
                                  
           REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD ZABOK 
        Savjet mladih Grada Zaboka    
            
KLASA: 021-05/15-01/03                                
URBROJ: 2197/01-03/2-15-6 
Zabok, 26. ožujka 2015.         
 
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i 
članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) Savjet mladih Grada Zaboka na 3. sjednici održanoj 
dana 26. ožujka 2015. godine donosi  
 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA  
ZA 2015. GODINU 

 
Savjet mladih Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo 

Gradskog vijeća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u gradu Zaboku. 
Savjet mladih u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira Gradskom vijeću donošenje 
akata, programa od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Zaboka. 
Savjet mladih sa svojim predstavnicima sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja 
odluka, mjera, programa i drugih akata značajnih za unaprjeđivanje položaja mladih na 
području grada te  iznosi  svoja  mišljenja, prijedloge i preporuke  koje se odnose na interese 
mladih.  
 

Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka predstavlja niz aktivnosti, vrijednosti i 
ciljeva kojima se želi poboljšati kvaliteta života mladih u gradu, poticanje suradnje s 
organizacijama civilnog društva u našoj županiji te suradnja s ostalim Savjetima mladih u 
Republici Hrvatskoj što je i jedan od prioriteta Savjeta. 
 

Vizija Savjeta mladih Grada Zaboka je promicanje i zagovaranje interesa mladih, čije 
će dostojanstvo kao pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom 
sigurnošću.  
 

Cilj nam je što većem broju mladih omogućiti aktivno sudjelovanje u javnom životu te 
postati ravnopravan partner Gradskom vijeću pri donošenju odluka. Ovaj program određuje i 
propisuje temeljna načela djelovanja kao i smjernice budućeg rada Savjeta mladih.  
 

Temeljni dokumenti za djelovanje Savjeta mladih: 
1) Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14); 
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2) Odluku o osnivanju Gradskog Savjeta mladih (Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije, 20/14); 

3) Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zaboka; 
4) Europska strategija za mlade; 
5) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu; 
6) Europska povelja o informiranju mladih; 
7) Nacionalni program djelovanja za mlade;  
8) Županijski program djelovanja za mlade.  
 
Sastavni dio ovog Programa je i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta 

mladih za 2015. godinu, u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska 
sredstva za njihovu provedbu. 
 
Savjet mladih u svom  prvom sazivu djeluje u sastavu: 

1. Jelena Bedeniković članica, Daša Tkalec, zamjenica  
2. Sandra Benčić zamjenica predsjednice, Marko Franjčec,        

 zamjenik 
3. Nikola Mak član, Andrija Turk, zamjenik 
4. Jelena Mišetić, članica, Petra Črnjević, zamjenica 
5. Karla Trgovec predsjednica, Elizabeta Kukolja, zamjenica 
 

 Program rada Savjeta mladih obuhvaća 7 programskih područja: 
• Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu 

cjeloživotnog učenja; 
• Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade; 
• Zdravlje i sport; 
• Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku 

participaciju i kulturu; 
• Informiranje mladih na području Grada Zaboka o funkcijama i aktivnostima 

Savjeta mladih; 
• Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim Savjetima mladih u Republici 

Hrvatskoj 
• Suradnja s tijelima Grada Zaboka 

 
Rad i djelovanje Savjeta mladih temelji se na toleranciji, nediskriminaciji, partnerstvu i 
suradnji te aktivnom sudjelovanju mladih u kreiranju politika za mlade. 
 

1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu 
cjeloživotnog učenja 
 

Osim kroz formalne oblike, obrazovanje kao ključ dugoročne društvene stablinosti i 
ekonomskog napretka, ostvaruje se kroz neformalne oblike i cjeloživotno učenje koji su 
komplementarni formalnom obrazovnom procesu: pridonose osobnom i društvenom razvoju 
mladih.  
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Savjet mladih se u svom djelovanju zalaže se za  jednake mogućnosti u formalnom 

obrazovanju i teži afirmaciji neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja jer  takve 
aktivnosti pridonose razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i sposobnosti za uspostavu i 
izgradnju kvalitetnih osobnih i društvenih odnosa, te osnažuju za aktivno sudjelovanje u 
društvu i procesima donošenja odluka.  
 

Nedostatak građanske kompetencije očituje se u stvaranju novih oblika nasilja, stoga je 
nužno isticati važnost prevencijskih programa i jačati kulturu nenasilja, pružati potporu 
organizacijama civilnog društva koje provode neformalne obrazovne programe usmjerene 
razvoju kulture nenasilja i kulture ljudskih prava. 
 

2. Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade 
 

Zbog gospodarske krize i nedostatka radnih mjesta jedan od glavnih problema mladih je 
njihova integracija u društvo. Radi bolje integracije mladih na tržište rada potrebno je  poticati 
osiguravanje uvjeta  za izradu i provedbu programa i edukacija usmjerenih na udruge mladih i 
za mlade u području tržišta rada, poticati mlade na pronalaženje posla, razvitak karijere ili 
samozapošljavanje te osiguravanje uvjeta za razmjenu primjera dobre prakse. Rizik od 
isključenosti osobito se odnosi na mlade osobe s invaliditetom ili s nekim drugim posebnim 
potrebama zbog čega je potrebno ključne dionike politika za mlade u sustavima obrazovanja, 
zapošljavanja, zdravstva i socijalne skrbi učiniti osjetljivijima i učinkovitijima u 
zadovoljavanju potreba različitih kategorija mladih.  
 

3. Zdravlje i sport 
 

Aktualnom stanju  i mogućnostima s kojima se mladi u Gradu susreću u sportskim 
aktivnostima smatramo da je bitno posvetiti posebnu pažnju. Usvajanjem zdravih navika i 
aktivnog načina života mladih osigurava se i kvalitetniji životni standard, prevencija ovisnosti 
i odgovornije ponašanje, pa je mladima potrebna intenzivnija zdravstvena prevencija, 
edukacija i savjetovanje.   
 

4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu kroz volonterski rad, političku 
participaciju i kulturu 
 

Volonterski rad mladih osobito je važno područje za stjecanje radnog iskustva i vještina, 
te pridonosi adekvatnom sudjelovanju mladih u društvenom razvoju i razvoju solidarnosti.  
 

Kroz edukacije, informiranje i stvaranje poticajnog okruženja mladi trebaju biti osnaženi u 
ulozi ravnopravnih sudionika društvenog života, čime bi se i  smanjilo nepovjerenje mladih 
prema političkim institucijama. Savjet mladih će prema potrebi ovisno o temama dnevnog 
reda, na sjednice pozivati predstavnike udruge mladih u Zaboku i šire te drugih udruga i 
ustanova koje se bave pitanjima od značaja za mlade. 
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Kultura značajno doprinosi formiranju identiteta i osjećaju pripadnosti pojedinaca 
zajednici. 
 

Savjet mladih u to smislu treba aktivno poticati  povećanje broja kulturnih sadržaja, 
olakšavanje mladima pristup kulturi i kulturnim sadržajima kao i veću zastupljenost kulture 
mladih prilikom dodjeljivanja pomoći programima u kulturi. 

 
5. Informiranje mladih na području Grada Zaboka o funkcijama i aktivnostima 

Savjeta mladih 
 

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati javnost o svojim aktivnostima putem medija i 
drugih sredstava komunikacije. Jedan od naših zadataka po tom pitanju bit će otvaranje 
Facebook profila Savjeta mladih Grada Zaboka gdje će se objavljivati sve aktivnosti s 
područja grada općenito i po pitanjima mladih, te aktivno informiranje građana o radu Savjeta 
mladih putem internet stranice grada. 
 

Savjet mladih  koristit će svaku priliku da mlade upozna sa svojim djelovanjem na 
različitim društvenim događanjima. U troškove svoga rada planiramo i izradu promotivnih 
letaka koji će se dijeliti mladima  na različitim društvenim događanjima.  Savjet mladih će 
također dostaviti brošure o svojem radu udrugama i organizacijama za mlade, kako bi se 
njihovi korisnici mogli informirati o značaju i osnovnim funkcijama istog. 
 

6. Suradnja s gradskim, općinskim i županijskim Savjetima mladih u Republici 
Hrvatskoj 

 
Savjet mladih Grada Zaboka poticat će suradnju sa Savjetima mladih u Republici 

Hrvatskoj. Razmjena iskustava, ideja i projekata osnovno je sredstvo edukacije članova 
Savjeta mladih. Suradnja će se sastojati od međusobnih posjeta organizacijama,  sudjelovanja 
na tribinama i  okruglim stolovima. 

Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza održat će se prigodno druženje sa 
Savjetima mladih s područja Republike Hrvatske. Nastojat će se popratiti navedeno 
organizacijom manifestacije edukativnog karaktera. 

 
7. Suradnja s tijelima Grada Zaboka 
 
Aktivno uključenje članova Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu programa 

Gradskog vijeća koji se odnose na mlade, osobito o temama kao što je stipendiranje učenika i 
studenata, financiranje udruga mladih, te provođenja projekata koji se odnose na mlade. 
Prioritet će nam biti prisustvovanje na sjednicama  Gradskog vijeća i sudjelovanje u radu 
Gradskih odbora.  

Savjet mladih će inicirati i predložiti Gradskom vijeću izradu Gradskog programa 
djelovanja za mlade. Gradski program za mlade temelj je razvoja politika prema mladima u 
Gradu Zaboku te razvoju suradnje s tijelima, ustanovama, drugim udrugama i svim 
organizacijama civilnoga društva te poticanju međusektorske suradnje. 
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OPERATIVNA PROVEDBA PROGRAMA RADA ZA 2015. GODINU: 
Aktivnost Opis Provedba Odgovornost Rok 
Poticanje izrade 
Gradskog 
programa za 
mlade Grada 
Zaboka 

Temeljni 
dokument koji 
opisuje politiku 
prema mladima u 
gradu je Gradski 
program za 
mlade. Kroz 
istraživanje i 
javno 
savjetovanje. 
 
Sudionici: udruge 
mladih i za mlade 
s područja grada 
te svi 
zainteresirani 

Praćenje 
natječaja od 
strane 
Nacionalne 
zaklade koji 
daju 
financijska 
sredstva za 
izradu 
Gradskog 
programa 
djelovanja za 
mlade 

Savjet mladih 
Grada Zaboka, 
Grad Zabok 
 
 
 

Lipanj 2015. 

Poticanje 
donošenja 
Kodeksa sa 
zainteresiranom 
javnošću u 
postupcima 
donošenja općih 
akata Grada 
Zaboka 

Za bolju 
transparentnost i 
participaciju 
građana, posebice 
mladih, poticati 
donošenje 
Kodeksa 

Koncept 
Kodeksa, 
javno 
savjetovanje, 
javna tribina 

Inicira: Savjet 
mladih 
Donosi: Grad 
Zabok 

Prosinac 2015. 

Poticanje 
kreiranja 
Natječaja Grada 
Zaboka za 
dodjelu 
financijskih 
sredstava za 
udruge 

Poticanje 
otvorenosti i 
transparentnosti 
pri financiranju 
projekata i 
programa udruga 

Izrada 
obrazaca, 
javno 
savjetovanje, 
radionice za 
udruge 

Savjet mladih, 
partnerske 
organizacije 
 
Donosi: Grad 
Zabok 

Pokretanje 
problematike 
travanj 2015. 

Poticanje 
osnivanja drugih 
tijela važnih za 
rad mladih i 
civilnog društva 

Osnivanje 
Savjeta za razvoj 
civilnog društva 
 

Javni poziv, 
javno 
savjetovanje 
o Odluci o 
osnivanju 

Donosi: Grad 
Zabok 

Kolovoz 2015. 
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Sve druge 
savjetodavne 
aktivnosti koje su 
u djelokrugu rada 
Savjeta mladih 

Tijekom cijele 
godine 
sudjelovanje u 
kreiranju, izradi, 
promjenama i 
komentarima na 
teme koje se tiču 
mladih a donosi 
ih Gradsko vijeće 

   

Informiranje o 
radu savjeta na 
raznim 
događajima, 
medijima, 
društvenim 
mrežama i sl. 

Poticanje 
otvorenosti i 
transparentnosti 
rada Savjeta 
mladih 

Izrada i 
promotivnih 
materijala 

Savjet mladih Provođenje 
tijekom cijele 
godine 

 
 

Savjet mladih će u 2015. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, 
organizirati i provesti projekte koji su navedeni u ovom Programu rada.  

Projekti i programske aktivnosti koji se ne realiziraju u 2015. godini mogu se prenijeti 
u Program rada za narednu godinu. 

Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će 
postojati opravdani razlozi. 

Program rada Savjeta mladih Grada Zaboka  za 2015. godinu podnosi se na 
odobravanje Gradskom vijeću Grada Zaboka te se po odobrenju istog objavljuje na Službenim 
stranicama Grada Zaboka i stupa na snagu danom objave. 

 
 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 
Karla Trgovec  

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradskom vijeću Grada Zaboka,  
2. Za prilog zapisniku, 
3. Za zbirku akata, 
4. Pismohrana 


