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Na temelju čl. 16. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 41/14) i čl. 16. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/14), na svojoj 
6. sjednici održanoj 27.10.2014.g. Savjet mladih Grada Samobora donosi 
 

 
PROGRAM RADA  

SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA ZA 2015. 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 13. 
Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14) te člankom 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/14). U okviru svog djelokruga, Savjet 
mladih: 

(1)  raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, 
te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade 

(2) u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje 
odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za 
unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave, raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području 
jedinice lokalne samouprave te način rješavanja navedenih pitanja 

(3) putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja 
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje 
položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave davanjem mišljenja, 
prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade 

(4) sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje 
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a 
po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i 
poboljšanje položaja mladih 

(5) potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja 
mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i 
razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih 
zemalja 

(6) predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim 
planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih 
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(7) po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 

samouprave na sjednice savjeta mladih 

(8) potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju 
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i 
određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade 

(9) obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

 

Savjet mladih Grada Samobora u 2015. 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 19. Zakona o Savjetima mladih te članku 18. 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 2015.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 41/14). 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 
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svim drugim djelatnostima te na njihovo zapošljavanje i društvenu afirmaciju. Savjet 
mladih u svom djelovanju provoditi načela i smjernice Gradskog programa. 

 
Osnovne smjernice djelovanja 

Primarna zadaća Savjeta mladih u 2015. godini sastojat će se u intenziviranju aktivnosti 
koje su propisane kao temeljne funkcije Savjeta mladih, kao što su predlaganje programa, 
mjera i akata od interesa za mlade Gradskom vijeću i drugim gradskim tijelima, oblikovanje 
Gradskog programa djelovanja za mlade  i sl.  

S druge strane, Savjet mladih će kontinuirano raditi na jačanju uloge udruga za mlade s 
područja Grada Samobora u provođenju samostalnih projekata i aktivnosti te se zalagati za 
osiguravanje sredstava i mogućnosti provođenja istih. Na taj način Savjet mladih će nastojati 
postići da do kraja mandata ovog saziva dosegne razinu koordinacijskog tijela udruga mladih, 
koje s istima kontinuirano komunicira i uočava njihove potrebe te ih podržava u provođenju 
projekata od interesa za mlade. 
 

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. 
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Programi i aktivnosti 
 
U 2015. godini Savjet mladih će nastojati realizirati slijedeće programe i aktivnosti: 
 

(1) INFORMIRANJE 

a. Informiranje mladih na području Grada Samobora o značaju, funkcijama 
i aktivnostima Savjeta mladih 

Savjet mladih će kontinuirano obavještavati zainteresiranu javnost o svojim 
aktivnostima putem različitih sredstava komunikacije.  

2014. godine Savjet mladih otvorio je grupu „Savjet mladih grada Samobora“ na 
Facebooku, u kojoj redovno objavljuje informacije o svojim aktivnostima te će isto nastaviti i 
u 2015. godini. Nastavit će i s informiranjem građana o svojem djelovanju i na službenoj 
stranici Grada Samobora.  

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.  

Budući da je prioritetno područje Savjeta mladih u 2015. godini jačanje uloge udruga 
mladih kao realizatora aktivnosti, a nadovezujući se na vlastito predstavljanje mladima u 
srednjim školama u 2014. godini, Savjet mladih će organizirati predstavljanje aktivnih udruga 
za mlade u Samoboru kako bi se građani upoznali s njihovim djelovanjem. 

b. Izrada promotivnih materijala 
 
 Savjet mladih će tiskati promotivne materijale koje će dijeliti mladima na raznim 
društvenim događanjima, u cilju promocije vlastite aktivnosti i poticanja mladih na 
uključivanje u djelovanje Savjeta mladih.  

 Brošure će sadržavati, osim informacija o djelovanju Savjeta mladih, i informacije o 
udrugama za mlade s područja Grada Samobora i njihovim aktivnostima. 

 
c. Komunikacija s građanima 

 
Osim posrednim putem, Savjet mladih će nastojati komunicirati sa zainteresiranom 

javnošću i neposredno, određivanjem uredovnog termina u kojem će pojedinci moći dolaziti u 
prostorije Savjeta mladih i razgovarati s njegovim predstavnicima o svim pitanjima od 
interesa za mlade. Osim samog informiranja i razmjene ideja, cilj takvog primanja građana 
jest i davanje mogućnosti da se i sami uključe u rad Savjeta mladih. 
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(2) SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH 

 
U cilju razmjene iskustava i ideja, Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke s 

predstavnicima drugih savjeta mladih; primarno s onima s područja Zagrebačke županije, a po 
potrebi i šire. Pritom će se fokusirati na pitanja koja su od značaja za mlade s područja 
Samobora, kao što su rješavanje problema prostora za mlade, suradnja s udrugama za mlade, 
financiranje istih i sl.  

 
Budući da je u 2014. godini sklopljen Sporazum o prijateljstvu i suradnji sa Savjetom 

mladih grada Čakovca, Savjet mladih će ispunjavati i obaveze predviđene tim Sporazumom. 
Tako će najmanje jednom godišnje održavati susrete s predstavnicima Savjeta mladih grada 
Čakovca kako bi razmijenili saznanja, iskustva te ideje za buduće projekte. Također, Savjeti 
mladih će formirati zajedničku radnu skupinu koja će svake godine određivati program 
konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Između ostalog, radna 
skupina će pratiti programe Savjeta mladih drugih gradova i upućivati na mogućnost 
provođenja sličnih aktivnosti u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu te će poticati suradnju 
dvaju Savjeta mladih s udrugama za mlade i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj 
razini. 
 

Također, Savjet mladih će nastojati ostvariti bolju povezanost i komunikaciju sa Savjetom 
mladih Zagrebačke županije, redovito pozivajući njegove predstavnike na svoje sjednice te 
uključivanjem u provođenje zajedničkih projekata. Predstavnici Savjeta mladih Grada 
Samobora će prisustvovati sjednicama županijskog Savjeta mladih. 

 
(3) SURADNJA S TIJELIMA GRADA SAMOBORA 

a. Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu 
programa i odluka Gradskog vijeća Grada Samobora 

Za aktivnost Savjeta mladih u 2015. godini na ovom području osobito je značajno 
donošenje novog Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), koji predviđa intenziviranje 
suradnje između Savjeta mladih i Gradskog vijeća te izvršnog tijela.  

Naime, Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, 
te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća, te na drugi 
prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima. Predsjednik Gradskog 
vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom 
mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća, a na kojem raspravljaju o 
svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća sa Savjetom mladih. 

Sukladno ovlasti predviđenoj u čl. 24 Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih će i sam 
inicirati zajednički sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća, kao i stručnjacima iz pojedinih 
područja vezanih za mlade i za rad s mladima. Također, predstavnici Savjeta mladih će 
redovito prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća s pravom sudjelovanja u raspravi te 
dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta mladih zatraži 
predstavničko tijelo.  

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 
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projekata čija su ciljana skupina ili krajnji korisnici mladi. 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. 

b. Suradnja s izvršnim tijelom 

Sukladno čl. 25. Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih surađivat će s izvršnim tijelom 
redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine. Također će po 
potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održati zajednički sastanak s gradonačelnikom, na 
kojem će raspravljati o svim pitanjima od interesa za mlade  te o suradnji gradonačelnika i 
Savjeta mladih. Potrebne informacije o aktivnostima gradonačelnika koje su od važnosti ili 
interesa za mlade Savjet mladih će tražiti i pisanim putem, kao što je propisano u čl. 25. st. 3 
Zakona o savjetima mladih. 

 
c. Suradnja s drugim gradskim tijelima 

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 
4/14), u čijoj je izradi sudjelovao i aktualni saziv Savjeta mladih, suradnja Savjeta mladih s 
upravnim tijelima Grada Samobora predviđena je u dva smjera.  

Čl. 23. Odluke propisuje da upravna tijela Grada Samobora pravovremeno informiraju i 
izvještavaju Savjet mladih o svim aktivnostima koje na bilo koji način uključuju mlade ili su 
od interesa za mlade, dostavljaju Savjetu mladih nacrte odluka, programa i drugih akata koji 
se tiču mladih ili su na bilo koji način vezane za djelokrug Savjeta mladih. U tom pogledu, 
Savjet mladih će se nakon provedenih konzultacija očitovati o svim nacrtima odluka, 
programa i drugih akata koji se odnose na mlade, zastupajući interese mladih u najvećoj 
mogućoj mjeri. 

Također, propisano je da upravna tijela uključuju Savjet mladih u organizaciju 
manifestacija, sastanaka i drugih aktivnosti koje se tiču mladih ili su od interesa za mlade. 
Savjet mladih će se odazivati takvim pozivima upravnih tijela te u svakoj prilici nastojati 
informirati mlade o svojem djelovanju, poticati ih na uključivanje te organizirati različite 
popratne aktivnosti. 
 

(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, 
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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 

Kreiranje prostora za mlade: sadašnje stanje i budući ciljevi 

Kako bi Savjet mladih konkretno djelovao na rješavanju problema prostora za mlade u 
Samoboru, potrebno je konzultirati se, s jedne strane, s predstavničkim, izvršnim i upravnim 
tijelima Grada Samobora, a s druge strane s udrugama za mlade i pojedincima. Naime, prostor 
za mlade nema jednoobrazno rješenje, već ono ovisi o potrebama i mogućnostima konkretne 
sredine. Stoga je potrebno utvrditi mogućnosti i okvire u kojima je provedba takvog projekta 
moguća, prvenstveno u pogledu financiranja, lokacije, konkretnih sadržaja prostora i sl.  

Savjet mladih će održati otvoreni sastanak s predstavnicima Grada Samobora te 
udrugama za mlade, na kojem će moći prisustvovati i svi zainteresirani pojedinci, u cilju 
zajedničkog iznalaženja rješenja. 

Kako bi utvrdili način na koji će prostor za mlade u budućnosti funkcionirati u praksi, 
Savjet mladih će pokrenuti organizaciju aktivnosti za mlade u postojećem Gradskom prostoru 
za mlade Grada Samobora, čije je uređenje bilo jedna od programskih aktivnosti za 2014. 
godinu. I u 2015. godini, Savjet mladih će nastaviti s uređivanjem i osposobljavanjem 
postojećih prostorija za organizaciju raznih aktivnosti. 

(6) SURADNJA S UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA U 
PROVOĐENJU PROJEKATA ZA MLADE 

 
Razvoj partnerstva i suradnje s udrugama mladih jedan je od prioriteta Savjeta mladih 

u 2015. godini. Svrha je postizanje kvalitetnog umreženog rada Savjeta mladih i udruga za 
mlade, kako bi zajedničkim programima zadovoljili potrebe ciljane skupine.  

Savjet mladih će: 

- pozivati predstavnike udruga mladih na svoje sjednice, kako bi zajednički definirali 
prioritete i osnovne smjernice djelovanja 

-  kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima udruga, organizacija te drugim 
zainteresiranim pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o osnovnim 
ciljevima u okviru nadležnosti Savjeta mladih 

- organizirati predstavljanje udruga za mlade kako bi se građani informirali o njihovom 
djelovanju 

- na svojim stranicama i društvenim mrežama redovito objavljivati aktivnosti udruga za 
mlade i pozivati mlade da se uključe u njihovo provođenje 

- dostaviti brošure o svojem radu udrugama i organizacijama za mlade, kako bi se 
njihovi korisnici mogli informirati o značaju i osnovnim funkcijama istog 

-  informirati se o aktivnostima i projektima za mlade koje udruge provode te će 
potpomognuti i uključiti se u one kojima može dati svoj doprinos 

- kontaktirati udruge i druge organizacije s područja Grada Samobora koje se bave 
mladima u cilju prikupljanja njihovih programa rada, kako bi se identificirale 



Savjet mladih Grada Samobora 
Program rada za 2015. godinu 

9 

 
aktivnosti u kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom (u suglasnosti s 
pojedinom udrugom/organizacijom) 

 

Suradnja u provođenju projekata 

 Nakon identificiranja aktivnosti udruga i drugih organizacija s područja Grada 
Samobora koje se bave mladima u kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom, Savjet 
mladih će se na dostupne načine uključiti u provođenje istih: financijskom, organizacijskom, 
tehničkom i sličnom potporom. 

Također, Savjet mladih će konzultiranjem s udrugama mladih nastojati kreirati 
zajedničke projekte u kojima će udruge biti nositelji, a Savjet mladih djelovati kao posrednik 
između njih i gradskih tijela. 

 Neke od aktivnosti u kojima će Savjet mladih sudjelovati su: 

a. Volonterski centar Samobor 

Savjet mladih uključio se u inicijativu ponovnog pokretanja Volonterskog centra 
Samobor. I u 2015. godini pružat će svu potrebnu pomoć kako bi se ovaj projekt u potpunosti 
realizirao, primarno kroz poticanje mladih na volontiranje i njihovo informiranje o 
mogućnostima istog. Time će mladi steći iskustva i razviti kompetencije potrebne i korisne za 
aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit te svojim djelovanjem 
doprinjeti društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom 
uključivanju.  

Budući da će Volonterski centar Samobor također koristiti Gradski prostor za mlade 
Grada Samobora, Savjet mladih će poticati suradnju u provođenju zajedničkih aktivnosti u 
navedenim prostorijama kako bi se one stavile u praktičnu funkciju i bile na korist mladima u 
Samoboru. 

b. Aktivnosti planinarskih društava 

Suradnja s planinarskim društvima u provođenju aktivnosti provodit će se zbog poticanja 
mladih na aktivno iskorištavanje slobodnog vremena i zdrav život. Ona će obuhvaćati 
sudjelovanje Savjeta mladih u planinarskim pohodima (koje se odnosi na promociju takvih 
pohoda, informiranje mladih te sudjelovanje samih članova), ali i organizaciju drugih 
aktivnosti za mlade kao što su npr. planinarski tečajevi. Na taj način će Savjet mladih nastojati 
potaknuti mlade da se i samostalno uključe u razne korisne aktivnosti planinarskih društava. 

c. Plesni tečajevi 

Budući da je Savjet mladih u 2014. godini ostvario suradnju sa Športskim plesnim klubom 
Samobor u organizaciji plesnih tečajeva, koji su privukli veliki broj mladih, Savjet mladih će 
istu aktivnost provesti i u 2015. godini. Djelovanje Savjeta mladih sastojat će se u promociji 
tečajeva čiji se trošak u potpunosti snosi iz financijskih sredstava Savjeta mladih. Prikupit će 
prijave svih zainteresiranih mladih s područja Grada Samobora. 
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(7) 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. Tom će prilikom svi zainteresirani građani moći obići 
prostorije Savjeta mladih i razgovarati s njegovim članovima. 

b. Međunarodni dan mladih 

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

c. Predstavljanje udruga za mlade 

Savjet mladih će organizirati predstavljanje svih aktivnih udruga za mlade i 
zainteresiranih institucija koje se bave mladima s područja Grada Samobora. Tom će 
prigodom udruge moći informirati mlade o aktivnostima koje provode i mogućnosti 
uključenja u njihovo djelovanje.  

d. Vanjska klinika Pravne klinike 

Pravna klinika Sveučilišta u Zagrebu ustrojena je s ciljem da studenti, po svim 
standardima struke i profesionalne pravničke etike, u određenom broju slučajeva pruže pravnu 
pomoć i na taj način doprinesu sustavu pružanja pravne pomoći u javnom interesu 
namijenjenom ostvarenju ustavnih načela jednakosti sviju pred zakonom, prava na pristup 
sudovima i drugim tijelima koja odlučuju o pravima građana i pravnih osoba, te poštenog 
suđenja u razumnom roku.  Pravna klinika sudjeluje u integralnom sustavu pružanja besplatne 
pravne pomoći osobama koje za pravnu pomoć imaju opravdani interes te je ne mogu ostvariti 
iz drugih izvora ili bi je ostvarivanje moguće samo uz trošenje sredstava koja su im nužno 
potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati. 

Projekt vanjskih klinika započet je u svibnju 2012. godine pod pokroviteljstvom 
Norveške ambasade, a prvi posjeti drugim gradovima su ostvareni u rujnu 2012. godine. U 
sklopu projekta studenti kliničari odlaze u gradove izvan Zagreba i pružaju pravnu pomoć, 
odnosno preuzimaju slučajeve i daju opće pravne informacije, korisnicima, koji nisu u 
mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu. 

Uz suradnju s udrugama civilnog društva i gradovima, studenti su kroz 10 krugova 
Vanjskih klinika od rujna 2012. do lipnja 2013. posjetili oko 20 gradova te pružili građanima 
pravno savjetovanje u preko 400 predmeta. 

Uzimajući u obzir potrebu građana za pružanjem besplatne pravne pomoći, Savjet 
mladih će izvršiti sve potrebne radnje kako bi realizirali uvođenje Vanjske klinike u Samobor. 
Te radnje će se sastojati u: 

- održavanju konzultacija s predstavnicima Grada Samobora i ostalih sudionika u 
provođenju projekta kako bi se utvrdio način realizacije 



Savjet mladih Grada Samobora 
Program rada za 2015. godinu 

11 

 
- kontaktiranju Pravne klinike i utvrđivanju mogućnosti provođenja projekta 

- suradnji s Gradom Samoborom kao potencijalnim nositeljem projekta 

- osiguravanju svih potrebnih uvjeta za održavanje periodičnih godišnjih Vanjskih 
klinika 

- pružanju građanima informacija o dobivanju besplatne pravne pomoći 

- financiranju potrebnih troškova 

 

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, 
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. 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 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. 

g. 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. 

h. 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 
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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 2015. GODINU 

Stavka u Programu rada i vrsta rashoda Planirani iznos 

INFORMIRANJE – izrada promotivnih materijala 
 

 
3.000,00 kn 

SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA 
MLADIH 

- Posjeti drugim Savjetima mladih (troškovi prijevoza, smještaja i 
hrane) 

- Odlazak na susrete i edukacije 
 

- Troškovi reprezentacije 

 
 
 
 
 
 
 

8.000,00 kn 

PROSTOR ZA MLADE 

(1) Ulazna vrata 
(2) Informatička oprema 

 
 
 
 

10.000,00 kn 

Vanjska klinika Pravne klinike 
 

3.000,00 kn 

Međunarodni dan mladih  

Dan otvorenih vrata Savjeta mladih 

 
 

 
1.000,00 kn 

Predstavljanje udruga 
 

1.000,00 kn 

Organizacija seminara i edukacija  
 

3.000,00 kn 

SPORTSKI DOGAĐAJI 

(1) Plesne radionice  
- Troškovi trenera i iznajmljivanja prostora 
(2) Planinarski pohodi 
 

 
 
 

 
 

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 2015.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 2015.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 2015. 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 


