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Na temelju čl. 16. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 23/07) i čl. 16. Odluke o 

osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/07), na svojoj 

3. sjednici održanoj 28.04.2014.g. Savjet mladih Grada Samobora donosi 

 

 

PROGRAM RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA ZA 2014. GODINU 

 

 

 

Uvodne napomene 

 Savjet mladih Grada Samobora (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) jest savjetodavno 

tijelo Gradskog vijeća Grada Samobora, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja 

mladih u javni život Grada Samobora. Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je člankom 10. 

Zakona o Savjetima mladih (NN 23/07) te člankom 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/07). U okviru svog djelokruga, Savjet 

mladih, inter alia, raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za svoj rad te o pitanjima 

iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Samobora (u daljnjem teksu: Gradsko vijeće) koji su od 

interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od 

značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Samobora, sudjeluje u izradi i 

praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, skrbi o informiranosti mladih o 

svim pitanjima značajnim za unapjeđivanje položaja mladih, potiče međusobnu suradnju 

savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu 

iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja. 

Savjet mladih Grada Samobora u 2014. godini djeluje u sljedećem sastavu: Romina 

Galović, Tomislav Slavina, Filip Agnić, Ivica Bašić, Matijas Bišćan, Irena Matković, Petra 

Babojelić, Patricija Keserić i Borna Glückselig. 

 Sukladno članku 16. Zakona o Savjetima mladih te članku 16. Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Grada Samobora, Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku 

godinu te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću do 30. rujna tekuće godine. 

Programom rada određuju se temeljna načela djelovanja i smjernice budućeg rada te se 

utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad i djelovanje 

Savjeta mladih usmjereno je na ostvarivanje ciljeva propisanih ovim Programom i  mora biti u 

suglasnosti s njegovim sadržajem.  

Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih 

Grada Samobora za 2014.g., u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska 

sredstva za njihovu provedbu. 
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Akti na kojima se temelji djelovanje Savjeta mladih 

Osnovni akt na kojem se temelji djelovanje Savjeta mladih jest Zakon o Savjetima 

mladih (NN 23/07). Uz navedeni Zakon te Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Samobora, kao i Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Samobora, djelovanje Savjeta mladih 

temelji se na slijedećim aktima: 

(1) Europska strategija za mlade, koja se temelji na dvojnom pristupu ulaganja u mlade 

i osnaživanja mladih. Njezini krajnji ciljevi su osiguravanje većeg broja resursa za 

razvoj političkih područja koja u svakodnevnom životu utječu na mlade te poboljšanje 

njihove dobrobiti, kao i promicanje potencijala mladih u svrhu obnavljanja društva i 

pridonošenja europskim vrijednostima i ciljevima. Savjet mladih će svoje djelovanje 

temeljiti na njenim osnovnim smjernicama, prije svega na stvaranju više mogućnosti 

za mlade u obrazovanju i zapošljavanju, poboljšanju pristupa i punog sudjelovanja 

svih mladih ljudi u društva te poticanju međusobne solidarnosti između društva i 

mladih. 

 

(2) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu, prema 

kojoj lokalne i regionalne vlasti, kao vlasti koje su najbliže mladoj osobi, trebaju 

unaprijeđivati participaciju mladih i osigurati ne samo da mladi budu informirani i uče 

o demokraciji i pravima i dužnostima građana već i da dobiju priliku da ih sprovode u 

djelo. Svaka politika ili akcija osmišljena kako bi se potakla participacija mladih mora 

osigurati da se kulturno okruženje odlikuje poštovanjem prema mladima te mora uzeti 

u obzir različite potrebe, okolnosti i težnje mladih. Savjet mladih će ustrajati u 

provođenju i implementaciji načela i politika predviđenih u ovoj Povelji na lokalnoj 

razini. 

 

(3) Europska povelja o informiranju mladih, koja predviđa najniže prihvatljive 

standarde i mjere kvalitete koje bi trebale biti uspostavljene u svakoj zemlji kao 

elementi sveobuhvatnog, dosljednog i koordiniranog pristupa radu na informiranju 

mladih koji je dio politike za mlade. Savjet mladih ustrajat će na provođenju i 

implementaciji temeljnih načela ove Povelje na lokalnoj razini. 

 

(4) Nacionalni program djelovanja za mlade (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), 

kojem je cilj unaprijeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, 

svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i 

podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. 

Savjet mladih će svoje djelovanje temeljiti na načelima i smjernicama Nacionalnog 

programa. 

 

(5) Gradski program djelovanja za mlade Grada Samobora (u daljnjem tekstu: 

Gradski program), koji je izvedenica Nacionalnog programa djelovanja za mlade te 

izraz stalne i nedvosmislene skrbi Grada Samobora za svoje mlade građane. Cilj je 

ovoga programa ustanoviti kakav je društveni položaj mladih ljudi i što gradske 

institucije, gradska uprava i svi društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj položaj 

poboljšao. Time se jasno određuju sadašnje stanje, željeno stanje i mjere kao i njihovo 

nosioci koji bi trebali dovesti do ostvarenja tih želja. Gradski program odnosi se na 

mlade ljude (koji su definirani, sukladno Nacionalnom programu, kao pripadnici 

dobne skupine od 15 do 29 godina) u školstvu, gospodarstvu, znanosti, zdravstvu i 

svim drugim djelatnostima te na njihovo zapošljavanje i društvenu afirmaciju. Savjet 

mladih u svom djelovanju provoditi načela i smjernice Gradskog programa. 
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Osnovne smjernice djelovanja 

Savjet mladih će svoj rad i djelovanje temeljiti na: 

(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, 

razumijevanja, participacije i poštovanja prava i potreba mladih 

(2) Praćenju i evaluaciji potreba mjera utvrđenih Nacionalnim programom djelovanja za 

mlade te zahtijevanju provedbe istih od strane nadležnih tijela 

(3) Predlaganju rasprava Gradskom vijeću o pojedinim pitanjima od značaja za 

unaprjeđivanje položaja mladih, načina rješavanja tih pitanja te donošenju konkretnih 

odluka koje će poboljšati položaj mladih u Gradu Samoboru 

(4) Uključivanju Savjeta mladih u procese odlučivanja o stipendiranju, podržavanjem 

inicijativa učenika i studenata u traženju boljih rješenja kroz odluke o stipendiranju te 

iniciranja navedenih aktivnosti u ovom području 

(5) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Zagrebačke županije 

i drugih županija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao i suradnji s udrugama 

mladih i za mlade, a radi provedbe projekata od zajedničkog interesa i međusobne 

razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava 

(6) Podupiranju inicijative i sudjelovanju u ostvarenju prostora za mlade kao 

višenamjenskog prostora za izražavanje mladih i njihove aktivnosti u slobodno 

vrijeme (savjetovalište, informativni centar, edukativni centar, zabavni sadržaji i dr.), 

u kojem će se moći realizirati interesi mladih organiziranih u udrugama ili 

neposrednom inicijativom mladih 

(7) Organiziranju okruglih stolova i tribina o pitanjima od interesa za mlade, javnom 

zagovaranju, javnim kampanjama i razmjeni iskustava s drugim tijelima koja se bave 

provođenjem programa mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. 

 

Programi i aktivnosti 

 

U 2014. godini Savjet mladih će nastojati realizirati slijedeće programe i aktivnosti: 

 

(1) INFORMIRANJE 

Provođenje ankete 

U cilju utvrđivanja sadašnjeg stanja i potrebnih promjena u djelovanju, Savjet mladih 

će na početku mandata ovog saziva provesti istraživanje na relevantnom uzorku mladih Grada 

Samobora. Anketa će obuhvaćati učenike osnovnih i srednjih škola, studente, nezaposlene i 

zaposlene te ostale kategorije mladih s područja Grada Samobora. Cilj ankete predstavljat će 

prikupljanje informacija o tome koliko su mladi upoznati s radom Savjeta mladih i njegovim 

funkcijama, putem kojih medija smatraju da će se najlakše ostvariti međusobna komunikacija 

mladih i Savjeta mladih, koja područja djelovanja smatraju najvažnijim, koje projekte za 

mlade smatraju primarnima, koje je promjene potrebno provesti u djelovanju Savjeta mladih i 

sl. 

Također, na kraju mandata ovog saziva, Savjet mladih će ponovno provesti istu anketu 

kako bi utvrdio jesu li i koja poboljšanja postignuta te kojim je segmentima potrebno 

poboljšanje u daljnjem radu. 
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Informiranje mladih na području Grada Samobora o značaju, funkcijama i 

aktivnostima Savjeta mladih 

 

U cilju pružanja osnovnih informacija o Savjetu mladih, njegovim zadaćama i ulozi, 

Savjet mladih će osigurati objavljivanje dokumenata i informacija na službenoj stranici Grada 

Samobora. Također, kontinuirano će obavještavati zainteresiranu javnost o svojim 

aktivnostima putem drugih sredstava komunikacije, kao što su društvene mreže. U tu svrhu će 

pokrenuti Facebook stranicu/grupu, u koju će se moći uključiti svi mladi s područja Grada 

Samobora kako bi postavljali pitanja i davali prijedloge za organizaciju aktivnosti (edukacija, 

tribina, seminara i dr.) od njihova interesa. 

Također, Savjet mladih će postaviti svoje kutije na raznim mjestima (npr. osnovnim i 

srednjim školama, udrugama, klubovima), u koje će mladi moći ubacivati svoje ideje i 

prijedloge za buduće aktivnosti. 

 Savjet mladih će koristiti svaku prikladnu priliku da mlade i osobno upozna sa svojim 

djelovanjem, putem predstavljanja na različitim društvenim događanjima koje organiziraju 

mladi i/ili kojima su oni ciljana skupina.  

 Izrada promotivnih materijala 

Važan segment informiranja mladih o aktivnostima Savjeta mladih predstavljat će i tisak 

informativnih brošura o području djelovanja i Programu rada te podsjetnica, koje će se dijeliti 

tijekom provođenja raznih aktivnosti. Radi prepoznatljivosti i promoviranja svog rada, Savjet 

mladih će dati izraditi i majice za članove s elementima vizualnog identiteta Savjeta mladih. 

 

 

(2) SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH 

 

Suradnja s drugim Savjetima mladih na području Republike Hrvatske osnovno je sredstvo 

edukacije članova Savjeta mladih, budući da omogućava razmjenu iskustava, ideja i 

projekata. Sastojat će se od međusobnih posjeta te organizacije okruglih stolova, tribina i 

debata na kojima će Savjet mladih prezentirati svoj program i aktivnosti u cilju dobivanja 

komentara i sugestija, ali i utvrđivanja mogućnosti zajedničkog provođenja projekata. 

Također, Savjet mladih će sklapanjem Sporazuma o suradnji formalizirati i detaljnije 

urediti suradnju s drugim Savjetima mladih. 

 

 

(3) SURADNJA S TIJELIMA GRADA SAMOBORA 

Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu 

programa i odluka Gradskog vijeća Grada Samobora 

Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u procese donošenja i praćenja 

programa Gradskog vijeća koji se odnose na mlade, posebice kada se radi o temama kao što 

su stipendiranje učenika i studenata, financiranje udruga mladih i za mlade te provođenja 

projekata čija su ciljana skupina ili krajnji korisnici mladi. Predstavnici Savjeta mladih po 

potrebi će prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća zbog uvida u funkcioniranje lokalne 
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samouprave, ponajprije s aspekta informiranosti mladih o temama koje su u njihovom 

interesu, kao ostvarenja jedne od preporuka Nacionalnog programa djelovanja za mlade. 

Također, Savjet mladih će predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i 

drugih akata od značaja za unapjeđivanje položaja mladih na području Grada Samobora, 

raspravu o pojedinim pitanjima te će davati prijedloge za rješavanje uočenih problema. 

 

Suradnja s drugim gradskim tijelima 

Savjet mladih će od nadležnih gradskih tijela tražiti informacije, podatke i izvješća o 

relevantnim pitanjima iz njegove nadležnosti. Komunikacija s nadležnim tijelima će biti 

dvosmjerna, budući da će i Savjet mladih izvještavati nadležna tijela o problemima mladih, 

predlagati izradu i donošenje programa za otklanjanje problema i poboljšanje položaja mladih 

te predlagati mjere za ostvarivanje  i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade. 

 

(4) GRADSKI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE 

Sudjelovanje u izmjenama i dopunama te provedbi Gradskog programa 

djelovanja za mlade 

Cilj Gradskog programa jest ustanoviti kakav je društveni položaj mladih te što lokalna 

samouprava i svi drugi društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj položaj poboljšao. 

Njime će se jasno odrediti sadašnje stanje, željeli ciljevi te mjere i aktivnosti kojima će se isti 

ostvariti. Ovaj Program trebao bi biti obvezujuća osnova budućeg djelovanja lokalne 

samouprave i drugih nadležnih tijela u odnosu prema mladima. 

Savjet mladih će sudjelovati u izmjenama i dopunama Gradskog programa. Također će 

ustrajati na njegovoj provedbi od strane nadležnih tijela, prvenstveno u pogledu programa koji 

potiču cjeloživotno učenje i obrazovanje za izgradnju civilnog društva, programa i inicijativa 

koje omogućuju zapošljavanje, samozapošljavanje i razvoj poduzetništva mladih, zatim 

programa kojima se ostvaruje suradnja s udrugama mladih iz drugih općina i gradova u 

Hrvatskoj i inozemstvu, programa koji imaju za cilj socijalnu solidarnost i inkluziju mladih, 

programe koji promiču i unaprjeđuju reprodukcijsko zdravlje, prevenciju rizičnog ponašanja i 

suzbijanje ovisnosti, programa s područja kulture i slobodnog vremena mladih i drugo.  

(5) PROSTOR ZA MLADE 

Iniciranje i sudjelovanje u provedbi projekta kreiranja prostora za mlade 

Mladima na području Grada Samobora potreban je prostor u kojem će se koordiniranom 

aktivnošću Savjeta mladih, udruga, inicijativa i pojedinaca kreirati aktivnosti za njihovo 

slobodno vrijeme. U tom prostoru bi se kontinuirano ostvarivali programi Savjeta mladih kao 

što su predavanja, seminari, radionice te aktivnosti drugih organizacija i pojedinaca kao što su 

izložbe fotografija, koncerti, predstave, projekcije filmova i dr. Također, postojanje takvog 

jedinstvenog mjesta za provođenje aktivnosti otvorilo bi mogućnost otvaranja informativnog 

centra za mlade o svim pitanjima od njihovog interesa. 

Savjet mladih će usmjeriti napore k  postizanju konkretnog rješenja u pogledu prostora za 

mlade. Budući da se radi o problemu prisutnom već dugi niz godina, koji zahtijeva veću 

količinu novčanih sredstava te koordiniranu aktivnost nadležnih tijela u njegovoj provedbi, 

njegovo konačno rješenje nije moguće očekivati tijekom razdoblja primjene ovog Programa. 

Međutim, Savjet mladih će ustrajati na početku realizacije ovog projekta, kao i nalaženja 
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privremenog rješenja za isti. Naime, proučavanjem rješenja u drugim gradovima uočena je 

praksa primjene alternativnih opcija kao što su privremena uporaba dostupnih prostora u 

vlasništvu grada, iznajmljivanje prostora od strane privatnih subjekata i sl. Budući da u 

Samoboru već postoji Gradski prostor za mlade koje koristi Savjet mladih za svoje aktivnosti, 

postoji mogućnost da se isti uredi za aktivnosti kao što su učenje, druženje, organizaciju 

izložbi, projekciju filmova i sl. Pritom je potrebno da se prostor uredi kako bi postao 

adekvatan za korištenje u navedene svrhe. 

Uz takva nastojanja, Savjet mladih će poticati i predstavnike mjesnih odbora i gradskih 

četvrti na ustupanje prostorija mjesnih odbora i gradskih četvrti mladima za kvalitetno 

provođenje njihovog slobodnog vremena. 

(6) PROJEKTI ZA MLADE U ORGANIZACIJI UDRUGA, ORGANIZACIJA I 

POJEDINACA 

Suradnja u provođenju projekata 

Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima udruga, 

organizacija te drugim zainteresiranim pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o 

osnovnim ciljevima i prioritetima u okviru nadležnosti Savjeta mladih. Također, informirat će 

se o aktivnostima i projektima za mlade koje isti provode te će potpomognuti i uključiti se u 

one kojima može dati svoj doprinos.  

Savjet mladih će kontaktirati udruge i druge organizacije s područja Grada Samobora 

koje se bave mladima u cilju prikupljanja njihovih programa rada, kako bi se identificirale 

aktivnosti u kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom (u suglasnosti s pojedinom 

udrugom/organizacijom). Savjet mladih će također, po izradi, dostaviti brošure o svojem radu 

udrugama i organizacijama za mlade, kako bi se njihovi korisnici mogli informirati o značaju 

i osnovnim funkcijama istog.  

 

(7) PROJEKTI ZA MLADE U ORGANIZACIJI GRADA SAMOBORA 

Suradnja u provođenju projekata 

Uz temeljnu suradnju s gradskim tijelima u donošenju i provođenju odluka vezanih za 

mlade, Savjet mladih će se uključiti i u konkretne projekte za mlade koje provode nadležna 

gradska tijela. Neki od tih projekata su: 

a. Model prezentacije Grada Samobora 

Savjet mladih će, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Samobora te Odborom za 

međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Samobora izraditi Model prezentacije Grada 

Samobora, kojeg će tijela Grada Samobora i ostali određeni subjekti moći koristiti u 

ostvarivanju aktivnosti na polju međugradske i međunarodne suradnje.  

Savjet mladih će u aspektu međugradske i međunarodne suradnje Grada Samobora 

sudjelovati u cilju povezivanja sa tijelima koja predstavljaju mlade u drugim gradovima, 

upoznavanja politika prema mladima drugih gradove te razmjena ideja i sugestija o 

projektima i aktivnostima za mlade. 
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b. Volonterski centar Samobor 

Savjet mladih će sudjelovati u inicijativi za ponovnim pokretanjem djelovanja 

Volonterskog centra Samobor. Također će poticati mlade na volontiranje, kako bi svojim 

djelovanjem doprinjeli društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i 

socijalnom uključivanju. Time će mladi steći iskustva i razviti kompetencije potrebne i 

korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.  

 

(8) PROJEKTI SAVJETA MLADIH 

 

a. Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 

Savjet mladih će u svojim prostorijama organizirati Dan otvorenih vrata Savjeta 

mladih, u cilju pružanja uvida u svoje djelovanje, davanja informacija o svojim funkcijama te 

aktivnostima i projektima koje provodi. Uz prigodan program kao što je organizacija 

predavanja, seminara ili radionica, Savjet mladih će odgovarati na pitanja zainteresiranih iz 

područja njegova djelovanja te prikupljati ideje za buduće aktivnosti i sugestije za poboljšanja 

u radu. 

b. Međunarodni dan mladih 

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. kolovoza te će tom prilikom Savjet mladih 

organizirati prigodno druženje svih zainteresiranih mladih s područja Grada Samobora. 

Također će nastojati popratiti navedeno organizacijom manifestacije edukativnog karaktera. 

U okviru Međunarodnog dana mladih, predstavnici Savjeta mladih posjetit će 

Mladinski centar u Brežicama kako bi prikupili korisne ideje za realizaciju prostora za mlade 

u Samoboru. 

c. Dana Grada Samobora 

Prilikom obilježavanja Dana Grada Samobora, Savjet mladih će dijeliti promidžbene 

materijale kako bi upoznao širu javnost sa svojim djelovanjem. Također, u okviru istog će biti 

organiziran Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije. 

d. Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije 

Organizacija Susreta Savjeta mladih Zagrebačke županije jedan je od aspekata 

ostvarivanja suradnje s gradskim i županijskim savjetima mladih, a radi zajedničkog 

razumijevanja i razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava. Susret Savjeta mladih 

Zagrebačke županije u 2012. godini bio je temelj uspostave suradnje i razmjene iskustava 

između Savjeta mladih cijele Županije. Savjet mladih će nastojati slijediti taj pozitivan 

primjer, te organizirati susret u Gradu Samoboru, ali i poticati druge Savjete s područja 

Županije da organiziraju iste, u cilju što intenzivnijeg povezivanja i suradnje u svim 

područjima od interesa za mlade.  

e. Seminari i edukacije mladih 

U suradnji sa školama te drugim institucijama i organizacijama, Savjet mladih će 

organizirati seminare i edukacije mladih u različitim područjima, kao što su zdravstvo, 
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građanska prava, izbori, mladi u lokalnom razvoju i sl. Pritom će pozivati stručnjake iz 

relevantnih područja da održe predavanja mladima, kao i osobe koje sudjeluju u drugim 

aktivnostima koje Savjet mladih smatra da je vrijedno promovirati. To su primjerice 

predavanja o mogućnostima studiranja u Europskoj uniji, mogućnostima stipendiranja i sl., u 

koja će Savjet uključiti mlade s područja Grada Samobora koji su sudjelovali u navedenim 

aktivnostima i žele svoja iskustva podijeliti s drugima. 

f. Sportske aktivnosti 

Savjet mladih će, u suradnji sa Samoborskim športskim savezom te klubovima s 

područja Grada Samobora organizirati aktivnosti za mlade kao što su planinarenje, plesni 

tečajevi, treniranje raznih sportova i sl. Također će sudjelovati u organizaciji, ali i sam 

organizirati sportske događaje za mlade.  

Savjet mladih će organizirati plesne radionice u trajanju od tri puta po mjesec dana 

(svaki mjesec će se učiti po dva standardna/latinoamerička plesa). Također, u vlastitim 

prostorijama će organizitati turnire u beli i šahu, a u suradnji sa Društvom za športsku 

rekreaciju „Sport za sve“ će sudjelovati u 4 godišnja planinarska pohoda (posebice u vidu 

motiviranja mladih na sudjelovanje u istima). 

g. Simulacije sjednica Gradskog vijeća za učenike srednjih škola 

U cilju aktivnog uključivanja mladih u informiranje o procesima donošenja odluka u 

Gradu Samoboru, Savjet mladih će, u suradnji sa srednjim školama s područja Grada 

Samobora te Zakladom Friedrich Ebert Stiftung, organizirati simulacije sjednica Gradskog 

vijeća za učenike srednjih škola. Na taj će način mladi sugrađani na jedan dan preuzeti ulogu 

gradskih vijećnika, raspravljati o pitanjima od njihova interesa te davati sugestije za buduća 

poboljšanja u radu na tom području. 

h. Tribine mladih 

Po identificiranju pojedinih važnih pitanja od interesa za mlade, Savjet mladih će 

organizirati otvorene tribine mladih za sve zainteresirane mlade na području Grada Samobora. 

Na iste će pozivati i predstavnike nadležnih tijela koja se bave rješavanjem pojedinog pitanja, 

u cilju ostvarenja međusobne komunikacije između mladih i donositelja odluka. Na tim će 

tribinama mladi moći postavljati pitanja, iznositi svoja mišljenja te davati prijedloge za 

rješavanje pitanja od njihovog interesa. 

i. Savjet mladih – „pravobranitelj za mlade“ na gradskoj razini 

Prava mladih su skupina ljudskih prava koja se odnose na mlade zbog specifičnih 

potreba koje pripadnici/ce te skupine imaju unutar zajednica kojima pripadaju. Ona 

podrazumijevaju prava kao što su ono na obrazovanje, mobilnost, zaštitu od društvene 

isključenosti te borbu protiv prijetnji tim pravima, kao što su rizik od siromaštva, 

nezaposlenost, marginalizacija i sl. 

Iako nema konkretnih i neposrednih ovlasti u ovom aspektu, Savjet mladih će u cilju 

ostvarivanja i zaštite prava mladih na području Grada Samobora nastojati djelovati kao 

svojevrsni „pravobranitelj za mlade“ na gradskoj razini, dajući savjete mladima o tome koja 

su njihova prava, kako ih ostvariti i zaštititi i kojim se institucijama mogu obratiti. Time će 

djelovati kao mehanizam posredovanja između mladih i nadležnih institucija.  
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FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA 

PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2014. GODINU 

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda Planirani iznos 

INFORMIRANJE – izrada promotivnih materijala 

- Troškovi izrade 500 brošura, 300 kemijskih olovaka, 100 

blokova i 10 majica 

 

 

 

3.000,00 kn 

SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA 

MLADIH 

(1) Posjeti drugim Savjetima mladih 

Troškovi putovanja, smještaja i hrane delegacije Savjeta mladih 

(2) Dan Grada Samobora i Susret Savjeta mladih Zagrebačke 

županije 

- Troškovi organizacije Susreta Savjeta mladih (predavanja, 

domjenka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.500,00 kn 

PROSTOR ZA MLADE 

(1) Troškovi nabave boje za stubište i terasu te plastičnih stolova i 

stolica 

(2) Troškovi nabave informatičke opreme (prijenosnog računala, 

projektora i zvučnika) 

 

 

 

 

10.000,00 kn 

 

Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 
 

2.500,00 kn 

Međunarodni dan mladih 

(1) Troškovi posjeta delegacije Savjeta mladih Mladinskog centra u 

Brežicama 

(2) Organizacija manifestacije edukativnog karaktera 

 

 

 

 

2000,00 kn 

Organizacija seminara i edukacija na temu zdravlja, lokalne 

samouprave, projekta Erasmus i dr. 

 

 

3.000,00 kn 

SPORTSKI DOGAĐAJI 

(1) Plesne radionice  

- Troškovi trenera i iznajmljivanja prostora 

(2) Turnir u beli i šahu 

(3) 4 planinarska pohoda 

- Troškovi sudjelovanja u organizaciji s Društvom za športsku 

rekreaciju „Sport za sve“ 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 kn 

Simulacija sjednica Gradskih vijeća za učenike srednjih škola 

 

 

 

1.000,00 kn 

 

Ukupno potrebno financijskih sredstava: 35.000,00 kn 
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Savjet mladih će u 2014.g., 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 2014.g. mogu se prenijeti u Program rada za narednu 

godinu. 

Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za 

to postojati opravdani razlozi.  

Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2014. godinu podnosi se na 

odobravanje Gradskom vijeću Grada Samobora te se po odobrenju istog objavljuje u 

Službenim vijestima Grada Samobora i stupa na snagu danom objave. 

 

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH 

Romina Galović 


