Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka
19. Oduke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj
4/15), Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donio je

PROGRAM RADA
Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu

Uvod
Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo
Općine Kloštar Ivanić koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine
Kloštar Ivanić. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta
mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade, te daje
mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.
Savjet mladih predlaže Općinskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja
mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, te predlaže raspravu o
pitanjima od značaja za mlade i način njihova rješavanja.
Programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i
temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo
ostvarenje. Rad i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarenje ciljeva propisanih ovim
Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Rad i djelovanje Savjeta mladih utemeljeno je na načelu nediskriminacije, partnerstva,
suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih, te usmjereno na ostvarenje ciljeva propisanih ovim
Programom i mora biti u suglasju s njegovim sadržajem.
Radi pronalaženja najboljih mogućih rješenja problema mladih u Općini Kloštar Ivanić Savjet
mladih će organizirati okrugle stolove i tribine, služit će se javnim zagovaranjem, javnim kampanjama
i razmjenom iskustava s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i u
inozemstvu.
Ujedinit ćemo udruge, plesne skupine, sportaše iz svih klubova, ljubitelje fotografije i dobre
glazbe. Ponuditi ćemo sadržaj koji odgovara svima u svrhu ujedinjenja mladih.
Sastavni dio Programa rada Savjeta mladih je Plan aktivnosti Savjeta mladih Općine Kloštar
Ivanić za 2016. godinu u kojem su navedene konkretne programske aktivnosti, nositelji aktivnosti,
rokovi njihova izvršavanja, kao i potrebna financijska sredstva.
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Plan aktivnosti
Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu
1) Tribine
1.1.Prevencija nasilja nad djecom i mladima „Živimo život bez straha”
1.2. Nezaposlenost mladih
2) Povezivanje i suradnja Savjeta mladih Zagrebačke županije
3) Informiranje mladih na području Općine Kloštar Ivanić o značaju,
funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih
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1. Tribine

1.1.

Prevencija nasilja nad djecom i mladima „Živimo život bez straha”

OPIS PROJEKTA:
Nasilje među mladima uključuje širok spektar neprihvatljivog ponašanja među djecom i
mladima, sve od nazivanja pogrdnim imenima, prijetnji, ogovaranja, ignoriranja, omalovažavanja pa
do šamaranja, udaranja, naguravanja, oduzimanja stvari ili novca te drugih oblika fizičkih sukoba,
nerijetko i uz primjenu oružja.
Savjet mladih je svjestan kako je za rješavanje tako ozbiljnih problema potrebna suradnja svih
struktura društva, a osobito obitelji te će isti kroz svoj rad pokušati dati doprinos borbi protiv nasilja i
njegovih uzročnika, ma kako skroman bi on mogao biti u ovim okvirima i to:
-

organiziranjem tribine na temu nasilja u suradnji sa stručnjacima, udrugama te osnovnim i
srednjim školama;

-

poticanjem javnih rasprava o nasilju među mladima; kroz program rada nastojat će
doprinijeti osmišljavanju modela organizacije slobodnog vremena mladih na području Općine
Kloštar Ivanić

Također, Savjet mladih će pružati podršku u suzbijanju nasilja te sudjelovati u Programu Dan
ružičastih majica, poznatiji kao „Pink Shirt Day“ - program prevencije vršnjačkog nasilja. Ideja je
nastala u znak protesta zbog incidenta koji se dogodio u jednoj školi. Inicijativom školskih kolega je na
konstruktivan i inteligentan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci
liječenju teško bolesne majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski
kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije,međunarodno prepoznate obljetnice.
Edukacija mladih o uzrocima i posljedicama nasilja bit će provedena kroz tribinu, a usmjerena
na populaciju viših razreda osnovnih škola te učenike srednje škole Ivanić Grad.
Svi mladi koji će sudjelovati na tribini imat će „dress code“ obući nešto rozo na sebe. Bilo to
majica, hlače, marama oko vrata ili štogod slično.
Kao poklon u znak sjećanja na tribinu a i podsjetnika da je svaka osoba dragocjena i nije
vrijedna apsolutno nikakvog nasilja, učesnici će dobiti prigodne bedževe.

MJESTO ODRŽAVANJA: Dvorana Pučkog doma Kloštar Ivanić
VRIJEME ODRŽAVANJA: Ožujak 2016. godine
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1.2.

Nezaposlenost mladih

OPIS PROJEKTA:
Nezaposlenost mladih jedan je od gorućih problema kako na području našege Općine tako i na
području cijele Hrvatske. Unatoč činjenici da je hrvatska mladež u nepovoljnoj situaciji, hrvatsko
društvo još uvijek nije u dovoljnoj mjeri svjesno problema mladih, a specifični problemi mladih vrlo su
rijetko prepoznati u kontekstu nezaposlenosti mladih.
Mladi su u cjelini u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dobne skupine. To
znači da ne posjeduju vlasništvo (nekretnine, ušteđevine, dionice), da imaju poteškoće kod
pronalaženja posla i osiguravanju vlastitog stambenog prostora, da ovise o potpori svojih roditelja.
Tranzicijski procesi povećavaju stupanj nesigurnosti mladih koji, kad izađu iz obrazovnog sustava,
nemaju jasnih perspektiva o mogućnostima zapošljavanja, profesionalnog razvoja i vođenja
samostalnog i produktivnog života. Mlade osobe teško su pogođene recesijom i njihov prijelaz iz
obrazovanja na tržište rada postalo je vrlo teško. Takvo potencijalno isključivanje s tržišta rada može
imati trajne posljedice, a naposljetku svakako rezultira sve većom jezgrom nezadovoljnih mladih koji
su udaljeni u tolikoj mjeri s tržišta rada da im je potrebna znatna podrška da se ponovno angažiraju i
postanu aktivni.
U Hrvatskoj je posebno detektirani problem prijelaza iz srednjoškolskog obrazovanja
na sveučilišno obrazovanje. Srednjoškolci su nedovoljno informirani o perspektivama pojedinog
fakultetskog obrazovanja te se vrlo često upisuju na fakultete koji proizvode kadrove za "burzu rada“.
Pružanje potrebnih informacija mladima potencijalno omogućava istima lakše razumijevanje
problema koji se pojavljuju nakon formalnog obrazovanja, a posebno prilikom traženja prvog
zaposlenja. Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić, u skladu svoga djelokruga djelovanja, započeti će sa
aktivnostima razvijanja edukacije učenika i mladih koji će omogućavati lakše pronalaženje zaposlenja.
Na tu temu održala bi se tribina gdje bi gostovale stručne osobe. Takvom mjerom postavljamo si za
cilj upoznati mlade ljude o načinu i mogućnostima zapošljavanja.

MJESTO ODRŽAVANJA: Dvorana Pučkog doma Kloštar Ivanić
VRIJEME ODRŽAVANJA: Svibanj 2016. godine
PRIJEDLOG FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE ZA IZVRŠENJE PROJEKTA "TRIBINE"
U KLOŠTAR IVANIĆU - 2 TRIBINE
(u kunama)

Tiskanje letaka, plakata ………….......………………………………………….............
Stručni suradnici ………………………………………………………………..…................
Dodatni troškovi (bedževi, majice)………………………………………..................

500,00 kn
2.000,00 kn
1.000,00 kn

UKUPNO

3.500,00 kn
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2. Povezivanje i suradnja Savjeta mladih Zagrebačke županije

OPIS PROJEKTA:
Organizacija Susreta Savjeta mladih Zagrebačke županije jedan je od aspekata ostvarivanja
suradnje s općinskim, gradskim i županijskim Ssavjetima mladih, a radi zajedničkog razumijevanja i
razmjene iskustava u radu te njegovanja prijateljstava. Susret Savjeta mladih Zagrebačke županije u
2016. godini bit će temelj uspostave suradnje i razmjene iskustava između Savjeta mladih cijele
Županije. Unazad 4 godine održavaju se susreti Savjeta mladih Zagrebačke županije na kojima
predstavnici izmjenjuju ideje o svom radu. Savjet mladih će nastojati slijediti taj pozitivan primjer, te
sudjelovati u što većem broju s ciljem što intenzivnijeg povezivanja i suradnje u svim područjima od
interesa za mlade.

MJESTO ODRŽAVANJA: Naknadno će se utvrditi
VRIJEME ODRŽAVANJA: Naknadno će se utvrditi

PRIJEDLOG FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE ZA SUDJELOVANJE
(u kunama)
Troškovi prezentacije i prijevoza ……………………………………….. 1.000,00 kn
Troškovi promidžbenih materijala ………………………………………
500,00 kn
UKUPNO

1.500,00 kn
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3. Informiranje mladih na području Općine Kloštar Ivanić o značaju,
funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih

OPIS PROJEKTA:
U cilju pružanja osnovnih informacija o Savjetu mladih, njegovim zadaćama i ulozi, Savjet
mladih će osigurati objavljivanje dokumenata i informacija na službenoj stranici Općine Kloštar Ivanić.
Također, kontinuirano će obavještavati zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima putem drugih
sredstava komunikacije, kao što su društvene mreže. U tu svrhu će pokrenuti novu Facebook
stranicu, u koju će se moći uključiti svi mladi s područja Općine Kloštar Ivanić, 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. Uz to savjet će obilaziti učenička vijeća osnivnih i srednje škole na području Općine Kloštar
Ivanić u svrhu informiranja i uključivanja u rad. 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.
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Prijedolzi dodatnih aktivnosti

U nastavku se nalaze prijedlozi dodatnih aktivnosti, koji ovise o resursima koji će nam u trenutku
pokretanja biti potrebni.

1. Tribina "Ovisnost"
Organizacija tribine s ciljem upoznavanja mladih o štetnostima koje ovisnost izaziva,
te rješenja o odvikavanju ukoliko dođe do ovisnosti.

2. Tečaj plesa
Organizacija tečaja u suradnji sa stručnom osobom koja bi vodila tečaj.

3. Obrazovanje mladih za pisanje projekata za dobivanje sredstava od EU
Obrazovanje s perspektivnošću zapošljavanja mladih.
Postoji mogućnost apliciranja na radno mjesto koje zahtjeva takvo obrazovanje.
Iste osobe moći će pomoći Općini Kloštar Ivanić u smislu razvitka i ostvarivanja planiranih
projekata.

4. Sportske igre
Organizacija sportskih igara i promocija zdravog načina života
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 238/14-01/23-15-20
Kloštar Ivanić, 12.11.2015.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
SAVJET MLADIH
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

Predsjednica Savjeta mladih:
Ana Bedeković
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