 2020. godinu podnosi se na odobravanje 
Gradskom vijeću grada Karlovca. 

Ovaj Program objavit će se u službenom glasilu grada Karlovca, a stupa na snagu 1.1.2020. 

 

 

Predsjednica Savjeta mladih Grada Karlovca 

Stella Žaja 

 

__________________________ 


