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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

Temeljem čl. 19 Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i čl. 11 Odluke o osnivanju Savjeta                

mladih Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina 6/14), Savjet mladih Grada           

Varaždina donio je na elektronskoj sjednici u prosincu 2018. godine Program rada Savjeta             

mladih Grada Varaždina za 2019. godinu, koji podnosi Gradskom vijeću Grada Varaždina na             

odobravanje. 

Savjet mladih Grada Varaždina savjetodavno je tijelo Grada Varaždina koje je osnovano s             

ciljem boljeg uključivanja mladih u javni i politički život Grada. Mladi su u ovom dokumentu               

definirani kao pripadnici dobne skupine od 15 do 30 godina života, kao što je to određeno i                 

Nacionalnim programom djelovanja za mlade. 

U nastavku slijedi Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu. 

 

 

Tim Hrvaćanin 

v.d. predsjednika Savjet mladih Grada 

Varaždina 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

Sadržaj: 

1. Tribina “Štite li zakoni mlade radnike i radnice u Hrvatskoj?“ 4 

2. Tribina “Mladi kao organizatori promjena“ 4 

3. Radionica za mlade o radničkim pravima i organiziranju mladih radnika 4 

4. Kampanja #ovajputglasam 5 

5. Edukativna kampanja - Biram 5 

6. Osnivanje tijela za suradničko upravljanje (co-management), zagovaranje i         

izradu politika za mlade (v. Joint Council on Youth; Council of Europe) 5 

7. Posjet Novom Sadu 6 

8. Posjet Bruxellesu 6 

9. Evaluacija dosadašnje implementacije Gradskog programa za mlade Grada         

Varaždina za razdoblje 2014.-2020. 6 

10. Pripreme za novu Gradsku strategiju za mlade za naredno razdoblje 7 

11. Praćenje rada i suradnja s Centrom za mlade 7 

12. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 7 

13. Tribine i javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 7 

14. Upravljanje i održavanje društvenih mreža Savjeta Mladih 8 

15. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 8 

16. Nastavak aktivnosti u sklopu Koordinacije savjeta mladih RH 8 

17. Suradnja sa studentskim zborovima 8 

18. Suradnja s vijećima učenika 9 

19. Osnaživanje i unapređenje suradnje sa Savjetom mladih Varaždinske         

županije i ostalim savjetima mladih s područja županije ili šire 9 

20. Jačanje suradnje s udrugama i organizacijama mladih s područja Grada          

Varaždina 9 

21. Organizacija Konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu 10 

22. Uključivanje u rad Regionalne mreže mladih 10 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

1. Tribina “Štite li zakoni mlade radnike i radnice u Hrvatskoj?“ 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, SSSH 

Predviđen trošak: 3000 kn 

Opis: Rasprava o radničkim pravima mladih u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata            

Hrvatske. Na tribini bi sudjelovali panelisti iz Sekcije mladih SSSH, Mreža mladih Hrvatske,             

udruga BRID članovi Savjeta mladih grada Varaždina i drugi sudionici. Prijedlog je da se              

tribina organizira u suradnji s nekim studentskim zborom. SMGV osigurava promociju           

tribine i preuzima organizaciju tribine (logistika, slanje poziva).  

 

2. Tribina “Mladi kao organizatori promjena“ 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, SSSH 

Predviđen trošak: 3000 kn 

Opis: Rasprava o mogućnostima društvenog angažmana mladih, djelovanja u civilnom          

društvu te utjecaju mladih na javne politike i javno mnijenje. Na tribini bi sudjelovali              

panelisti iz Mreže mladih Hrvatske i Sekcije mladih SSSH te aktivisti iz udruga mladih iz               

Varaždina. Prijedlog je da se tribina organizira u suradnji s vijećem učenika neke varaždinske              

srednje škole. SMGV osigurava promociju i organizaciju tribine (logistika, slanje poziva) te            

kontakt s aktivistima udruga mladih iz Varaždina. 

 

3. Radionica za mlade o radničkim pravima i organiziranju mladih radnika  

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, SSSH, MMH 

Predviđeni trošak: 0 kn  

Opis: Radionica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske za mlade osobe o radničkim           

pravima u trajanju od četiri sata (kroz aktivne metode rada). Dionici sumladi koji tek ulaze               

na tržište rada. Radionicu provode treneri iz SSSH i Mreže mladih Hrvatske. SSSH i MMH u                

sklopu projekta pokrivaju troškova materijala i putovanja. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

4. Kampanja #ovajputglasam 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj 

Predviđen trošak: 2000 kn 

Opis: Godina 2019. bit će na razini Europske unije obilježena izborima za Europski             

parlament. Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj provodi nestranačku kampanju         

#ovajputglasam kojom želi potaknuti veću izlaznost, naročito mladih osoba na izbore. Savjet            

mladih grada Varaždina uz podršku Ureda Europskog parlamenta promovirao bi u           

varaždinskim srednjim školama te na fakultetima i Sveučilištu Sjever kampanju uz           

organizaciju tribina i drugih događanja, s ciljem upoznavanja mladih osoba s europskim            

institucijama i izborima za Europski parlament. 

5. Edukativna kampanja - Biram 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, GONG 

Predviđeni trošak: 4000 kn 

Opis: U suradnji sa srednjim školama, Centrom za mlade, studentskim odborom i            

studentskom zborom, cilj kampanje Biram Savjeta mladih grada Varaždina i GONG-a           

osnažiti je mlade (pogotovo one koji prvi puta izlaze na izbore) da izađu na izbore, da se                 

upoznaju sa svojim pravima, da nauče što je to izborna kampanja, kako kritički promišljati o               

porukama koje dolaze do njih za vrijeme kampanje, ali i zašto je važno participirati na               

izborima. 

6. Osnivanje tijela za suradničko upravljanje (co-management), zagovaranje i izradu          

politika za mlade (v. Joint Council on Youth; Council of Europe) 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, inicijativa V4EYC2022, Vijeće Europe 

Predviđeni trošak: 1000 kn 

Opis: Kako bi se pojačalo povjerenje u demokratske procese i institucije kod mladih, cilj je               

osnovati tijelo koje će pridonijeti većoj transparentnosti procesa izrade politika za mlade, kao             

i osnažiti postojeća tijela (Savjet mladih Grada Varaždina). Također, tijelo će imati veliku             

ulogu i kreiranju mjera za novi gradski program za mlade. Jedan od članova tijela bit će                

predstavnik Vijeća Europe.  
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

7. Posjet Novom Sadu 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina 

Predviđen trošak: 4000 kn 

Opis: Novi Sad 2019. godine je Europska prijestolnica mladih. Kroz pripremu kandidature            

grada Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021. godine, Savjet mladih grada           

Varaždina povezao se s organizacijama i institucijama u Novom Sadu. U 2019. godini u planu               

je odlazak članova Savjeta mladih u Novi Sad s ciljem daljnjeg umrežavanja, razvoja             

zajedničkih projekata te upoznavanja s primjerima dobre prakse pripreme kandidature i           

realizacije projekta. 

 

8. Posjet Bruxellesu 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Pripreme za dovršetak projekta posjete Bruxellesu - Europskom parlamentu te           

hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, za nekolicinu mladih iz Varaždina koji bi            

se odabrali putem javnog natječaja s javno objavljenim prijavama te postupkom procjene            

prijava, kao i prihvaćenim prijavama. Financiranje projekta bilo bi iz proračuna EU            

zastupnika. 

 

9. Evaluacija dosadašnje implementacije Gradskog programa za mlade Grada         

Varaždina za razdoblje 2014.-2020. 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: U suradnji s gradskim institucijama i lokalnim udrugama mladih ili za mlade,             

osnivanje radnog tijela koje ima za cilj provesti evaluaciju dosadašnje implementacije           

Gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014.-2020. U skladu s            

rezultatima evaluacije i preporukama osnovanog radnog tijela, a uz procjenu važnosti ili            

hitnosti reakcije na rezultate, moguće je unošenje promjena u Program rada Savjeta mladih             

Grada Varaždina za 2019. godinu. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

10. Pripreme za novu Gradsku strategiju za mlade za naredno razdoblje 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Trenutno aktualan Gradski program za mlade Grada Varaždina ograničen je na            

razoblje 2014.-2020. godine, što znači da je vrijeme za početak priprema za novu Gradsku              

strategiju za mlade, koja bi bila usklađena s nacionalnom strategijom i europskom            

regulativom. 

11. Praćenje rada i suradnja s Centrom za mlade 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Centar za mlade sastavni je dio institucionalnog okvira razvoja politika za mlade i čini               

temelj kreiranja društvenog sadržaja za mlade. To je prvenstveno prostor koji koriste mladi i              

koji koristi mladima. Brojna istraživanja ističu kako mladi kao jedan od najvećih problema u              

gradu navode nedostatak kvalitetnog civilnog prostora u kojem oni mogu provoditi svoje            

aktivnosti. Upravo zato projekt Centra za mlade u Varaždinu jedan je od bitnih segmenata              

rada Savjeta mladih grada Varaždina. SMGV uspostavit će redovitu komunikaciju s           

voditeljima i korisnicima Centra za mlade te raditi na osnaživanju kapaciteta, infrastrukture i             

financijske podrške Centra za mlade. 

12. Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 

Predviđeni trošak: 2000 kn 

Opis: Osmišljavanje i provedba zajedničkog programa udruga i organizacija koje djeluju u            

Centru za mlade s ciljem da se na dostojanstven način obilježi Međunarodni dan mladih. 

13. Tribine i javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

Predviđeni trošak: 1000 kn 

Opis: Prikupljanje mišljenja zainteresirane javnosti za položaj i stanje mladih, udruga           

mladih i drugih srodnih tema u Varaždinu, u obliku ulaznih ili povratnih informacija, ključno              

je za uključivanje mladih u procese donošenja odluka ili utjecanje na lokalne javne politike.              

Organiziranjem redovitih susreta s mladima iz lokalne zajednice, komunikacijom s njima,           

poticanjem građanske participativnosti i društvenog angažmana, stvara se ozračje koje          

osnažuje mlade i njihov položaj u lokalnoj sredini. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

14. Upravljanje i održavanje društvenih mreža Savjeta Mladih 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Održavanje web stranice te profila na društvenim mrežama. Cilj je da se             

pravovremeno i sveobuhvatno informiraju mladi o djelovanju SMGV-a, ali i udruga i            

predstavnika mladih s kojima Savjet surađuje te prilika koje se pružaju na lokalnoj,             

nacionalnoj, i međunarodnoj razini, a koje mogu pozitivno utjecati na osnaživanje mladih,            

njihovu osviještenost o svojim pravima te općenito obrazovanje. Nadalje, posebna pažnja           

stavlja se na interakciju s mladima putem društvenih mreža kako bi se uspostavio sustav              

kojim bi Savjet mladih Grada Varaždina bio u mogućnosti prihvatiti i analizirati sve             

relevantne povratne informacije o svom djelovanju, u najkraćem mogućem roku. 

15. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 

Predviđeni trošak. 1500 kn 

Opis. Sudjelovanje dvoje članova Savjeta mladih grada Varaždina na Nacionalnoj          

konferenciji savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, na bazi            

dvije osobe. 

16. Nastavak aktivnosti u sklopu Koordinacije savjeta mladih RH 

Predviđeni trošak. 3000 kn 

Opis. Nastavljanje prakse prethodnih saziva Savjeta mladih Grada Varaždina sudjelovanjem          

u radu i aktivnostima Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske. Cilj Koordinacije           

savjeta mladih Republike Hrvatske je razmjena iskustava i davanje savjeta donositeljima           

odluka za mlade. 

17. Suradnja sa studentskim zborovima 

Predviđeni trošak. 0 kn 

Opis. Komunikacija, suradnja i organizacija događaja u domeni studentskog života.          

Specifični događaji bit će definirani u toku godine u dogovoru s predstavnicima studentskih             

zborova. Nastojat će se ustanoviti komunikacijski kanal kojim bi se kontinuirano izmjenjivale            

informacije između uključenih strana. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

18. Suradnja s vijećima učenika 

Predviđeni trošak. 0 kn 

Opis. Komunikacija, suradnja i organizacija događaja u domeni učeničkog života. Specifični           

događaji će biti definirani u toku godine u dogovoru s predstavnicima vijeća učenika. U              

sklopu suradnje s vijećima učenika bit će poštovana dosadašnja dobra praksa Savjeta mladih             

Grada Varaždina, obilježavanje dana maturanata i podržavanje organizaciji popularne         

Quadrille. 

19. Osnaživanje i unapređenje suradnje sa Savjetom mladih Varaždinske županije i           

ostalim savjetima mladih s područja županije ili šire 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Kontinuirani rad na unapređenju i osnaživanju suradnje sa Savjetom mladih           

Varaždinske županije i ostalim savjetima s područja županije ili šire, kao i Mrežom savjeta              

mladih Varaždinske županije, u pogledu redovite komunikacije, sastanaka i razmjene          

iskustava.  

20. Jačanje suradnje s udrugama i organizacijama mladih s područja Grada          

Varaždina 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina mora imati aktivnu ulogu u ovom izrazito važnom             

segmentu te u dijalogu s upravom Grada omogućiti udrugama i organizacijama mladih ili za              

mlade pozitivno ozračje u kojem se mogu razvijati i djelovati. Imajući to na umu, Savjet               

mladih Grada Varaždina će se aktivno zalagati za stvaranje šire mreže udruga mladih na              

području grada Varaždina te uključivanje što većeg broja dionika iz civilnog sektora u             

procese donošenja odluka. Također, Savjet mladih mora djelovati u smjeru poticanja razvoja            

novih udruga i osnaživanja njihovih kapaciteta. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu 

21. Organizacija Konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu  

Predviđeni trošak: 5000 kn 

Opis: Organizacija Konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu za vrijeme trajanja           

Špancirfesta 2019. Konferencija bi ugostila predstavnike savjeta mladih iz raznih dijelova           

Hrvatske. Potencijalni suorganizator bi bila Koordinacije savjeta mladih RH. Sredstva bi se            

osigurala iz donacija, moguće manje sudjelovanje iz proračuna ali to će se pokušati izbjeći.              

Teme i detalji Konferencije će se definirati naknadno u procesu pripreme. 

22. Uključivanje u rad Regionalne mreže mladih 

Predviđeni trošak: 500 kn 

Opis: Uključivanje Savjeta mladih Grada Varaždina u regionalnu mrežu mladih sa sjedištem            

u Bruxellesu – odraditi sve pripreme za potencijalno pristupanje. Već su ranije ostvareni             

određeni kontakti kako bi se to realiziralo. Prije ostvarivanja ove aktivnosti i njenih ciljeva bit               

će provedeno konzultiranje s Nezavisnom udrugom mladih iz Lepoglave, koja već jest član             

Regionalne mreže mladih. 
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Financijski plan-okvirni troškovnik Savjeta mladih za 

2019. godinu 

 
 

Tribine “Štite li zakoni mlade radnike i 

radnice u Hrvatskoj?“ 

 i “Mladi kao organizatori promjena“ 

 

6000 kn 

Kampanje #ovajputglasam i Biram 6000 kn 

Osnivanje tijela za suradničko upravljanje 

(co-management), zagovaranje i izradu 

politika za mlade  

1000 kn 

Uključivanje u rad Regionalne mreže mladih 

 

500 kn 

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 12. 

kolovoza 

2000 kn 

Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji 

savjeta mladih 

1500 kn 

Aktivnosti u sklopu Koordinacije savjeta 

mladih RH 

3000 kn 

Organizacija Konferencije savjeta mladih RH 

u Varaždinu  

5000 kn 

Studijsko putovanje članova Savjeta mladih 

Grada Varaždina u Novi Sad 

4000 kn 

Ostalo 1000 kn 

 

 


