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GRADSKI PROGRAM ZA MLADE  

GRADA VARAŽDINA  

za razdoblje od 2022. do 2026. godine 

 

Politika za mlade vrsta je socijalne, redistributivne politike kojoj je za cilj koordinirati širok 

spektar aktera i resursa s ciljem stvaranja poticajnog okuženja za razvoj mladih i rješavanja 

njihovih problema. Razlikujemo dva tipa politika za mlade. S jedne strane politika za mlade 

(singular) odnosi se na specifična područja koja ne nalazimo u resorima koji nisu dominantno i 

izravno vezani za mlade, pri čemu je riječ o razvoju rada s mladima, participaciji mladih, načinu 

funkcioniranja centara za mlade ili uspostavljanju participativnog proračuna za mlade. S druge 

strane, politike za mlade (plural) se odnosi na aktivnosti resora kojima je glavni fokus neka druga 

domena, ali u sklopu svog djelokruga provode aktivnosti koje se odnose i na mlade. U ovaj 

pristup spadaju primjerice povećanje kulturne ponude za mlade, različiti obrazovni programi ili 

socijalna davanja. Osim ove diferencijacije, politika za mlade je ovisna i o razinama pa zato 

govorimo i višerazinskom pristupu politika za mlade. Lokalna razina je u interakciji 

nacionalnom, ali je isto tako neraskidivo vezana i za europske politika za mlade. Jedna razina 

neminovno utječe na drugu, od tematskih područja do financiranja. Upravo kako bi se pomirio 

pristup politike za mlade i politika za mlade te što bolje koordinirala višerazinska priča, od 

neizmjerne je važnosti imati kodificiran sustav stvaranja poticajnog okruženja za mlade. Baš je 

to glavna funkcija lokalnog programa za mlade. Lokalni program za mlade tako služi 

zaposlenicima jedinice lokalne samouprave kako bi mogli ne samo koordinirati politiku za 

mlade, već i mehanizme koji su im na raspolaganju usmjeriti prema zajednički identificiranim 

ciljevima nastalim kroz proces izrade lokalnog programa za mlade. Isto vrijedi i za gradske 

institucije koje i temeljem konzultacije lokalnog programa za mlade mogu (i trebaju) izrađivati 

godišnje planove i programe, odnosno kurikulume s ciljem pružanja javnih usluga mladima koji 
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su integralni dio njihovih ciljnih skupina.  Osim toga, lokalni program za mlade služi i 

organizacijama mladih i za mlade koje također mogu koristiti sadržaj dokumenta pri pisanju 

projekata, a kako bi se pružila usluga koja je potrebna konkretnoj zajednici. Lokalni program za 

mlade je i politički dokument kojim izabrana vlast određuje smjer razvoja mladih, ali i zalog 

transparentnosti trošenja proračunskog novca. Postojanje lokalnog programa za mlade 

omogućava udrugama mladih i za mlade izradu prioriteta zagovaranja te kontrole legitimne 

demokratske vlasti.  

Iz svih navedenih razloga, bitan je način izrade lokalnog programa za mlade. On ne samo da 

treba odgovarati na postojeće potrebe mladih u konkretnoj lokalnoj zajednici, već i pružiti viziju 

razvoja mladih kao društvene skupine. Mladi se u Europskoj uniji trenutačno suočavaju s 

brojnim izazovima, od izazova u vidu očuvanja mira i demokratskog poretka, preko ekonomske i 

financijske nestabilnosti koja se prelijeva na probleme sa stambenim zbrinjavanjem pa sve do 

klimatske anksioznosti. Slični problemi muče i mlade u Hrvatskoj koji osim navedenog 

pokušavaju pronaći kvalitetan, dobro plaćen i ispunjavajući posao u isto vrijeme imajući nisko 

povjerenje u institucije koje bi trebale kreirati i radne i druge politike. Niska građanska 

kompetencija mladih i posljedično nezadovoljavajući stupnjevi društvene i političke 

participacije, skromno razvijen sustav potpore alternativnoj, konceptualnoj i suvremenoj 

kulturnoj sceni te  društvene nejednakosti s obzirom na rezidencijalni status neki su od izazova s 

kojima se mladi susreću. Grad Varaždin, iako u nekim domenama razvijen, ima prostora za 

napredak u kontekstu stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj mladih. Istraživanja konzultirana 

za potrebe ovog istraživanja nedvojbeno pokazuju da mladi od Grada Varaždina očekuju 

proaktivniji pristup u kreiranju politika i mehanizama koji će mladima omogućiti kvalitetne 

poslove, stvarno slušanje potreba mladih bez fingiranja participacije i pomoć pri kreiranju bolje 

životne perspektive. Osim toga, nalazi sugeriraju potrebu rada s ranjivim društvenim skupinama 

(mladima u riziku od siromaštva, LGBTIQ mladima, mladima koji su izašli iz sustava 

alternativne skrbi). Imajući ove podatke u vidu, Grad Varaždin krenuo je u izradu lokalnog 

programa za mlade. 

Izrada Gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine 

obuhvatila je nekoliko metodoloških tehnika s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg dokumenta. Prvi 

korak u izradi bila je identifikacija glavnih principa izrade. Nakon konzultacije s predstavnicima 

Grada zaključeno je da će izrada gradskog programa za mlade slijediti sljedeće principe: 

 Participativnost svih aktera 

 Inkluzivnost 

 Strateška orijentacija 

 Dostižnost ciljeva i mjera 

 Utemeljenost na potrebama 

 Utkanost u zajednicu 

 Inovativnost 
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 Komplementarnost s europskim i nacionalnim politikama za mlade 

Nakon dogovorenih principa, pristupljeno je analizi sekundarnih podataka (nacionalnih i lokalnih 

istraživanja mladih) i provedbi nestrukturiranih intervjua s odabranim dionicima s ciljem 

identifikacije tematskih područja i strukture gradskog programa za mlade. Nakon što su odabrani 

tematski proriteti isti su iskomunicirani s predstavnicima Grada Varaždina, Odborom za mlade 

Gradskog vijeća Grada Varaždina i Savjetom mladih grada Varaždina. Zaključeno je da će se 

gradski program za mlade sastojati od šest tematskih područja. Na temelju donesenog zaključka 

analizirani su primjeri dobre prakse gradskih programa za mlade te relevantna istraživanja što je 

rezultiralo konglomeratom mjera. Predložene mjere konzultirane su s predstavnicima mladih 

putem šest grupnih diskusija. Nakon analize grupnih diskusija apstrahirano je 25 mjera i 142 

zadatka. Idući korak uključivao je drugi krug konzultacija s predstavnicima Grada Varaždina, 

Odborom za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina i Savjetom mladih. Po završetku 

konzultacija izrađen je čistopis koji se sastojao od šest područja 22 mjere i 79 zadataka što je 

procijenjeno realnim za provesti do 2026. godine. Predloženi tekst gradskog programa za mlade 

objedinjuje dva pristupa. S jedne strane legitimira postojeću dobru praksu lokalnih politika za 

mlade s ciljem kodifikacije iste, a s druge strane nudi inovativne iskorake s ciljem kvalitetnijeg 

života mladih u Gradu Varaždinu. 

Nacrt Gradskog programa za mlade grada Varaždina od 2022. do 2026. godine slijedi tematski, a 

ne funkcionalnu logiku. Drugim riječima, jedinica analize i način predstavljanja aktivnosti 

fokusira se na temu, a ne na samog provoditelja kao ishodišta. To, drugim riječima znači da će se 

neke od aktivnosti ponavljati u različitim tematskim područjima, odnosno da će se reformiranjem 

jednog od sustava (npr. stipendija) riješiti problemi u nekoliko tematskih područja. Time broj od 

79 aktivnosti postoja manji, a provedba gradskog programa za mlade još dostižnija.  

Upravo kako bi se kvalitetno pratila provedba gradskog programa za mlade, Odjel za društvene 

djelatnosti svake će godine podnijeti izvještaj Odboru za mlade Gradskog vijeća Grada 

Varaždina, Gradskom vijeću Grada Varaždina i Savjetu mladih o realiziranim aktivnostima. 

Četiri mjeseca prije kraja provedbenog razdoblja Gradskog programa za mlade Grada Varaždina 

od 2022. do 2026. godine ugovorit će se vanjska evaluacija provedbe gradskog programa. Odjel 

za društvene djelatnosti po donošenju Gradskog programa za mlade Grada Varaždina od 2022. 

do 2026. godine donijet će vremenik provedbe mjera i aktivnosti s obzirom na financijske 

mogućnosti provedbe.  
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Normativni dio 

 

1. AKTIVIZAM 

 

Aktivizam mladih je važan kanal uključivanja mladih u aktivno funkcioniranje zajednice i 

donošenje odluka s ciljem rješavanja lokalnih izazova i izgradnje kvalitetnijeg životnog 

okruženja. Aktivno sudjelovanje mladih u društvenim i političkim procesima otvara mogućnost 

ulaska novih ideja i kreativnih rješenja potrebnih za nošenje s izazovima suvremenog društva 

koji se javljaju na svim razinama upravljanja, pa i lokalnoj razini.  

Aktivizam, kao područje ovog dokumenta, obuhvaća dimenziju usmjerenu na jačanje 

mogućnosti participacije mladih kroz formalne i neformalne kanale organiziranja te uspostavu 

specifičnih mehanizama uključivanja u donošenje odluka. Druga dimenzija se odnosi na 

osnaživanje same građanske kompetencije mladih kroz uvođenje novih obrazovnih sadržaja u 

formalnom obrazovnom sustavu u nadležnosti Grada te kroz poticanje udruga civilnog društva 

na uvrštavanje specifičnih sadržaja u svoje aktivnosti. 

 

1.1. Mjera: Potaknuti društvenu i političku participaciju mladih 

 Osigurati uvjete za provođenja EU dijaloga s mladima
1
 kroz sufinanciranje aktivnosti, 

osiguranja gradskog prostora i participaciju donositelja odluka u procesu.  

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

 

 U javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama temu kao jedan od prioriteta unijeti 

poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i politici. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada 

Varaždina, 

 Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

                                                           
1
 EU dijalog s mladima participativni je proces u kojem mladi i donositelj odluka surađuju i donose preporuke na 

određenu temu s ciljem pomoći u kreiranju europskih politika za mlade. Više o samom procesu moguće je saznati 

na mrežnim stranicama Dijaloga EU s mladima (https://eupita.eu/eu-pita/sto-je-strukturirani-dijalog/) 

https://eupita.eu/eu-pita/sto-je-strukturirani-dijalog/
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 Osigurati edukaciju članova/ica Savjeta mladih, gradske uprave i gradskih zastupnika o 

njihovim pravima i obavezama vezanima za politiku za mlade 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

 

 Analizirati mogućnost uvođenja tzv. Youth test mehanizma
2
 pri donošenju odluka u 

Gradskom vijeću. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina i Upravni odjel za gospodarske 

djelatnosti Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Odbor za mlade Gradskog vijeća Grada 

Varaždina,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Uspostaviti mehanizam vrednovanja volontiranja pri zapošljavanju u gradskim 

institucijama i ustanovama. 

Nositelj Suradnici 

gradske institucije i ustanove 

 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i 

Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Provoditi i formalizirati proces participativnog budžetiranja za mlade. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 

1.2. Mjera: Osnažiti građansku kompetenciju mladih 

 Osigurati sredstva za edukaciju i superviziju provoditelja građanskog odgoja i 

obrazovanja. 

                                                           
2
 Riječ je o nadogradnji procesa procjena učinka propisa s kategorijom Mladi, odnosno analizi učinka prijedloga 

javnih politika na dobrobit mladih. Više o Youth test mehanizmu moguće je pronaći na mrežnim stranicama 

Europskog foruma mladih (https://www.youthforum.org/files/YFJ_EU_Youth_Test.pdf) 

https://www.youthforum.org/files/YFJ_EU_Youth_Test.pdf
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Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Osnovne škole Varaždin, Udruga mladih - 

voditelj programa „P4 Centar za mlade“ 

Varaždin 

 

 U javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama kao jedan od prioriteta unijeti temu 

razvoja građanskih kompetencija mladih koja će uključivati i informacijsku, financijsku i 

medijsku pismenost. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 U javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama kao jedan od prioriteta staviti temu rodne 

i LGBTIQ ravnopravnosti. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Izrada modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i održivo informiranje mladih u 

gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Savjet mladih Grada Varaždina Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

 

2. OBRAZOVANJE 

Obrazovanje predstavlja jedno od fundamentalnih područja razvoja mladih i cilj mu je osigurati 

potrebne kompetencije za pronalazak posla te funkcioniranje u suvremenom društvenom 

okruženju. Unaprjeđivanje obrazovnih šansi svih mladih, bez obzira na socioekonomski položaj, 

spol, nacionalnu pripadnost i ostale razlike, osigurava dugoročni razvoj zajednice i smanjivanje 

razlika u društvu.  

Područje Obrazovanja u ovom dokumentu je usmjereno na nekoliko dimenzija. Nastoji se 

unaprijediti završnost obrazovanja različitih društvenih skupina, osigurati različite oblike potpore 
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učenicima i studentima s ciljem izjednačavanja njihovih obrazovnih šansi te osigurati snažnije 

povezivanje zajednice u području obrazovanja. Pri tome, na obrazovanje se gleda kao na 

cjeloživotni proces te je nužno mladima pružati prilike za obrazovanje kroz cijeli period mladosti 

i izvan formalnih oblika. Sastavnim dijelom neformalnog obrazovanja smatra se i rad s mladima 

kroz koji se mladima pruža prilika za samostalno oblikovanje svojih interesa i obrazovnih 

sadržaja uz podršku osoba koje rade s mladima. 

 

2.1. Mjera: Poticati mlade na nastavak i završetak obrazovanja  

Zadaci:  

 Doraditi postojeće kriterije dodjele stipendija za učenike i studente na temelju 

obrazovnog uspjeha i na godišnjoj razini dodjeljivati stipendije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HZZZ Varaždin, CISOK Varaždin, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Izraditi (ili doraditi postojeće) kriterije dodjele stipendija za učenike i studente na temelju 

slabijeg socioekonomskog statusa i na godišnjoj razini dodjeljivati stipendije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Ustanove socijalne skrbi u Varaždinu 

 

 Doraditi postojeće kriterije dodjele stipendija za učenike deficitarnih zanimanja i na 

godišnjoj razini dodjeljivati stipendije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HZZ Z Varaždin, CISOK Varaždin, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Poticati poslodavce na dodjelu stipendija učenicima strukovnih škola putem elektroničke 

komunikacije ili produkt modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i održivo 

informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HOK- Obrtnička komora Varaždinske 

županije, HZZZ Varaždin, HGK Varaždin, 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 
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 Nastaviti sufinancirati prijevoz učenika i studenata s područja grada Varaždina. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Srednje škole i visokoobrazovne ustanove 

(učilišta) 

 

 Povezivati visokoobrazovne ustanove, srednje škole i lokalnu zajednicu s ciljem 

informiranja i privlačenja mladih za nastavak obrazovanja u Varaždinu kroz godišnji 

sastanak. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

srednje škole na području grada Varaždina, 

POU Varaždin, FOI Varaždin, Sveučilište 

Sjever, Geotehnički fakultet, Razvojna 

agencija Sjever-DAN 

 

2.3. Mjera: Poticati razvoj (formalnih i neformalnih) programa cjeloživotnog obrazovanja  

Zadaci: 

 U suradnji s obrazovnim i visokoobrazovnim ustanovama na području grada Varaždina 

definirati prioritete i potrebe lokalne zajednice u području cjeloživotnog obrazovanja. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

POU Varaždin 

 

 Osigurati logističku (informacije, prostor za provedbu aktivnosti) i financijsku podršku 

organizacijama civilnog društva pri prijavi projekata i provedbi aktivnosti koje uključuju 

programe neformalnog obrazovanja. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

POU Varaždin, Udruga mladih - voditelj 

programa „P4 Centar za mlade“ Varaždin 
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2.4. Mjera: Informirati i uključivati mlade u (formalne i neformalne) programe 

cjeloživotnog obrazovanja  

Zadaci: 

 Informirati mlade o programima i mogućnostima formalnog i neformalnog cjeloživotnog 

obrazovanja kroz promo dane i putem razvijenog modela za učinkovito, koncizno, 

pravovremeno i održivo informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin , CISOK, POU 

Varaždin 

 

 Nezaposlenim mladima sufinancirati pohađanje programa formalnog i neformalnog 

cjeloživotnog obrazovanja. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada 

Varaždina 

POU Varaždin, CISOK, HZZZ Varaždin 

 

2.5. Mjera: Podizati kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini 

Zadaci: 

 Financijski i logistički podupirati programe i projekte udruga mladih i za mlade te 

formalno ili neformalno obrazovanje osoba koja rade s mladima. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Udruga 

mladih - voditelj programa „P4 Centar za 

mlade“ Varaždin 

 

 Uspostaviti sustav međusobne podrške i učenja za osobe koje rade s mladima kroz 

organizaciju godišnjeg sastanka. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Udruga 

mladih - voditelj programa „P4 Centar za 

mlade“ Varaždin, POU Varaždin 

 

 Povezivati gradske, obrazovne i visokoobrazovne ustanove s udrugama mladih i za mlade 

s ciljem promocije aktivnosti udruga organizacijom godišnjeg sastanka. 
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Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina i Upravni odjel za 

poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Grada Varaždina 

Savjet mladih Grada Varaždina, Odbor za 

mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

srednje škole na području grada Varaždina, 

POU Varaždin, FOI Varaždin, Sveučilište 

Sjever, Geotehnički fakultet, Razvojna 

agencija Sjever-DAN.. 

 

3. RAD I ZAPOŠLJAVANJE 

Područje rada i zapošljavanja predstavlja osnovu za ostvarivanje ekonomske samostalnosti 

mladih i posljedično gospodarskog razvoja zajednice. Visoke stope nezaposlenosti mladih te 

prekarnost njihovog zapošljavanja dodatno apostrofiraju važnost adresiranja položaja mladih u 

pogledu rada i zapošljavanja.  

Ovim područjem je obuhvaćena dimenzija kroz koju se nastoji povezivati lokalne aktera s ciljem 

informiranja mladih o potrebama i mogućnostima na tržištu rada. Zatim, dimenzija usmjerena na 

samostalno kreiranje poslovnih prilika kroz samozapošljavanje i jačanje poduzetništva te 

dimenzija jačanja infrastrukturne podrške potrebne za ostvarivanje poslovnih ideja. Ovim 

dimenzijama nastoji se zadržati mlade u lokalnoj sredini kroz stvaranje prilika za zapošljavanje 

uz istovremeno snažnije povezivanje poslovnih i drugih subjekata. 

3.1. Mjera: Povezivati mlade s tržištem rada 

Zadaci: 

 Informirati mlade o potrebama lokalnih poslodavaca kroz organiziranje sajma poslova i 

produkt razvoja modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i održivo informiranje 

mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

HZZZ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Razvojna agencija Sjever-DAN,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Informirati mlade o prednostima i mogućnostima samozapošljavanja putem lokalnih 

medija produkt razvoja modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i održivo 

informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

HZZZ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  

Grada Varaždina 

Lokalni mediji  
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 Financirati provođenje edukacija udruga s ciljem unaprjeđivanja poduzetničkih 

kompetencija mladih, društvenog poduzetništva i odgovornosti prema zajednici u kojoj 

djeluju. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

POU Varaždin,  

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Razvojna agencija Sjever-DAN 

 

3.3. Mjera: Osigurati podršku za unaprjeđivanje položaja mladih na tržištu rada 

Zadaci: 

 Osigurati sustavnu financijsku podršku za mlade koji se odluče na uspostavu društvenog 

poduzeća i samozapošljavanje. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

HZZZ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

POU Varaždin 

 

 Proširiti postojeće kapacitete prostora dostupnih za najam mladim poduzetnicima i 

omogućiti povoljan najam prostora za mlade poduzetnike. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin 

Tehnološki park Varaždin 

 

 Osigurati savjetodavnu podršku mladima prilikom pokretanja vlastitog poslovanja. 

Nositelj Suradnici 

POU Varaždin CISOK Varaždin,  

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

3.4. Mjera: Jačati infrastrukturu namijenjenu poticanju poduzetništva mladih 

Zadaci: 

 Evaluirati rad poduzetničkog inkubatora s ciljem unaprjeđivanja aktivnosti. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

Tehnološki park Varaždin,  

Upravni odjel za društvene djelatnosti 
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Grada Varaždina 

 

 Izraditi i distribuirati informacije o ponudi i mogućnostima u sklopu poduzetničkog 

inkubatora i po potrebi ju osvježavati. 

Nositelj Suradnici 

Tehnološki park Varaždin Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina, 

 Savjet mladih Grada Varaždina,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Informirati širu javnost i potencijalne investitore o mladim poduzetnicima kroz 

predstavljanje njihovih poslovnih poduhvata na sajmu poduzetništva. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

Tehnološki park Varaždin,  

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Savjet mladih Grada Varaždina,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 

4. SPORT, ZDRAVLJE, SLOBODNO VRIJEME, SOCIJALNA UKLJUČENOST 

Sport, zdravlja, slobodno vrijeme i socijalna uključenost široko je tematsko područje koje se 

odnosi na povećanje kvalitete života mladih, unapređenje aktivnosti izvan formalnog obrazovnog 

sustava, te poticanje zdravih stilova života. Poseban naglasak ovog tematskog područja je na 

izjednačavanje mogućnosti ranjivih mladih te njihovu inkluziju u društvo. Eklektična priroda 

ovog tematskog područja može se svesti na zajednički naglasak povećanja dobrobiti mladi u 

Gradu Varaždinu. 

 

4.1. Mjera: Osnažiti kapacitete savjetovanja mladih u području zdravlja i prevencije 

Zadatak: 

 U sklopu centra za mlade osnovati zdravstveno savjetovalište. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Zavod za javno zdravstvo Varaždin (ZZJZ) 
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 Financirati usavršavanje osoba za savjetovanje mladih u području mentalnog zdravlja, 

zdravih stilova života, prevenciji rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja mladih te 

u područjima odgovornog spolnog ponašanja, brige o reproduktivnom zdravlju te 

poštivanju reproduktivnih i seksualnih prava. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

ZZJZ Varaždin,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, Savjet mladih 

Grada Varaždina 

 

 Osigurati logističku (informacije, prostor za provedbu aktivnosti) i financijsku podršku 

udrugama civilnog društva pri prijavi projekata i provedbi aktivnosti u području zdravlja i 

prevencije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

ZZJZ Varaždin,  

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

4.2. Mjera: Edukativne i savjetodavne aktivnosti u području zdravlja i prevencije  

Zadatak: 

 U sklopu centra za mlade osigurati redovna individualna savjetovanja u području 

mentalnog zdravlja i prevenciju poremećaja u prehrani. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

ZZJZ Varaždin 

 

 U sklopu centra za mlade provoditi grupne edukacije i predavanja vezana uz zdravu 

prehranu. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

ZZJZ Varaždin 

 

 U sklopu centra za mlade provoditi radionice i savjetovanja s ciljem prevencije rizičnih i 

društveno neprihvatljivih ponašanja mladih te odgovornog spolnog ponašanja, brige o 

reproduktivnom zdravlju i poštivanju reproduktivnih i seksualnih prava. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 Upravni odjel za društvene djelatnosti 
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Centar za mlade“ Varaždin Grada Varaždina,  

ZZJZ Varaždin 

 

 Financirati provedbu edukacije za mlade o pružanju prve pomoći. 

Nositelj Suradnici 

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin,  

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

4.3 Mjera: Informirati mlade o prilikama i izazovima u području zdravlja i prevencije 

Zadatak: 

 Informirati mlade o dostupnosti usluga savjetovanja u području zdravlja i prevencije kroz 

aktivnosti u školama i produkt razvoja modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i 

održivo informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

ZZJZ Varaždin Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina,  

Savjet mladih Grada Varaždina 

 

 Provesti on-line kampanju s ciljem osvještavanja mladih o važnosti zdravlja i prevencije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  

Grada Varaždina 

ZZJZ Varaždin 

 

4.4. Mjera: Izgradnja novih i unaprjeđivanje postojećih sportskih kapaciteta 

Zadatak: 

 Mapirati postojeće sportske kapacitete i njihovo stanje. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina, Savjet mladih Grada Varaždina 
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 Mapirati potrebe korisnika u području sporta. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

 

 Sanirati i urediti postojeća igrališta i pripadajuću opremu za vježbanje. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

 

 Prilagoditi sportske objekte i sadržaje osobama s invaliditetom. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

 

 Izgraditi nove sadržaje za bavljenje sportom – vježbališta na otvorenom, šetnice, 

rekreacijske zone. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

 

 U suradnji s udrugama i sportskim klubovima organizirati grupne treninge na otvorenom. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

4.5. Mjera: Promovirati i poticati aktivno bavljenje sportom 

Zadatak: 

 Promovirati sportske aktivnosti u školama. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina, 
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Savjet mladih Grada Varaždina Osnovne škole Varaždin, 

Srednje škole na području grada Varaždina, 

Varaždinska županija, 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Organizirati sportska događanja i amaterska rekreativna natjecanja za mlade. 

Nositelj Suradnici 

Zajednica sportskih udruga Grada 

Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

 

4.6. Mjera: Izgradnja novih i unaprjeđivanje postojećih kapaciteta za kvalitetno provođenje 

slobodnog vremena 

Zadatak: 

 Urediti i opremiti prostor centra za mlade u svrhu kvalitetne provedbe slobodnog 

vremena u skladu s potrebama korisnika. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Osigurati logističku (informacije, prostor za provedbu aktivnosti) i financijsku podršku 

organizacijama civilnog društva pri prijavi projekata i provedbi aktivnosti u području 

kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

 Informirati mlade o aktivnostima provođenja slobodnog vremena u sklopu centra za 

mlade i kroz produkt razvoja modela za učinkovito, koncizno, pravovremeno i održivo 

informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

4.7. Mjera: Podrška društveno isključenim, marginaliziranim i ranjivim mladima i 

organizacijama koje rade s njima 
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Zadaci: 

 Mapiranje društveno isključenih, marginaliziranih i ranjivih mladih te njihovih potreba, 

posebno mladih u riziku od NEET statusa
3
. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Savjet mladih Grada Varaždina, 

Osnovne škole Varaždin, 

Srednje škole na području grada Varaždina, 

Varaždinska županija, 

Ustanove socijalne skrbi  u Varaždinu 

 

 Informirati društveno isključene, marginalizirane i ranjive mlade o njihovim pravima i 

socijalnim uslugama kroz produkt razvoja modela za učinkovito, koncizno, 

pravovremeno i održivo informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Osnovne škole Varaždin, 

Srednje škole na području grada Varaždina, 

Varaždinska županija, 

Ustanove socijalne skrbi u Varaždinu  

 

 Uspostaviti mehanizam za realizaciju sustava povoljnog dugoročnog najama gradskih 

stanova društveno isključenim, marginaliziranim i ranjivim mladima. 

Nositelj Suradnici 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Osigurati komunalne olakšice za društveno isključene, marginalizirane i ranjive mlade. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

                                                           
3
 Riječ je o mladima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or 

Training). 
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Grada Varaždina 

 

 Osigurati logističku (informacije, prostor za provedbu aktivnosti) i financijsku podršku 

organizacijama civilnog društva pri prijavi projekata i provedbi aktivnosti usmjerenih na 

društveno isključene, marginalizirane i ranjive mlade. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina, 

 

 

4.9. Mjera: Senzibiliziranje mladih u području društvene uključivosti 

Zadaci:  

 Osnaživanje organizacija i mladih za rad s društveno isključenim, marginaliziranim i 

ranjivim osobama kroz edukacije i usavršavanje. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

ZZJZ Varaždin 

 

 Informirati mlade o potrebama društveno isključenih, marginaliziranih i ranjivih osoba i 

njihovom uključivanju u život zajednice kroz produkt razvoja modela za učinkovito, 

koncizno, pravovremeno i održivo informiranje mladih u gradu Varaždinu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

ZZJZ Varaždin,  

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin 

Ustanove socijalne skrbi  u Varaždinu 

 

5. STANOVANJE 

 

Stambeno zbrinjavanje jedan je od najozbiljnijih izazova s kojima se mladi diljem Europe 

suočavaju. Previsoke cijene najamnina i/ili stambenih jedinica te nedovoljna uključenost lokalne 

samouprave u rješavanje identificiranog problema uzrok su problema osamostaljivanja mladih.  

Ovo tematsko područje uključuje osnaživanju uloge jedinice lokalne samouprave u osiguravanju 

prihvatljivog smještaja, posebno ranjivim mladima. 

5.1. Mjera: Proširiti mogućnost stambenog zbrinjavanja mladih u Gradu Varaždinu 

Zadaci: 

 Analizirati mogućnosti dodjele gradskih stanova osobama mlađima od 35 godina za 

dugoročni najam uz mogućnost otkupa. 
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Nositelj Suradnici 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina, 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 

 Osigurati smještaj  i financijsku podršku za mlade nakon izlaska iz alternativne skrbi 

(domova i udomiteljskih obitelji) u trajanju od godinu dana. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin, 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

Udruga udomitelja za djecu i mlade 

Varaždinske županije 

 

 

6. ZAJEDNICA I PROSTOR 

 

Zajednica i prostor dimenzije su koje se odnose na fizička i virtualna mjesta na kojima obitavaju 

mladi. Cilj ovog tematskog područja je unaprijediti lokalnu zajednicu prema održivijoj, 

kvalitetnijoj i ugodnijoj jedinici u kojoj se mladi osjećaju sigurno. Ovo tematsko područje 

uključuje razvoj društvene kohezije, mobilnost, održivi razvoj i kulturu.  

6.1. Mjera: Osnažiti društvenu koheziju mladih građana Varaždina 

Zadaci: 

 Razviti koncept i realizirati manifestaciju Dan različitosti. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin 

 

Savjet mladih Grada Varaždina, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Provesti javnu kampanju osvještavanja i uklanjanja predrasuda o socijalno ugroženim 

mladim osobama. 

Nositelj Suradnici 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

 

Savjet mladih Grada Varaždina, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 
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 Financirati provođenje edukacija udruga o sprečavanju i saniranju posljedica govora 

mržnje na internetu i u stvarnom životu. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

 

6.2. Mjera: Poticati održivu mobilnost mladih 

 Raspisati javni poziv za sufinanciranje kupnje i popravka bicikla mladima. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina, 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i 

Gradskog vijeća Grada Varaždina 

 

 Uključivati mlade u planiranje novih biciklističkih staza. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

Grada Varaždina 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina , 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i 

Gradskog vijeća Grada Varaždina, 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

Savjet mladih Grada Varaždina, 

Lokalne udruge mladih i/ili za mlade koje 

promoviraju biciklističku kulturu 

 

 Analizirati mogućnost pristupa mladih s invaliditetom u institucije, ustanove i gradske 

prostore te izraditi plan uklanjanja prepreka. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za gradnju i komunalno 

gospodarstvo Grada Varaždina 

Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Sufinancirati mobilnost mladih u svrhu obrazovanja i usavršavanja (dodatna financijska 

potpora za sudionike programa Erasmus +, Europske snage solidarnosti i CEEPUS). 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Osnovne škole Varaždin, 

Srednje škole na području grada Varaždina, 

Lokalne udruge mladih i/ili za mlade 

 



21 
 

 Analizirati mogućnost akreditacije Grada Varaždina za dobivanje oznake kvalitete za 

program Europske snage solidarnosti s ciljem prihvaćanja inozemnih volontera u gradske 

institucije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni  odjel za društvene djelatnosti  

Grada Varaždina 

Studentski centar Varaždin 

 

6.3. Mjera: Razviti svijest o održivom razvoju mladih 

Zadaci:  

 U javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama kao jedan od prioriteta unijeti temu 

razvoj svijesti o održivom razvoju. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Ekološke udruge  

 

 Financirati provođenje edukacija udruga za mlade na temu zelene tranzicije. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

POU Varaždin, Razvojna agencija Sjever-

DAN, Sveučilište Sjever 

 

 Uspostaviti i implementirati sustav stipendiranja mladih koji se školuju za tzv. zelena 

zanimanja. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HZZZ Varaždin 

 

6.4. Mjera: Osnažiti odnos mladih i kulture 

Zadaci:  

 Osigurati sredstva za organizacije u kulturi s ciljem osmišljavanja i provedbu inovativnih 

sadržaja za mlade. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HNK u Varaždinu, Koncertni ured 

Varaždin, Gradski muzej varaždin, Gradska 

knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ 

Varaždin, RezervArt, lokalne organizacije 

mladih i za mlade 
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 Poticati stvaranje sustava mentorske podrške osoba u kulturi s mladim umjetnicima, 

kulturnim kreativcima i kulturnim radnicima. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

HNK u Varaždinu,  

Koncertni ured Varaždin,  

Gradski muzej Varaždin,  

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel 

Ožegović“ Varaždin, RezervArt 

 

 Poticati suradnju kulturnih ustanova i organizacija sa srednjim školama i 

visokoobrazovnim institucijama na području Grada Varaždina s ciljem razvoja publike. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Osnovne škole Varaždin, 

Srednje škole na području grada Varaždina, 

Sveučilište Sjever, 

Lokalne udruge mladih i/ili za mlade 

HNK u Varaždinu,  

Koncertni ured Varaždin,  

Gradski muzej Varaždin,  

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel 

Ožegović“ Varaždin, RezervArt 

 

 Prilagoditi radno vrijeme kulturnih institucija i osigurati pristupačniju cijenu ulaznica 

mladima. 

Nositelj Suradnici 

HNK u Varaždinu,  

Koncertni ured Varaždin,  

Gradski muzej Varaždin,  

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel 

Ožegović“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

 

 Razviti model uključivanja mladih u riziku od siromaštva, mladih s invaliditetom i 

mladih u alternativnoj skrbi u kulturne djelatnosti. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  

Grada Varaždina 

Udruga udomitelja za djecu i mlade 

Varaždinske županije 

 

 Razviti i realizirati sustav potpore suvremenoj, konceptualnoj, alternativnoj i uličnoj 

umjetnosti. 

Nositelj Suradnici 

Upravni odjel za društvene djelatnosti HNK u Varaždinu,  
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Grada Varaždina Koncertni ured Varaždin,  

Gradski muzej Varaždin,  

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel 

Ožegović“ Varaždin 

 

 Razviti i realizirati sustav poticanja i privlačenja kreativnih industrija. 

Nositelj Suradnici 

POU Varaždin Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Rezerv Art 

 

 Osigurati aktivnu participaciju mladih u sukreiranju kulturnih programa u gradskim 

kulturnim institucijama. 

Nositelj Suradnici 

HNK u Varaždinu,  

Koncertni ured Varaždin,  

Gradski muzej Varaždin,  

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel 

Ožegović“ Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Grada Varaždina 

Udruga mladih - voditelj programa „P4 

Centar za mlade“ Varaždin, 

Savjet mladih Grada Varaždina 

 


