REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
SAVJET MLADIH GRADA OZLJA
Temeljem čl. 19 Zakona o savjetima mladi (NN 41/14) i čl.20 Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Ozlja, Savjet mladih grada Ozlja na 4. sjednici održanoj 20. rujna 2019. godine
donosi:

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA
MLADIH GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Savjet mladih Grada Ozlja (u daljnjem tekstu Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Ozlja,
osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Ozlja.

Djelokrug Savjeta mladih uređen je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju
Savjeta mladih Grada Ozlja.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada osobito:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga
Gradskog vijeća koja 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 značaja za
unapređivanje položaja mladih
3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za
unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih
davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
5. 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
6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
9. 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
10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Savjet mladih će u 2020. godini sukladno ciljevima i programskim aktivnostima organizirati i
provoditi projekte i programske zadatke te aktivnosti od interesa za mlade grada Ozlja:

1. Aktivnosti iz djelokruga rada Savjeta mladih – sjednice Savjeta mladih,
sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća, suradnja s nadležnim tijelima Grada –
aktivno zagovaranje politika za mlade, sudjelovanje u izradi gradskog programa
djelovanja za mlade i drugo.
2. Suradnja, konzultiranje, razmjena iskustava i dobre prakse s udrugama mladih
i drugim savjetima mladih sa područja RH i šire, edukacija članova Savjeta mladih

3. Informiranje mladih o značaju, nadležnosti i aktivnostima Savjeta mladih
4. Drugi poslovi od interesa za mlade grada Ozlja

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH
GRADA OZLJA ZA 2020. GODINU

AKTIVNOSTI

IZVRŠIOCI I
SUDIONICI

VRSTA RASHODA

PLANIRANI
IZNOS

PROMOCIJA SAVJETA
FB-stranica, logo,
promo-materijali, dani
otvorenih vrata,
savjetovanje s mladima,
prezentacija rada Savjeta,
upoznavanje sa Zakonom
o savjetima mladih
POTICANJE MLADIH
NA INTENZIVNIJE
SUDJELOVANJE U
DRUŠTVU
darivanje krvi, poticanje
na volontiranje,
upoznavanje s
volonterskom knjižicom i
potvrdom o
kompetencijama stečenih
volontiranjem, akcije
čišćenja okoliša
UDRUGE
predstavljanje udruga
koje rade s mladima

Savjet mladih

troškovi izrade logotipa,
promo-materijali,
održavanje FB-stranice

2000,00 kn

Savjet mladih, Grad
Ozalj, LAG Vallis
Colapis, Volonterski
centar Kupa

majice, radni materijali,
reprezentacija

500,00 kn

Savjet mladih, LAG
Vallis Colapis, kudovi,
DVD, sportski klubovi,
Društvo naša djeca,
Tehno OZ

reprezentacija

Savjet mladih, Grad
Ozalj

putni troškovi

500,00 kn

SURADNJA
ostvarivanje suradnje s
drugim savjetima mladih,
suradnja s udrugama
civilnog društva,
suradnja s jedinicama
lokalne, odnosno
područne (regionalne)
samouprave, suradnja s
drugim savjetodavnim
tijelima mladih u RH i
inozemstvu
INFORMIRANJE
upoznavanje mladih s
mogućnostima koje
pružaju razmjene mladih
(EVS, Erasmus+),

Savjet mladih, Grad
Ozalj, LAG Vallis
Colapis

2500,00 kn

1000,00 kn

info dani o medijskoj
pismenosti, građanskoj
participaciji, politici za
mlade i poduzentištvu
EDUKACIJA
odlasci na edukacije i
treninge, sudjelovanje u
radionicama i ljetnim
školama na temu rada s
mladima
MANIFESTACIJE
potpora manifestacijama
od interesa za mlade,
Hrvatska volontira

Savjet mladih

Savjet mladih, Grad
Ozalj

putni troškovi, radni
materijali

2000,00 kn

1500,00 kn

Predsjednik Savjeta mladih Grada Ozlja
Hrvoje Zoretić

