REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD

OPATIJA

Savjet mladih

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/2014) i članka 17. i 18.
Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj
8/2016) Savjet mladih Grada Opatije 3. listopada 2019. godine donio je

OSTVARITI PARTNERSKU SURADNJU S KLJUČNIM DIONICIMA U
LOKALNOJ ZAJEDNICI
✓
✓
✓

AKTIVNOSTI

Radni sastanci sa stručnim službama Grada Opatije
Dopisi ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova i
predstavnicima udruga
Upoznavanje suradnika s Programom rada i financijskim
planom rada Savjeta mladih za 2020. godinu

500 kuna

OSTVARITI PARTNERSKU SURADNJU SA SAVJETIMA MLADIH U
HRVATSKOJ I SLIČNIM TIJELIMA U INOZEMSTVU
✓
✓
✓

Sudjelovanje članova na nacionalnim konferencijama i
koordinacijama savjeta mladih
Održati bilateralne sastanke sa savjetima mladih iz cijele
Hrvatske pa i bližeg inozemstva
Dogovoriti zajedničke projektne aktivnosti

5.000 kuna

POTICATI POZITIVNO OKRUŽENJE ZA DIJALOG MLADIH S
DONOSITELJIMA ODLUKA

CILJ

AKTIVNOSTI

CILJ

AKTIVNOSTI

CILJ

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

15.000 kuna
✓
✓

Konferencija ,,pljuni istini u oči''
hackathon po područjima Lokalnog programa za mlade

CILJ

✓

✓
✓

AKTIVNOSTI

Promocija i pomoć pri apliciranju mladih za stipendije,
subvencioniranje prijevoza, jednokratne pomoći kod
novorođenčadi i ostalo
Analiza proračuna i davanje amandmana na isti
Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća

500 kuna

USVOJITI LIBURNIJSKE PRIMJERE DOBRE PRAKSE
2.000 kuna
✓

Okrugli stol za članove savjeta mladih sa šireg područja

POTICATI PREPOZNATLJIVOST I MEDIJSKU VIDLJIVOST
AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH

CILJ

AKTIVNOSTI

CILJ

AKTIVNOSTI

ZAGOVARATI POTREBE MLADIH

✓
✓

Izrada promotivnih materijala Savjeta mladih Grada Opatije
Na Mrkat s članovima savjeta – edukativna radionica na
Gradskoj tržnici – „Mrkatu“

OSTALI TROŠKOVI

UKUPNO

5.000 kuna

7.000 kuna

35.000 kuna

Ovim Programom određene su temeljne smjernice, aktivnosti i financijski plan rada V. saziva
Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu. Osim navedenih aktivnosti, članovi Savjeta mladih
će se uključivati i aktivno sudjelovati na edukacijama i javnim raspravama o problemima koje se
tiču mladih u okolici i drugim gradovima. Također, članovi Savjeta mladih će u navedene aktivnosti
nastojat uključivati i druge mlade kao i druge savjete mladih i provoditi informiranje javnosti u
okvirima svoje web i Facebook stranice te medija. U toku godine članovi Savjeta mladih aktivno
će sudjelovati u aktivnostima koje se tiču Lokalnog programa za mlade i osnivanja Info centra za
mlade Grada Opatije kao i u daljnjim aktivnostima vezanih za provedbu projekta startup inkubatora
za kreativne turističke inovacije – HUBBAZIA.
Savjet mladih Grada Opatije zadržava pravo na promjenu aktivnosti iz Programa rada, uz
postojanje opravdanih razloga.
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Predsjednica Savjeta mladih
Sara Sušanj

