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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. 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 2019. godine Program rada Savjeta             

mladih Grada Varaždina za 2020. 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 2020. godinu. 

 

 

Tim Hrvaćanin 

predsjednik Savjet mladih Grada Varaždina 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

Sadržaj: 

 

1. Izrada novog Gradskog programa za mlade Grada Varaždina 4 

2. Kampanja #zajednozaeu 4 

3. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 5 

4. Nastavak aktivnosti u sklopu Koordinacije savjeta mladih RH 5 

5. Suradnja s Centrom za mlade 5 

6. Suradnja sa studentskim zborovima 5 

7. Suradnja s vijećima učenika 6 

8. Mreža savjeta mladih Varaždinske županije 6 

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

Varaždina 6 

10. Suradnja sa savjetima mladih iz Varaždinske županije i Republike Hrvatske

7 

11. Radna skupina za podršku savjetima mladih općina, gradova i županija u            

Republici Hrvatskoj 7 

12. Uključivanje u rad Regionalne mreže mladih 7 

13. Organizacija Nacionalne konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu 8 

14. Upravljanje i održavanje društvenih mreža Savjeta mladih 8 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

1. Izrada novog Gradskog programa za mlade Grada Varaždina 

Izvršitelji: Savjet mladih Grada Varaždina, Grad Varaždin, udruge mladih 

Predviđen trošak: 20 000 kn 

Opis: Trenutni Gradski program za mlade Grada Varaždina aktualan je za razdoblje 2014. -              

2020. Gradski program za mlade ključni je dokument za donošenje, provedbu i            

implementaciju politika za mlade u jedinici lokalne samouprave. Gradskim programom za           

mlade uređuje se niz pitanja od važnosti za mlade koji žive na području Grada Varaždina, od                

obrazovanja i zapošljavanja do stambenih politika, neformalnog obrazovanja i slobodnog          

vremena mladih. Savjet mladih Grada Varaždina u 2020. godini koordinirat će proces izrade             

novog Gradskog programa za mlade Grada Varaždina, od pripremnih aktivnosti do           

formalnog izglasavanja programa, uključujući i istraživanje potreba mladih u Gradu          

Varaždinu, kao i primjera dobre prakse te smjernica hrvatskih i europskih institucija i             

organizacija civilnog društva koje djeluju u području politika za mlade i s mladima. 

2. Kampanja #zajednozaeu 

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

Predviđen trošak: 0 kn 

Opis: Tijekom 2019. godine Savjet mladih Grada Varaždina uspješno se uključio u            

nestranačku kampanju #ovajputglasam Europskog parlamenta čiji je cilj bio potaknuti veću           

izlaznost na izbore za Europski parlament, naročito među mladom populacijom. Osim što je             

Ured Europskog parlamenta u Zagreu nekoliko puta posjetio Varaždin tijekom 2019. godine,            

članovi Savjeta mladih Grada Varaždina kampanju #ovajputglasam uspješno su proveli i na            

Facebook profilu Savjeta mladih Grada Varaždina gdje su u tjednu uoči izbora za Europski              

parlament ostvarili značajan doseg i angažman pratitelja. 

U 2020. godini Savjet mladih Grada Varaždina nastavit će suradnju s Uredom Europskog             

parlamenta u Zagrebu na kampanji #zajednozaeu čiji je cilj promovirati vrijednosti i politike             

zajedništva Europske unije kroz niz projekata od kojih su neki, poput video-natječaja            

#euroscola već u tijeku. 
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

3. Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih 

Predviđeni trošak: 2000 kn 

Opis: Sudjelovanje dvoje članova Savjeta mladih grada Varaždina na Nacionalnoj          

konferenciji savjeta mladih u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. 

4. Nastavak aktivnosti u sklopu Koordinacije savjeta mladih RH 

Predviđeni trošak: 4500 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. 

5. 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. U Centru za mlade u Varaždinu trenutno             

djeluje nekoliko udruga - Filmsko-kreativni studi VANIMA, umjetnička organizacija Gllugl,          

udruga nuSynergetic, udruga Hrvatska glazbena mladež Varaždin, udruga Trash te Udruga           

mladih V.U.K. Savjet mladih Grada Varaždina u 2020. godini održavat će redovite sastanke s              

predstavnicima udruga koje djeluju u sklopu Centra za mlade te će podržati programe i              

projekte koji se provode u Centru za mlade. 

6. Suradnja sa studentskim zborovima 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina u 2020. godini održat će sastanke s predstavnicima             

studentskih zborova koji djeluju u Varaždinu te pritom razmijeniti informacije i iskustva o             

potrebama, problemima i potencijalima studenata u Varaždinu. Savjet mladih Grada          

Varaždina također će se povezati sa studentskim zborovima na projektima koje oni provode             
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

te na taj način ostvariti suradnju i partnerstvo. Specifični događaji će biti definirani tijekom              

godine u dogovoru s predstavnicima studentskih zborova. 

7. Suradnja s vijećima učenika 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina povezat će se u 2020. godini s vijećima učenika              

srednjih škola na području Grada Varaždina. Iako srednje škole nisu pod upravom Grada             

Varaždina, već Varaždinske županije, mladi iz srednjih škola gravitiraju gradu Varaždinu kao            

središtu županije i sveučilišnom gradu. Savjet mladih Grada Varaždina ispitat će probleme i             

potrebe s kojima se susreće srednjoškolska populacija te pružiti podršku organizaciji           

događaja u domeni učeničkog života. Specifični događaji bit će definirani tijekom godine u             

dogovoru s predstavnicima vijeća učenika. 

8. Mreža savjeta mladih Varaždinske županije 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina aktivno se u 2019. godini uključio u Mrežu savjeta              

mladih Varaždinske županije, čije je osnivanje inicirao i koju vodi Savjet mladih Varaždinske             

županije. Kroz rad mreže članovi županijskih savjeta mladih razmijenili su niz primjera dobre             

prakse te raspravljali o problemima i politikama za mlade na lokalno, regionalnoj i             

nacionalnoj razini. U 2020. godini planiran je nastavak aktivnosti u sklopu Mreže savjeta             

mladih Varaždinske županije, a planirani su i kontakti sa savjetima mladih s kojima Savjet              

mladih Grada Varaždina dosad nije surađivao. 

9. 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 dijalogu s udrugama             

mladih i organizacijama za mlade. 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             
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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

djelovati u smjeru poticanja razvoja novih udruga, osnaživanja njihovih kapaciteta, poticanja           

volonterstva te uključivanja mladih u rad udruga mladih i za mlade. 

10. Suradnja sa savjetima mladih iz Varaždinske županije i Republike Hrvatske 

Predviđeni trošak: 3000 kn 

Opis: Savjet mladih Grada Varaždina potpisao je u 2019. godini sporazum o prijateljstvu sa              

Savjetom mladih Grada Belišća. U 2020. godini Savjet mladih nastavit će surađivati sa             

savjetima mladih iz Varaždinske županije i Republike Hrvatske, razmjenjivati primjere dobre           

prakse te raditi na osnaživanju mladih u društvu. Specifični događaji i projekti definirat će se               

tijekom 2020. godine u suradnji s drugim savjetima mladih. 

11. Radna skupina za podršku savjetima mladih općina, gradova i županija u            

Republici Hrvatskoj 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Članovi Savjeta mladih Mario Sinčić i Kaja Pavlinić te zamjenik člana Saša Vrček              

izabrani su u Radnu skupinu za podršku savjetima mladih općina, gradova i županija u              

Republici Hrvatskoj. U prosincu će se u sklopu Radne skupine održati 1. regionalne             

konzultacije s predstavnicima i predstavnicama Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.           

Članovi Savjeta mladih Grada Varaždina aktivno će i u 2020. godini sudjelovati u radu i               

aktivnostima Radne skupine za podršku savjetima mladih općina, gradova i županija te            

sklopiti nove suradnje i partnerstva sa savjetima mladih iz Republike Hrvatske. 

12. 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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Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu 

13. Organizacija Nacionalne konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Organizacija Nacionalne konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu na jesen 2020. godine.            

Konferencija bi ugostila predstavnike savjeta mladih iz raznih dijelova Hrvatske, a           

suorganizator bi bio Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. U slučaju održavanja Nacionalne            

konferencije savjeta mladih RH u Varaždinu, u vezi čega odluku mora donijeti Udruga             

gradova, potrebno je sredstva za održavanje konferencije osigurati rebalansom proračuna. 

14. Upravljanje i održavanje društvenih mreža Savjeta mladih 

Predviđeni trošak: 0 kn 

Opis: Održavanje 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 i aktivnosti u slobodno vrijeme. 
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